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บทคดัย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการและการตดัสินใจ
เลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. 

ผู้วิจยั นพวรรณ จนัทรชิต 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลุเชษฐ์ มงคล  

  
การวิจัยครัง้นี  ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ  

Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่เปา้หมาย เป็นผู้บริโภคท่ีมีการ
ลงทุนกองทุนรวมโดยใช้รูปแบบ Omnibus Account ในการลงทุนและอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาถึงข้อมลูส่วนบคุคล ทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อปัจจยัทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาด กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ ผู้บริโภค ท่ีมีอาย ุ 20-50 ปีขึน้ไป ท่ีมี
การลงทนุกองทนุรวมในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน
ทัง้สิน้ 400 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ คา่ร้อยละ, คา่คะแนนเฉลี่ย, คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
โดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่าย (Pearson Product Correlation Coefficient) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการในด้านผลิตภณัฑ์  ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการบริการ มี
ความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างสงู อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01และปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการในด้านคา่ธรรมเนียม ด้าน
ส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ  Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
ค าส าคญั : สว่นประสมทางการตลาด,การตดัสนิใจลงทนุ,Omnibus Accounts 
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The objective of this research is to study the investment decision process, in 

the form of Omnibus accounts among consumers in the Bangkok metropolitan area. The 
target audience included consumers that invested in fund accounts in the Omnibus 
format from investments to living in the Bangkok metropolitan area to education and 
personal information. This information included the attitudes of consumers towards the 
factors of the marketing mix. The sample used in this research included consumers 
aged twenty to fifty or older, with investment funds in the form of Omnibus accounts 
among consumers in the Bangkok metropolitan area and included a total of four 
hundred samples. A questionnaire was used as the tool for data collection. The statistics 
for data analysis included percentage, average score, standard deviation value analysis 
and relationship by using simple statistical correlation with the Pearson Correlation 
Coefficient. The results of the hypothesis testing revealed the following: Factors in 
service mix, product marketing channel distribution, staff, physical appearance and the 
service process. With regard to investment decisions, in the form of consumer Omnibus 
accounts in Bangkok with the relationship is in the same direction and at a relatively high 
level. A service fee was a statistically significant factor of the marketing mix at a level of 
0.01. The promotional aspects in relation to market investment decisions in the form of 
consumer Omnibus accounts in Bangkok were correlated in the same direction in a 
moderately and statistically significant level of 0.01. 

 
Keyword : Marketing Mix.Investment Decisions.Omnibus Accounts 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

การแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน มักจะมากับความเสี่ยงตามค าพูดท่ีว่า High 
Risk High Return ผลตอบแทนท่ีสงูจึงมาพร้อมด้วยความเสี่ยงสงูด้วยเช่นกนั การฝากเงินกบั
ธนาคารเพื่อน าดอกเบีย้เงินฝากมาใช้ด ารงชีพในปัจจุบนัคงไม่เพียงพอ อีกทัง้การลงทุนท่ีได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสูงมากนัน้จะต้องมีความรู้ในการลงทุนควบคู่ไปด้วย ผู้บริโภคจึงเร่ิมมองหาการ
ลงทนุท่ีได้รับผลตอบแทนท่ีมากกว่าการฝากเงิน โดยเสาะหาการเพิ่มผลประโยชน์จากเงินลงทนุท่ี
มากกวา่ดอกเบีย้เงินฝาก เป็นการน าเงินไปลงทนุท่ีหลากหลายประเภทมากขึน้ตัง้แตค่วามเสี่ยงสงู
ไปจนกระทัง่ความเสี่ยงต ่า ด้วยความหลากหลายการลงทนุในรูปแบบต่าง ๆ การลงทนุจึงมีความ
ยาก ง่าย ในการลงทุนท่ีแตกต่างกนั ผู้บริโภคท่ีเข้าไปลงทุนนัน้ อาจจะขาดประสบการณ์ ความรู้
และความช านาญจึงท าให้เกิดการลงทุน ท่ีมีผู้ เช่ียวชาญน าเงินลงทุนไปลงทุนตามนโยบายและ
ความเสี่ยงท่ีผู้บริโภคเลือกในการลงทนุ เรียกว่า กองทนุรวม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของผู้บริโภคท่ี
อาจจะไมมี่เวลาหรือความเข้าใจท่ีมากพอในการลงทนุ 

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การระดมเงินลงทนุจากคนจ านวนมากและน าไปจด
ทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตัง้เป็น กองทุนขึน้มา โดยเงินท่ีได้รับนัน้จะมี “ผู้ จัดการ
กองทนุ” ท่ีเป็นมืออาชีพ น าเงินไปลงทนุในสนิทรัพย์ตา่ง ๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทนุ ให้ได้รับ
ผลตอบแทนท่ีงอกเงย แล้วน ามาเฉลี่ยคืนให้กบัผู้ลงทนุแตล่ะรายตามสดัสว่นท่ีลงทนุ  การลงทนุใน
กองทนุรวมมีหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคได้เลือกลงทนุ  เม่ือผู้บริโภคต้องการจะลงทนุในกองทนุรวม 
ผู้บริโภคต้องรู้ก่อนว่ามีจุดประสงค์ใดในการลงทุน ผู้บริโภคต้องการออมเงิน ต้องการลงทุน หรือ
ต้องการเก็บสะสมเงินในระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ ก่อนอ่ืน ผู้บริโภคจะต้องทราบเก่ียวกับ
วิธีการท่ีผู้บริโภคจะเข้าลงทนุ ต้องรู้ถึงวิธีการท่ีจะลงทนุในกองทนุรวม วิธีการใดท่ีมีความยาก หรือ
ง่ายต่อผู้บริโภคและท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในลงทุนในกองทุนรวม วิธีการลงทุนในหน่วย
ลงทนุ ปัจจบุนั มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.บญัชี Omnibus Account เป็นบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
แบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับลจ. เป็นบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุ ส าหรับกองทนุรวมทัว่ไป 
( ยกเว้น กองทนุรวม LTF และ RMF 2.บญัชี Selling Agent Account เป็นบริการซือ้ขายหน่วย
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ลงทุนแบบเปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบลจ.เป็นบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทุนส าหรับกองทุนรวม 
LTF และ RMF  

  
 

ภาพประกอบ 1 กลไกการท างานของกองทนุรวม 

 
ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2561). ห้องเรียนนกัลงทนุ. กองทนุรวม:online 
 
การลงทุนกองทุนรวมโดยเปิดบญัชีซือ้ขายกองทนุประเภท Omnibus Account เป็น

บญัชีซือ้ขายกองทนุรวมประเภทท่ีไม่ปรากฏช่ือแก่ผู้บริโภค เม่ือผู้บริโภคได้เปิดบญัชีประเภทนีก้บั
ทางนายหน้า ผู้บริโภคจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมลูตา่ง ๆ รายการซือ้ ขาย หรือรายการอื่น ๆ กบั
ทางบลจ.โดยตรงแตส่ามารถตรวจสอบข้อมลูการลงทนุได้จากนายหน้าท่ีเปิดบญัชีเท่านัน้และการ
เปิดบญัชีกองทุนประเภทนี ้ให้ความสะดวกในแง่การเปิดบญัชีกองทุนเพียงครัง้เดียว ก็สามารถ
ลงทนุกองทนุได้หลากหลายบลจ.โดยไม่ต้องเปิดบญัชีใหม่อีก การเปิดบัญชีในรูปแบบ Omnibus 
Account  ยงัช่วยผู้บริโภคลดข้อจ ากดัในเร่ืองของเวลา สถานท่ีและค่าใช้จ่าย เป็นเสมือนบริการ
เสริมให้แก่ผู้บริโภค เพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคมากขึน้ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก
การให้บริการ 

ตลาดสัญญาซือ้ขายล่วงหน้ามีบริษัทสมาชิกประเภทตัวแทนทั่วไป รวม 40 บริษัท 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 7 ธันวาคม 2560) ในจ านวนบริษัทสมาชิกทัง้ 40 บริษัท มีบริษัทสมาชิกท่ีเปิด
ให้บริการซือ้ขายอนพุนัธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต 36 บริษัท (TFEX ,รายช่ือสมาชิก 2561: online)และมี
บริษัทสมาชิกทีให้บริการในรูปแบบ Omnibus Account  ท่ีให้บริการบนเว็บไซด์ของบริษัท จ านวน  
6 บริษัท ดงันี ้

AEC บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
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CNS บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
FSS บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
KGI บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KSS บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
PST บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

จากการส ารวจทางสถิติทางการทะเบียน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ในปี 2560 พบวา่ผู้บริโภคมีการลงทนุในกองทนุท่ีหลากหลาย และมีการลงทนุใน
กองทนุรวมมากขึน้ทกุปี ทางผู้วิจยัจึงเล็งเห็นโอกาสในการพฒันาการให้บริการกบัทางผู้บริโภคให้
มีศักยภาพในอนาคต  ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นข้อมลูในการวางกลยทุธ์และ
การปรับปรุงการบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน้และให้เกิดแนวโน้มในการใช้
บริการท่ีเพิ่มขึน้ตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1.เพื่อศกึษาการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus 

Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ทางด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กับการ

ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.เพื่อศกึษาเหตผุลท่ีมีความส าคญัตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus 

Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการบริการและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

โดยจะน าไปพฒันารูปแบบการลงทนุในผลติภณัฑ์ ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
2.เพื่อท าให้ทราบถึงความส าคญัของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัในการตดัสินใจของ

ผู้บริโภค โดยสามรถน าไปพฒันาให้มีศกัยภาพมากขึน้ในอนาคต 
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3.เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ในการศึกษาปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้บริการและการ
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  

4.เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา วิจัยและพฒันา การท าวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
รูปแบบในการลงทนุในกองทนุรวมของผู้บริโภค ในประเภทอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้ บริโภคท่ีเคยลงทุนในรูปแบบ Omnibus 

Account ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง 

ส าหรับกลุ่มตวัอย่างการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็น
ผู้บริโภคท่ีเคยลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอน ดงันัน้จึงใช้จ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (นราศรี ไววนิชกลุ; และชศูกุดิ์ อดุมศรี. 2542) ได้ขนาดตวัอย่าง
จ านวน 385 คน และเพิ่มขนาดตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 400 ตวัอยา่ง 

 
การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน ( Multi-Stage 
Sampling) ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดย
เลือก 6 บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีมีบริการผ่านเว็บไซด์ (TFEX ,รายช่ือสมาชิก 2561: online) ท่ีมีการเปิด
ให้บริการการลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด 
(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั 
(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขัน้ท่ี 2 การเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบโควต้า ( Quota Sampling ) โดยให้กลุม่ตวัอย่าง
บริษัทหลกัทรัพย์ทัง้ 6 แห่ง จ านวนเท่า ๆ กนัได้บริษัทละ 67 ตวัอยา่ง รวมทัง้สิน้ 400 ตวัอยา่ง 

ขัน้ท่ี 3 การเลือกตวัอย่างแบบใช้ความสะดวก ( Convenience Sampling ) เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่ผู้บริโภคในแต่ละแห่งท่ีก าหนด  จนครบจ านวนท่ี
ต้องการ 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ ( Independendent Variable ) แบง่เป็นดงันี ้

1. ปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาด 
1.1 ผลิตภณัฑ์ 
1.2 ราคา 
1.3 ช่องทางการบริการ 
1.4 การสง่เสริมการตลาด 
1.5 บคุลากร 
1.6 ลกัษณะทางกายภาพ 
1.7 กระบวนการบริการ 

ตวัแปรตาม ( Dependent Variable ) ได้แก่ ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ
และการตดัสินในเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.นายหน้า หมายถึงสญัญาประเภทหนึ่ง ซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งตกลงจะให้ค่าบ าเหน็จแก่
บคุคลอีกฝ่ายหนึง่เรียกวา่ "นายหน้า" (broker) เพื่อตอบแทนการท่ีนายหน้าได้ชีช้่อง หรือจดัการให้
เขาได้เข้าท าสญัญากับบุคคลอีกฝ่าย สญัญานายหน้าอยู่ในบงัคบัแห่ง ป.พ.พ. บรรพ 3 เอกเทศ
สญัญา ลกัษณะ 16 นายหน้า ซึง่ต าราบางเลม่เรียก "กฎหมายลกัษณะนายหน้า" เม่ือนายหน้าเป็น
สัญญาประเภทหนึ่ง จึงต้องน ากฎหมายลักษณะสัญญามาใช้ด้วย เท่าท่ีไม่ขัดกับกฎหมาย
ลกัษณะนายหน้าเร่ืองนายหน้านีต้้องท าความเข้าใจให้ดี เพราะประกอบด้วย (1) สญัญานายหน้า 
และ (2) สัญญาท่ีนายหน้าชีช้่องให้เกิดขึน้ ถ้าไม่อ่านให้ดี อาจฉงนสนเท่ห์ได้ ( วิกิพีเดีย 
สารานกุรมเสรี.นายหน้า, 2561:online ) 

2.การลงทนุ หมายถึง การน าทรัพย์สินท่ีมีอยู่ โดยทัว่ไปหมายถึงเงินสด ไปด าเนินการให้
ก่อประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลบัคืนมาในอนาคต โดยเช่ือว่าผลตอบแทนท่ีกลับคืนมา
เพิ่มขึน้ จะสว่นในการชดเชยระยะเวลา อตัราเงินเฟอ้และความเสี่ยงตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ระหวา่ง
การลงทนุได้อยา่งคุ้มคา่ 

3.รูปแบบ หมายถึง ลกัษณะท่ีพึงปรารถนาซึ่งมีลกัษณะเป็นอดุมคติ หรือเกิดได้ยากใน
โลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสิง่ท่ีเราอยากได้กบัความสามารถท่ีจะหาสิง่ท่ีต้องการนัน้
แตกต่างกนัมาก เช่น เมืองในอดุมคติ นกัวิชาการท่ีให้ความหมายของรูปแบบในลกัษณะนี ้ได้แก่ 
ถวลัย์รัฐ  วรเทพพฒุิพงษ์ (2540, หน้า 21-23) 
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4.กองทนุรวม หมายถึง การรวบรวมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อ
รวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วน าเงินท่ีรวบรวมนัน้ไปลงทนุตามท่ีได้ตกลงกบันกัลงทนุ กองทนุท่ี
รวบรวมเงินท่ีได้นีจ้ะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าท่ีลงทุนแทนนัก
ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีการจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์เพิ่มขึน้มาอีกซึง่กฎหมายจะก าหนด
เอาไว้ เพื่อคอยดแูลเงินกองทุนนัน้แทนนกัลงทุนท่ีน าเงินมาลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุน
ล้ม ผู้ดแูลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กบันกัลงทุน หรือบริษัทจดัการกองทนุไม่ได้ท าตามหนงัสือชี ้
ชวนผู้ดแูลผลประโยชน์ก็จะเอาผิดบริษัทจดัการกองทนุแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุได้เช่นกนั 

กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุน ดังนัน้ผล
ประกอบการหรือความน่าเช่ือถือของบริษัทจดัการกองทนุจึงไม่เป็นเคร่ืองชีว้ดัถึงผลตอบแทนหรือ
เป็นหลกัประกนัของเงินลงทนุแตอ่ยา่งใด ( ท่ีมา : วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี ) 

5.บญัชี Omnibus Account หมายถึง การบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุกบับลจ. เป็นบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุส าหรับกองทนุรวมทัว่ไป ( ยกเว้นกองทนุรวม
LTF และ RMF) 

6.บญัชี Selling Agent Account หมายถึง การบริการซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบเปิดเผย
ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับลจ. เป็นบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุส าหรับกองทนุรวม LTF และ RMF 

7.ปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาด หมายถึง กระบวนการสร้างสว่นประสมทางการตลาด
ก็จะปรับเปลี่ยนปัจจยัหรือองค์ประกอบให้เหมะสมกับสถานการณ์และความเป็นของตลาด ท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงและเป็นท่ีแน่นอนว่าองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาดแต่ละตวัอาจมีการ
ซ า้ซ้อนกนัอยู่บ้าง จึงไม่สามารถท่ีจะท าการตดัสินใจใด ๆ โดยอาศยัองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึง่ ๆ ก็จะคงความส าคญัเพียงช่วงเวลาหนึง่ ๆ เท่านัน้ (ยพุาวรรณ :2548) 

8.พฤติกรรม หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกมาโดยสงัเกตเห็นได้ สามารถใช้เคร่ืองวดั
ได้ ในทางจิตวิทยาเราจะแยกความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งเร้าอินทรีย์และการตอบสนองออกมาใน
รูปแบบเช่นนี ้คือ  

สิง่เร้า ------> อินทรีย์ ------> การตอบสนอง (จิตวิทยาพืน้ฐาน. 2561:online) 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัย เร่ือง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและการ

ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account มีกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้
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ตวัแปรอิสระ                ตวัแปรตาม 
                

                               

 

 

 ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการ 

1. ผลิตภณัฑ์ 

2. ราคา 

3.ช่องทางการบริการ 

4.การสง่เสริมการตลาด 

5.บคุลากร 

6.ลกัษณะทางกายภาพ 

7.กระบวนการบริการ 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงกรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทนุรูปแบบ 
Omnibus Account ของลกูค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

การตดัสินใจเลือกลงทนุ 

ในรูปแบบ Omnibus Account 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 



 

บทที่ 2  
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยั เร่ืองการตดัสินใจการลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account  ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยแบ่งตาม
หวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1.แนวคดิและทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 
2.แนวคดิและทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาด 
3.แนวคดิและทฤษฎีการลงทนุ 
4.แนวคดิการลงทนุเก่ียวกบั Omnibus Account 
5.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1.แนวคดิและทฤษฎีพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ความหมายของผู้บริโภค  
ผู้บริโภค ( Consumer ) หมายถึง ผู้ ท่ีมีความต้องการซือ้ ( Need ) มีอ านาจซือ้  

( Purchasing power ) ท าให้เกิดพฤติกรรมการซือ้ ( Purchasing Behavior) และพฤติกรรมการ
ใช้ ( Using behavior ) ( เสรี วงษ์มณฑา:2542 ) 

ผู้บริโภค ( Consumer ) หมายถึง บคุคลหนึ่งหรือหลายคนท่ีแสดงออกซึง่สิทธิท่ีต้องการ
และบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายในตลาด ผู้บริโภคอาจซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ
ของตนและครอบครัว หรือซือ้เพื่อสร้างความพอใจให้กลุม่สงัคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่แตอ่ยา่งไรก็ตาม
ในแง่ของนกัการตลาดไม่สามารถสรุปวา่ทกุคน คือผู้บริโภคของกิจการ(ยทุธนา ธรรมเจริญ:2541 ) 

ผู้บริโภค หมายถึง บคุคลตา่ง ๆ ท่ีมีความสามารถในการซือ้ ( Ability to  buy ) หรือทกุ
คนท่ีมีเงิน นอกจากนัน้ในทัศนะของนักการตลาด ผู้ บริโภคจะต้องมีความเต็มใจในการซือ้ ( 
Willingness to buy ) สินค้าหรือบริการด้วยลกัษณะอ่ืน ๆ ของผู้บริโภคก็คือผู้บริโภคบางคนซือ้
สินค้าไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตวัและในขณะเดียวกนัก็ยงัมีผู้บริโภคอีกหลายร้อยพนัคนซือ้ไปเพื่อ
ขายตอ่หรือใช้ในการผลติด้วย(อดลุย์ จาตรุงคกลุ:2543 ) 

จากความหมายข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า ผู้บริโภค หมายถึง บคุคลท่ีมีความต้องการซือ้ มี
ความสามารถในการซือ้หรือมีอ านาจซือ้ และมีความเต็มใจท่ีจะซือ้ ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
บริโภค 
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พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึง่ผู้บริโภคท าการค้นหา 
การซือ้ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และการบริการซึ่งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา (Schiffman; & Kanuk. 1994)หรือหมายถึงการศกึษาถึงพฤตกิรรม การตดัสินใจ
และการกระท าของผู้บริโภคท่ีมีการซือ้และการใช้สินค้าเดียวกัน นกัการตลาดจ าเป็นต้องศึกษา
และวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยเหตผุลหลายประการกลา่วคือ 

1.พฤตกิรรมของผู้บริโภคมีผลตอ่กลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ 
2.เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวความคิดของการตลาด (Marketing concept) ท่ีว่าด้วย

การท าให้ลกูค้าพงึพอใจ ด้วยเหตนีุจ้งึต้องศกึษาถึงพฤตกิรรมของผู้บริโภคเพื่อจดัสิ่งกระตุ้นหรือกล
ยทุธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้ 

ความหมายดงักลา่ว สรุปได้วา่ พฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกถึงการกระท า
ของบคุคลโดยบคุคลหนึง่ในการท่ีจะให้ได้มาซึง่สนิค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความจ าเป็นของบคุคลนัน้ โดยมีกระบวนการตา่ง ๆ ในการตดัสินใจตัง้แตก่ารค้นหาการซือ้ การใช้ 
การประเมินผลการใช้ผลิตภณัฑ์และการบริการ 

 
ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
กลุม่บคุคลหรือครัวเรือน ซึง่ซือ้หรือต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อการบริโภคสว่นตวั หรือ

พฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ และใช้บริการสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษา
พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุดจาก
งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั (วนัดี รัตนกาย:2554)  

การกระท าหรือการแสดงออกของมนุษย์ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน เช่น ความคิด 
ทศันคติ และคา่นิยม นอกจากนีก้ารแสดงออกนัน้ ๆอาจมาจากการกระทบของปัจจยัภายนอก เช่น 
วฒันธรรม และ สงัคม (นนัทา ศรีจรัส:2551)  

การศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเก่ียวข้องเพื่อท าการ
เลือกสรร การซือ้ การใช้ การบริโภค อนัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการ ความคิดหรือประสบการณ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาตา่ง ๆ ให้ได้รับความพอใจ ( ดารา ทีปะปาล:2542)  

การแสดงกิริยาอาการท่ีเก่ียวกบัการซือ้ การใช้การประเมินผล การค้นหาข้อมลูสินค้าหรือ
บริการตามความต้องการหรือตามการคาดหวงัของผู้บริโภค 2) พฤติกรรมผู้บริโภคคือ การแสดง
ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเป็นกระบวนการ เพื่อให้ได้รับสินค้าหรือบริการตามความต้องการของตน3) 
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พฤติกรรมผู้บริโภคคือ กระบวนการท่ีเก่ียวกับการค้นหาข้อมูล การซือ้ การใช้การประเมินผลใน
สนิค้าหรือบริการ หรือพฤติกรรมการผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซือ้ การใช้ การประเมิน และ
การก าจดัสินค้าและบริการของผู้บริโภคขัน้สดุท้าย ท่ีซือ้สินค้าและบริการไปเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผู้บริโภคทกุคนท่ีซือ้สินค้าและบริการไปเพื่อ
วัตถุประสงค์เช่นว่านีร้วมกันเรียกว่าตลาดผู้บริโภค ผู้บริโภคทั่วโลกนัน้มีความแตกต่างกันใน
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์อยูห่ลายประเด็น เช่น ในเร่ืองของอายรุายได้ระดบัการศกึษาศาสนา
วฒันธรรม ประเพณีคา่นิยม และรสนิยม เป็นต้น พฤตกิรรมการกินการใช้การซือ้ และความรู้สกึนึก
คิดของผู้บริโภคต่อผลิตภณัฑ์จึงแตกต่างกันออกไป ท าให้มีการซือ้การบริโภคสินค้าและบริการ
หลายๆ ชนิดท่ีแตกต่างกนั นอกจากลกัษณะประชากรดงักล่าวแล้ว ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกท่ีท าให้มี
การบริโภคแตกตา่งกนั(กมลภพ ทิพย์ปาละ:2555) 

จากความหมายข้างต้นท าให้สรุปได้วา่ พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การศกึษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้สินค้า และบริการ และถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนอง
ความพงึพอใจของผู้บริโภคได้ จะมีผลท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

 
การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค  
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการคนคว้า หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้และ

การบริโภค มีสว่นเก่ียวข้องกบัการโฆษณาสินค้าและบริการทัง้ท่ีเป็นบคุคลกลุม่บคุคล หรือองค์กร 
เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซือ้การบริโภค การเลือกบริการแนวคิด 
หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคพงึพอใจ  (ปณิศาลญั  ชานนท์, 2548) หรือเป็นการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยการศึกษาค้นคว้าถึงพฤติกรรมการเลือกซือ้ การตดัสินใจซือ้ และการใช้
สินค้าและการบริการของผู้บริโภค เพื่อท่ีจะให้นักการตลาดทราบถึงความพึงพอใจ และความ
ต้องการของผู้บริโภค (กมลรัตน์ สตัยาพิมล, 2552 ; นฤมล อดิเรกโชติกลุ, 2548) โดยสามารถใช้7 
ค าถาม (6Ws 1H) ท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อค้นหา 7 ค าตอบ (7Os) 
(ปรัชญา ปิยะรังสี:2554)           

1.ใครอยู่ในตลาดเปา้หมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบตลาดเป้าหมาย (target market) หรือลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (occupants) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายทางด้าน (1) ประชากรศาสตร์(2) ภมูิศาสตร์(3) จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์(4) 
พฤติกรรมศาสตร์กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกลยทุธ์ด้าน ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดั
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จ าหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด ท่ีเหมาะสมและการตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุม่เปา้หมาย (ปรัชญา ปิยะรังสี:2554)            

2.ผู้บริโภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบ
สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ (objects) โดยสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการคือ คณุสมบตัิหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ (product component) และความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั (competitive 
Differentiation) โดยมีกลยทุธ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product strategy) ทางด้าน (1) ผลิตภณัฑ์หลกั  
(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (3) ผลิตภณัฑ์ควบ   (4) ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (5) ศกัยภาพผลิตภณัฑ์ 
และ(6) ความแตกตา่งทางการแข่งขนั (Competitive differentiation) (ปรัชญา ปิยะรังสี,2554) 
(ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั:2552)           

3.ท าไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบวตัถปุระสงค์ในการซือ้ (objectives) โดยต้องท าการศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรม
การซือ้คือ (1) ปัจจยัทางจิตวิทยา (2) ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม ตลอดจน (3) ปัจจยัเฉพาะ
บคุคล (ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั,2552) เพราะผู้บริโภคซือ้สินค้าเพื่อสนองความต้องการด้านร่างกาย 
และจิตวิทยา ซึง่ต้องศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ (ปรัชญา ปิยะรังสี:2554)            

4.ใครมีสว่นร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) เป็นค าถาม
ท่ีต้องการทราบบทบาทของกลุม่ตา่งๆ (organizations) ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริหารโดย
มีองค์ประกอบในการตดัสินใจซือ้คือ (1) ผู้ ริเร่ิม (2) ผู้ มีอิทธิผล (3) ผู้ตดัสินใจซือ้และ (4) ผู้ ใช้ 
(ปรัชญา ปิยะรังสี:2554)(ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั:2552)   

5.ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบ
โอกาสในการซือ้ (occasions) ของผู้บริโภค เช่น ช่วงฤดกูาลใด ช่วงเดือนใด ตลอดจนเทศกาลหรือ 
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนัส าคญัตา่งๆ เป็นต้น(ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั:2552)            

6.ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการ
ทราบช่องทางหรือแหล่ง (outlets) ท่ีผู้บริโภคไปท าการซือ้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต
ตลอดจนร้านขายของช า เป็นต้น (ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั:2552)            

7.ผู้บริโภคซือ้อยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามท่ีต้องการทราบ
ขัน้ตอนหรือกระบวนการในการตดัสินใจเลือกซือ้ (operation)โดยมีองค์ประกอบการซือ้โดย (1) 
การรับรู้ปัญหา  (2) การค้นหาข้อมลู  (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตดัสินใจซือ้ (5) 
ความรู้สกึภายหลงัการซือ้(ธวลัวรัตน์ อินทนนัชยั:2552)  
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แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบั พฤติกรรมของผู้บริโภค 
(2561:online) การศกึษาพฤตกิรรมผู้บริโภค จะท าให้สามารถสร้างกลยทุธ์ทางการตลาด

ท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ศิริวัฒน์ ชนะคุณผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข 
พฤตกิรรมในการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคในสงัคมได้ถกูต้องและสอดคล้องกบัความสามารถ
ในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึน้ ท่ีส าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
ดีขึน้ ในตลาดปัจจบุนัถือวา่ผู้บริโภคเป็นใหญ่ และมีความส าคญัท่ีสดุของนกัธุรกิจ จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีผู้ บริหารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผู้ บริโภคใ ห้ละเอียด ถึงสาเหตุของการซือ้ การ
เปลี่ยนแปลงการซือ้ การตดัสินใจซือ้ ฯลฯ จะช่วยให้ผู้บริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผู้บริโภคของ
กิจการได้ถกูต้องวา่กลุม่ผู้บริโภคเหลา่นัน้ต้องการอะไร มีพฤติกรรมการซือ้อย่างไร แรงจงูใจในการ
ซือ้เกิดจากอะไร แหล่งข้อมลูท่ีผู้บริโภคน ามาตดัสินใจซือ้คืออะไร รวมทัง้กระบวนการตดัสินใจซือ้
ข้อมลูตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนทางการตลาด ซึง่จะขอกลา่วเป็นตอน ๆ ดงันี ้

ความหมายและประเภทของผู้บริโภค 
ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ฉตัยาพร เสมอใจ (2550 : 18) พฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรม

การตัดสินใจ การซือ้ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมี
ความส าคญัตอ่การซือ้สินค้าและบริการทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

สปัุญญา ไชยชาญ (2550 : 51) พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการ
ท่ีแสดงออกทางกล้ามเนือ้ ความคดิ และความรู้สกึเพื่อตอบสนองสิง่เร้า 

สวุฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพล ู(2552 : 241) ได้กลา่วไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง ความต้องการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซือ้ และการใช้สินค้า
หรือ บริการของบคุคล เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของบคุคลนัน้ ๆ 

ธนกฤต วนัต๊ะเมล์ (2554 : 90) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกใน
การค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมิน และการก าจดัทิง้ซึ่งสินค้า บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของ
ผู้บริโภค 

ชชูยั สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤตกิรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
กบัการตดัสินใจเลือก (Select) การซือ้ (Purchase) การใช้ (Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ
(Dispose) ของสินค้าหรือบริการตา่ง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน 
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ปณิศา มีจินดา (2553:10) พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง 
กบับุคคลหรือกลุ่มในการจดัหา การเลือกสรร การซือ้ การใช้ และการจดัการภายหลงัการบริโภค
ผลิตภณัฑ์/บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลาหนึง่ ๆ 

พฤติกรรมผู้ บริโภค คือ กระบวนการท่ีเก่ียวกับการค้นหาข้อมูล การซือ้ การใช้การ
ประเมินผลในสนิค้าหรือบริการ จากความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภคนี ้สามารถแยก ได้ดงันี ้

1.มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล ด้วยการเดินทางไปจบัจ่ายหาซือ้และใช้สินค้า
หรือบริการตามความต้องการของบคุคล 

2.พฤติกรรมผู้ บริโภคเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกับการเปิดรับสื่อ การพิสูจน์ความ
ต้องการ การตรวจสอบ การแสวงหาขา่วสาร การจบัจ่าย และการพดูคยุเพื่อค้นหาค ายืนยนั 

3.บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริโภคคนสดุท้ายท่ีเป็นครอบครัวแมบ้่าน หรือซือ้
ไปเป็นของขวญัให้บคุคลอ่ืน 

กลัยกร วรกลุลฎัฐานีย์ และพรทิพย์ สมัปัตตะวนิช (2553 : 90) ได้อธิบายถึง พฤติกรรม
ผู้บริโภคว่า หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความคดิและความรู้สกึท่ีผู้บริโภคมี 3 รูปแบบ 

1.พฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic) เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลง ของ
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การสื่อสาร เทคโนโลยี สงัคม ฯลฯ ท าให้มีผลกระทบต่อปัจจยัด้าน
ความคดิ ความรู้สกึของผู้บริโภคด้วย และพฤติกรรมผู้บริโภค ได้รับผลกระทบมาจากปัจจยัภายใน 
และภายนอก จึงท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคไม่หยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา 

2.พฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวข้องกับปฏิสมัพันธ์ ( Interaction) ระหว่างความคิด
ความรู้สึกและการกระท า กบัสิ่งแวดล้อมภายนอก ดงันัน้ ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจึงต้อง
ศกึษาทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกว่า ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้สินค้า/บริการอะไร อย่างไร และ
ท าไม 

3.พฤติกรรมบริโภคเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) หมายความว่า 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่าบางอย่างกับบางคน ในกรณีนีค้ือการแลกเปลี่ยน
ระหวา่งผู้ซือ้(ผู้บริโภค) กบัผู้ขาย(เจ้าของสนิค้า) เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

สปัุญญา ไชยชาญ (2550 : 51-57) ให้กลา่วเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า อาการท่ี
แสดงออกในการซือ้ของผู้บริโภคแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้
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1.พฤตกิรรมการซือ้แบบเป็นปกตกิิจ หมายถึง พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้เม่ือผู้บริโภคท าการ
ซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีจะต้องซือ้ถ่ี เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะทั่วไป มีราคาต่อหน่วยต ่า มีวางจ าหน่าย
ทัว่ไป ผู้ซือ้จะตดัสินใจซือ้โดยไม่ยุง่ยากแตอ่ยา่งใด 

2.พฤติกรรมการซือ้แล้วลดความกงัวลใจ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี ผู้บริโภค รู้จกัดี และรู้ว่ามี
ความแตกตา่งระหว่างตรายี่ห้อ น้อยมาก แต่ผู้บริโภคก็ยงัคงตดัสินใจได้ยากในการซือ้ เพราะเป็น
ประเภทท่ีมีราคาและความเสี่ยงสงู มีการซือ้เป็นครัง้คราว 

3.พฤติกรรมการซือ้แบบซบัซ้อน (complex buying behavior) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี 
ผู้บริโภคมีความคุ้นเคย มีราคาสงู มีความเสี่ยงสงู แต่มีความถ่ีในการซือ้ต ่ามาก บางครัง้มีการซือ้
เพียงครัง้เดียวตลอดอายุของผู้บริโภค ก่อนการลงมือซือ้ ผู้บริโภคต้องเสาะแสวงหาสารสนเทศ 
เพิ่มเติมอีกจ านวนมากเก่ียวกับประเภทและตราผลิตภัณฑ์ เพื่ อให้ทราบถึงคุณลักษณะของ 
ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ เช่น บริโภคท่ีจะลงมือซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลมาใช้ เป็นต้น 

4.พฤติกรรมการซือ้แบบแสวงหาความหลากหลาย ผู้ บริโภคบางกลุ่มเม่ือจะซือ้
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความยุ่งยากน้อย ก็ยงัถือว่าตราผลิตภณัฑ์มีความส าคญัอยู่ ไม่อยากซือ้ตรา เดิม 
พฤติกรรมการซือ้จึงมีการเปลี่ยนเป็นตราใหม่เสมอ ๆ เพราะอยากหลดุพ้นจากความจ าเจ ซ า้ซาก
อยากลองของใหม ่

 
2.แนวคดิและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

สว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้ากลุม่เปา้หมายได้ ขายในราคาท่ีผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็น
ว่าคุ้มคา่ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมการซือ้หาเพื่อให้ความ
สะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่าง
ถกูต้อง โดยส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 7 ปัจจยั (7Ps) (Kotler, 2003, อ้างถึงใน  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์:2549) ได้แก่ 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าให้เกิดความพึงพอใจประกอบด้วยสิ่งท่ีสมัผสัได้และสมัผสัไม่ได้ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบ ด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบคุคล ผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคณุคา่ (Value) ในสายตาของลกูค้า จงึจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์นัน้สามารถขายได้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้
ซึ่งผลิตภณัฑ์หรือหมายถึง คณุค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคณุค่า 
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(Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นัน้ ดงันัน้ผู้ก าหนดกลยทุธ์ด้านราคาจึง
ต้องค านงึถึงคณุคา่ท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลกูค้า 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ในการน าเสนอบริการให้แก่ลกูค้า ซึง่มีผลตอ่การรับรู้ของลกูค้าในด้านคณุคา่ของบริการท่ีน าเสนอ 

4. การสง่เสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นเคร่ืองมือในการติดตอ่กบัลกูค้า
หรือผู้ ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติหรือ
พฤติกรรมในการใช้บริการ  เป็นกลไกท่ีเน้นเก่ียวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า  (Customer 
Relationship Management)  

5. ด้านบคุคล (People) หรือผู้แนะน าการลงทนุ (Investment Advisory) ต้องมีการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าได้เป็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากรผู้ ให้บริการกบัลกูค้ากบัผู้ ใช้บริการ ทัง้นีบุ้คลากรต้องมีความรู้และ
ความสามารถ ทศันคติท่ีดีตอ่งาน และสร้างคา่นิยมท่ีดีตอ่องค์กร 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลกูค้า เพื่อสร้างคณุค่าท่ี
ลกูค้าสามารถสมัผสัและรับรู้ได้ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการปฏิบตัิงานใน
ด้านการให้บริการท่ีน าเสนอแก่ลกูค้า เพื่อให้ได้รับบริการอยา่งมีคณุภาพ 

คีย์(Key.2018:online) ได้อธิบายหลกั 7Ps เป็นแนวคิดส าหรับการวิเคราะห์จดุอ่อนจดุ
แข็งของสินค้าและบริการในด้านการตลาดโดยพิจารณาจากปัจจัย 7 ประการ กลยุทธ์ทาง
การตลาดแบบ 7Ps  ประกอบด้วยกลยทุธ์การบริหารจดัการทัง้หมด 7 ข้อ ท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. Products ผลิตภณัฑ์ สินค้า หรือ บริการ ส าหรับตอบสนองความต้องการให้กบั
ลกูค้า ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว อาจแบง่ผลิตภณัฑ์ ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัต้อง
ได้ และ ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ สินค้า หรือบริการ โดยพิจารณาจากการตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า กลยทุธ์ท่ีใช้กบัตวัผลิตภณัฑ์ หรือจดุเด่นของผลิตภณัฑ์ของเรา เช่น มีแพกเกจ
ไม่เหมือนใคร รสชาติไมเ่หมือนใคร ไมเ่คยมีในตลาดมาก่อน เป็นต้น 

2. Price ความเหมาะสมของราคา (Price) ในตวัสินค้าและบริการ กบั คณุค่า 
(Value) ท่ีผู้ ใช้บริการ หรือ ลกูค้าจะได้รับ ควรมีความสมัพนัธ์กนั ความเหมาะสมของราคา กบั
คณุค่าท่ีลกูค้าจะได้รับ เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขนัอ่ืน ๆ กลยุทธ์การตัง้ราคา ว่าใช้การตัง้ราคา
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แบบใด สงู ต ่า บง่บอกถึงความเป็น premium ของตวัผลิตภณัฑ์ ตัง้ราคาแบบ 99 29 หรือราคาสงู 
หรืออ่ืน ๆ 

3. Place สถานท่ีในการน าเสนอ หรือ ส าหรับใช้ในการขายสินค้า และ บริการ ควร
เลือกท าเลท่ีตัง้ หรือ ช่องทางในการขายสินค้า ให้ตรงกลุม่เปา้หมายเรามากท่ีสดุ สามารถเดินทาง
สญัจรได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว มีระบบการตดิตอ่สื่อสารท่ีดีในบริเวณนัน้ ๆ สถานท่ีจดัจ าหน่าย หรือ
ช่องทางในการจัดจ าหน่าย ซึ่งจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกค้า ช่องทางจัด
จ าหน่าย ใช่ช่องทางใด เช่น อาจใช้ การขายทางอินเตอร์เน็ต มีหน้าร้าน ขายผ่านตวัแทน เป็นต้น 
ขายเหล้าพว่งเบียร์ เป็นต้น 

Process ว่าด้วยการพูดถึงกระบวนการท างาน เน่ืองจากงานด้านบริการต้องมี
กระบวนการท่ีชัดเจน จะต้องมีการออกแบบกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
โดยเฉพาะผู้ ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการต้องมีความเข้าใจในกระบวนการท างานในทิศทางเดียวกนั ไม่ใช่
ว่าพนกังานคนนีพ้ดูอย่างหนึ่ง และอีกคนก็ให้ข้อมลูอีกอย่างหนึ่ง หากใครก็ตามท่ีก าลงัให้บริการ
แบบตวัใครตวัมนั แบบเอาตวัรอดไปวนั ๆ ในท่ีสดุลกูค้าก็จะจบัได้ว่ากระบวนการท างานของคณุ
นัน้ยอดแย่ ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าและบริการประเภทไหนก็ตาม ทุกองค์กรจะต้องมีแผนการ
ท างานท่ีดีเยี่ยม ทุกคนต้องเข้าใจและรู้ว่าขัน้ตอนต่าง ๆ เร่ิมต้นและต้องจบลงอย่างไร ท่ีส าคญั
พนกังานฝ่ายบริการจะต้องเข้าใจกระบวนการท างานและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้อย่างดีเยี่ยม หากองค์กรของคณุมีกระบวนการท่ียุ่งยากซบัซ้อน อย่าปล่อยให้ลกูค้าเกิด
ความไม่แน่ใจหรือรู้สึกลงัเลว่าตนเองนัน้มีสมองน้อยนิดท่ีไม่สามารถเข้าใจว่าจะต้องเร่ิมต้นท า
อะไร หรือต้องโยนความผิดให้ฝ่ายบริการท่ีไม่มีความชดัเจน และไม่สามารถอธิบายให้เขาและเธอ
เหลา่นัน้วา่จะต้องเจอกบัอะไรบ้างในระหวา่งที่ก าลงัถกูให้บริการ 

4. Promotion มีการสง่เสริมการตลาดในตวัผลิตภณัฑ์ ด้วยการจัดโปรโมชัน่สง่เสริม
การขาย ซึง่ถือได้ว่าเป็นหวัใจหลกัของการขายในขัน้ต้นเลยก็ว่าได้ การสง่เสริมการขาย ท่ีจะท าให้
เกิดแรงจงูใจในการซือ้สินค้า มีการสง่เสริมการตลาด การโฆษณา ลด แลก แจก แถม 

5. People , Employee ด้านบคุคล หรือ พนกังานขององค์กร จะต้องมีความสามารถ
ในการตอบสนองผู้ ใช้บริการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ต่างๆ หรือ เพื่อการสร้างค่านิยมให้แก่องค์กร ความรู้ความสามารถ และความน่าเช่ือถือของบคุล
กร ตวัคนในองค์กรมีการบริการดี หรือมีคนเก่งท างานในองค์กร 

People ถือว่ามีความส าคญักบัธุรกิจท่ีต้องท าหน้าท่ีบริการเป็นอย่างมากคะ่ เพราะ
ธุรกิจตา่ง ๆ ในปัจจบุนัสว่นใหญ่อาศยัคนเป็นเคร่ืองมือในการท างาน หากต้องการให้บริการถกูจดั
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อนัดบัอยู่ในขัน้ดีเลิศ ดิฉนัคิดว่าคณุจะต้องสรรหาผู้ ท่ีมีใจรักงานทางด้านบริการ บคุลิกดี ยิม้แย้ม
แจ่มใส ท่ีส าคญัจะต้องมีความรู้และความสามารถพิเศษในหน้าท่ีเป็นอย่างดี นอกจากนีแ้ล้วยงั
ต้องมีความอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้ และพยายามเรียนรู้ท่ีแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปสูก่ารให้บริการท่ี
ดี ทุกวนันีมี้บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ท่ีสามารถมดัใจผู้บริโภคได้ด้วยการให้บริการ ทัง้ก่อน ระหว่าง
และหลงัการขาย การพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการนัน้ถือว่าเป็นกลยทุธ์ท่ี
มองข้ามไม่ได้เลยทีเดียว เน่ืองจากทุกวนันีก้ารแข่งขนัจะบอกคณุเองว่าควรจะท าอย่างไร เพื่อให้
การบริการของคณุนัน้สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้สงูสดุ 

6. Physical Evidence / Presentation เป็นการสร้างคณุภาพโดยรวมให้กบั
ภาพลกัษณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงทัง้ด้านปรับปรุงคณุภาพทางกายภาพอ่ืน ๆ อีกด้วย สิ่งท่ี
ปรากฏต่อสายตาลูกค้า เช่น สี รูปร่าง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในร้าน เป็นต้น หลักฐานทาน
กายภาพ เช่น ร้านตดัผม มีเกียรติบตัร แชมป์ตดัผม ท าให้ลูกค้าเช่ือมัน่ หรือ มีการใส่ยูนิฟอร์ม 
เหมือนกนั ท าให้คนเช่ือมัน่ในมาตรฐานของร้าน เป็นต้น 

Physical Evidence วา่ด้วยเร่ืองหลกัฐานการแสดงความเป็นมืออาชีพของการให้บริการ 
ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีถูกจัดว่าเป็นปัจจัยท่ีใช้ในการแข่งขันจะต้องรับรู้ได้ว่าก าลงัใช้บริการมืออาชีพ 
ตวัอย่างเช่นสถานท่ีให้บริการต้องบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพด้วย หากคณุปล่อยให้มาตรฐาน
ความสะอาดและปลอดภยัของคลีนิครักษาฟันใกล้เคียงกบัซุ้มถอนฟันข้างถนน ลกูค้าส่วนใหญ่ก็
จะไมม่ัน่ใจความเป็นมืออาชีพของคณุอย่างแน่นอน 

7. Process กระบวนการต่าง ๆ ในการจดัการด้านสินค้าและบริการ มีระเบียนข้อ
ปฏิบตัิท่ีชดัเจนและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ ใช้บริการเกิดความประทบัใจ กระบวนการในการจดัการด้าน
การบริการ ท่ีจะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความภักดีในตัวสินค้า กระบวนการ
ผลิตภณัฑ์ท่ี รวดเร็ว ผิดพลาดน้อย และท าได้งานมาก ซึ่งทัง้หมดนีก็้คือรายละเอียดโดยย่อของ
สว่นประสมทางการตลาดแบบ 7P นัน้เอง ส าหรับน าไปปรับใช้กบัหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทางด้านสนิค้าและบริการอยา่งดีท่ีสดุในทกุด้านขององค์กร 

 
ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสินใจซือ้ (คอตเลอร์ : 2556) 

1.การตระหนกัถึงปัญหา (Problem recognition) เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการ
ตดัสินใจ ผู้บริโภคจะรับรู้ถึงความต้องการใช้สินค้าและบริการ ซึง่ถกูกระตุ้นโดยสิ่งเร้าภายใน หรือ
ภายนอก เช่น เม่ือเดินผา่นร้านอาหาร จะได้กลิ่นอาหารท่ีเพิ่งท าเสร็จ ก็จะกระตุ้นความหิว และท า
ให้ต้องการทานอาหารเพ่ือขจดัความหิว 
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2.การค้นหาข้อมลูข่าวสาร (Information search) หลงัจากรับรู้ถึงปัญหาแล้ว ขัน้
ต่อไปผู้ บริโภคก็จะหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการนัน้ว่าจะซือ้ได้ท่ีไหน ซือ้ได้อย่างไร ซึ่ง
สามารถหาแหล่งข้อมลูได้จาก ครอบครัว เพื่อน การโฆษณา พนกังานขาย การทดลองใช้สินค้า 
รวมถึงการค้นหาข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 

3.การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) ผู้บริโภคจะน าข้อมลูท่ีได้จาก
การค้นคว้ามาประเมินทางเลือกว่าจะซือ้สินค้าหรือบริการใด โดยประเมินจากผลประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ์ (Benefit) ต้องมากกวา่มลูคา่ท่ีรับรู้ได้ (Perceived Values) 

4.การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) เม่ือผู้บริโภคได้ประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ
แล้ว ผู้บริโภคก็จะซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ธุรกิจจะต้องค้นหาว่า
ปัจจัยอะไร ท่ีท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ เช่น ท าดลท่ีตัง้ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การ
บริการหลงัการขายเพื่อน ามาก าหนดกลยทุธ์ให้เหมาะสม 

5.พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายหลงัการซือ้หรือการใช้สินค้านัน้ ซึ่งจะส่งผลถึงการตดัสินใจซือ้ซ า้ หรือ
บอกตอ่ไปยงัผู้บริโภคคนอื่น 

  

 
ภาพประกอบ 3 กระบวนการตดัสินใจ 5 ขัน้ตอน 

 
ท่ีมา : ฟิลลิป คอตเลอร์. (2556). การจดัการการตลาด. แปลโดยยงยทุธ ฟูพงศ์ศิริพนัธ์

และคนอ่ืน ๆ  
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จากกรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ผู้ วิจัยได้ศึกษากรอบ

แนวคิด กระบวนการตดัสินใจของคอตเลอร์ ในขัน้ท่ี 4 เท่านัน้ คือการตดัสินใจซือ้ เน่ืองจากผู้วิจยั
เห็นว่า นักลงทุนท่ีจะตดัสินใจซือ้ขายหลกัทรัพย์นัน้ จะต้องผ่านกระบวนการรับรู้ปัญหา ค้นหา
ข้อมูล และประเมินทางเลือกท่ีดีท่ีสดุก่อนจะตดัสินใจลงทุนแล้ว ดงันัน้จึงเลือกศึกษาในขัน้ตอน
การตัดสินใจซือ้เท่านัน้ โดยผู้ วิจัยน ามาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย การก าหนด
สมมติฐาน การออกแบบสอบถามและอภิปรายผลการวิจยั 

 
3.แนวคดิและทฤษฎีการลงทุน 

การลงทนุ หมายถึง การส ารองเงินไว้ส่วนหนึ่ง แล้วน าเงินนัน้ไปซือ้ทรัพย์สินทางการเงิน 
เช่น การฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชย์ การซือ้หุ้นกู้กบับริษัทเอกชน การซือ้หุ้นสามญั รวมถึงการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เช่น การซือ้บ้านและท่ีดิน เพื่อกระแสเงินสดรับในอนาคต ซึง่ควรมากกว่า
อตัราเงินเฟอ้ และอยูภ่ายใต้ความเสี่ยงท่ีคนคนนัน้จะรับได้ (จิรัตน์ สงัข์แก้ว:2556) 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ หมายถึง การลงทนุทางอ้อม โดยการนเงินออมไม่ว่าจะมากหรือ
น้อย ไปซือ้หลกัทรัพย์ท่ีเขาพอใจจะลงทนุ โดยหวงัผลตอบแทนในรูปเงินปันผล หรือก าไรจากการ
ขายหลกัทรัพย์ ซึง่ผลตอบแทนจะมากหรือน้อยนัน้ ก็ขึน้อยูก่บัความเสี่ยงของหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุไป 
(เพชรี ขมุทรัพย์:2557) 

คีย์(Key.2018:online)การลงทนุทางการเงิน (Financial investments) สิ่งท่ีได้รับจาก
การลงทนุ เช่น เม่ือซือ้หุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล หมายถึง การท่ีผู้ลงทนุ
น าเงินท่ีมีอยู่ไปซือ้หลกัทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งหลกัทรัพย์ดงักล่าวก่อให้เกิดรายได้กบัผู้ลงทุนนัน้ ซึ่งการ
ลงทนุทางการเงิน โดยทัว่ไป มกัจะท าผ่านกลไกของตลาดการเงิน วตัถปุระสงค์ของการลงทนุทาง
การเงิน เพื่อจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของดอกเบีย้ ( Interest) เงินปันผล 
Dividend) ก าไรจากการซือ้ขายหุ้น (Capital gain) และสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ กลา่วโดยสรุปก็คือ มุ่ง
ผลตอบแทนจากการใช้ทนุในรูปแบบของผลตอบแทนทางการเงิน (Monetary return) นัน่เอง 

เงินเพื่อการลงทนุ ได้มาจากไหน (Money For investing) เงินส าหรับน ามา ลงทนุ ได้มา
จากแหล่งใด หรือมีทางท่ีจะได้มาอย่างไร ถ้าบุคคลได้มีการวางแผนจดัการเร่ือง การเงินของตน
อยา่งมีประสิทธิภาพ แล้วก็จะมีทางให้ได้เงินก้อนหนึง่ เพื่อการลงทนุได้เสมอ บคุคลมีโอกาสได้เงิน
มาจาก 
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1.การรู้จกัท างบประมาณ (Using budgets) เราสามารถควบคมุการใช้จ่ายให้อยู่ใน
ขอบเขตของเงินงบประมาณท่ีก าหนด ก็จะท าให้มีเงินออมเหลืออยู่จริงตามท่ีคาดคะเนไว้ ซึง่เงิน
ออมสว่นนีส้ามารถน าไปลงทนุหาผลประโยชน์ได้ 

2.การออมโดยวิธีบงัคบั (Forced saving) ตามหลกัของการจ่ายเงินเดือน ซึง่ธุรกิจได้
มีการหกัเงินสะสม หรือเงินส ารองเลีย้งชีพของพนกังานไว้ เงินออมส่วนนีเ้ป็นของลกูจ้างพนกังาน 
แตย่งัถอนไม่ได้จนกวา่จะท าตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ธุรกิจจะน าเงินสดดงักลา่ว ไปให้สถาบนัการเงิน 
หรือบุคคลท่ีสามเป็น ผู้ดแูลหาผลประโยชน์ให้งอกเงยตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะจ่ายคืนแก่เ 
จ้าของผู้ มีสิทธิ ได้รับเม่ือถึงเวลา เงินออมโดยโดยวิธีบงัคับ จึงเป็น เงินลงทุน ทางหนึ่งของบุคคล 
เพียงแตเ่ขาไม่ได้เป็น ผู้ลงทนุเองโดยตรงแตส่ถาบนันายจ้างเป็นผู้ลงทนุแทนให้ 

3.การยกเว้นรายจ่ายไม่จ าเป็นเสียบ้าง (Skip an expenditure) เป็นธรรมชาติของ
บุคคลท่ีมีเงินแล้วจะใช้จ่ายไปตามวิสยัปกติท่ีเคยเป็นมา เช่นทุกวนัอาทิตย์ต้องออกไปทานข้าว
นอกบ้าน ดภูาพยนตร์ เล่นโบว์ลิ่ง เลน่กอล์ฟ หรือซือ้ของตามห้างสรรพสินค้าตา่ง ๆ ดงันัน้ถ้าจะมี
การยกเลกิบ้างก็ไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่าย จะมีเงินเหลือน ามาลงทนุได้ 

4.การประหยดัรายได้พิเศษ (Save the nonroutine incomes) บางครัง้คนเราก็มกัจะ
ได้รับรายพิเศษเข้ามาบ้าง เช่น การไปท างานพิเศษมีรายได้หรือขายของเก่า ท่ีไม่ใช้แล้ว หรือญาติ
ผู้ใหญ่ได้ให้เงินเป็นของขวญัรางวลั ซึง่เงินเหลา่นีย้งัไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องรีบใช้จ่ายแตป่ระการ
ใด ดงันัน้ถ้าสามารถเก็บออมไว้ก็จะน าไปหาผลประโยชน์ได้มาก 

 
ผลตอบแทนจากการลงทนุ (Return from investing) 
การลงทนุมีความสมัพนัธ์กบัด้านผลตอบแทน (Returns) และความเสี่ยง (Risks) การท่ี

คนเราลงทุนก็เพราะเราคาดหวังจะได้รับผลตอบแทนเท่านัน้เท่านี ้แต่บางครัง้ไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหมาย จึงต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ด้วย ผลตอบแทนจากการลงทุน  มีหลาย
รูปแบบได้แก่ 

ก. รายได้ตามปกติ (Current income) รายได้ตามปกติได้แก่ ดอกเบีย้หรือเงินปันผล 
ในกรณีท่ีบุคคลซือ้พนัธบตัร หรือลงทนุในหุ้นต่าง ๆ ซึง่ก าหนดเวลาก็จะได้รับดอกเบีย้หรือเงินปัน
ผลตามท่ีบริษัทระบไุว้ 

ข. ก าไรจากการซือ้ขายหุ้น (Capital gains) ในกรณีของหุ้นสามญัท่ีบคุคลลงทนุซือ้
ไว้มีราคาสงูขึน้ ซึง่เมื่อขายออกไปแล้วจะได้ก าไร 
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ค. ค่าเช่า (Rent) ในการลงทนุซือ้ทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอสงัหาริมทรัพย์ 
เช่นท่ีดิน บ้าน อพาร์ตเมนท์ ท่ีอยู่อาศยั เม่ือน าไปให้ผู้ อ่ืนเช่า ก็จะมีรายได้ ค่าเช่าเป็นรายได้ท่ีคืน
มาสูเ่จ้าของ 

ง. ผลตอบแทนอ่ืน ๆ (Others) เช่นการซือ้หุ้นสามญัก็จะมีสิทธิในหารออกกเสียง
เลือกคณะกรรมการของบริษัท และถ้าถือหุ้นไว้มากก็จะมีโอกาสจะได้รับเลือกเป็นผู้บริหารซึ่ง
สามารถก าหนดนโยบายของบริษัทได้ หรือสิทธิในการซือ้ขายหุ้นใหม่ได้ในราคาพิเศษ เป็นต้น ใน
การค านึงถึงผลตอบแทน ผู้ลงทุนควรถามตวัเอง ผลตอบแทนท่ีตนต้องการได้รับ สกัก่ีเปอร์เซ็นต์ 
โดยจะต้องค านึงถึงอัตราเงินเฟ้อไว้ด้วย เพราะเงินเฟ้อย่อมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนในการ
ลงทนุ ดงันัน้ในการพดูถึง เร่ืองผลตอบแทนผู้ลงทนุควรให้ความสนใจในกบั Real rate of return 
มากกว่า Nominal rate of return Real rate of return คือ ผลตอบแทนแท้จริงทีจะได้รับ โดยได้
ค านึงถึงเร่ืองเงินเฟ้อสว่น Nominal rate of return เป็นผลตอบแทน ท่ีเสนอให้หรือให้ตามท่ีบริษัท
ประกาศไว้ สมมติว่า การลงทนุครัง้นีเ้สนอให้ผลตอบแทน (Nominal rate of return) 10 % ถ้ามี
การคาดคะเนว่าอตัราเงินเฟ้อท่ีจะเกิดขึน้ปีละ 6 % ดงันัน้ผลตอบแทนแท้จริงท่ีได้รับ จะเป็นแค ่4 
% เท่านัน้ นอกจากนีใ้นการลงทนุ ผู้ลงทนุต้องค านึงถึงในเร่ือง ดอกเบีย้ของดอกเบีย้ ( Interest on 
interest) ท่ีจะได้รับด้วย โดยค านึงถึง ดอกเบีย้ทบต้น ในการลงทนุการซือ้พนัธบตัร ซึง่ให้ดอกเบีย้
ประจ าทุก ๆ งวด และจะได้รับเงินต้นคืนเม่ือครบก าหนด ถ้าผู้ลงทุนน าดอกเบีย้ได้รับไปใช้จ่าย 
ผลตอบแทนทีจะได้รับก็จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ตามท่ีระบุไว้ในพันธบัตรนัน้ แต่ถ้าผู้ ลงทุนน า
ดอกเบีย้ท่ีได้รับในแตล่ะงวดไปลงทนุตอ่ ดอกเบีย้ ดงักลา่วจะกลายเป็น เงินต้นของงวดถดัไป ตาม
หลกัของดอกเบีย้ทบต้นก่อให้เกิดดอกผลตามมา ดงันัน้เม่ือสิน้สดุเวลา ก็จะได้รับเงินต้นคืน พร้อม
ผลตอบแทน ได้อีกมาก ซึ่งสรุปแล้ว ก็คือ อัตราผลตอบแทนได้รับจริงจะสูงกว่าท่ีได้ประกาศไว้ 
เพียงแตมี่ข้อแม้วา่เราจะต้องน าดอกผลท่ีได้รับไปลงทนุใหม ่(Reinvest) อยา่งส ่าเสมอเท่านัน้ 

 
หลกัการลงทนุ หลกัการลงทนุท่ีส าคญัมีอยู ่6 ประการคือ 

1.ความปลอดภยัของเงินลงทนุ (Security of principal) หมายถึงการลงทนุท่ีมุ่ง
รักษาไว้ซึง่เงินลงทนุ โดยหวงัท่ีจะได้รับเงินเงินลงทนุเป็นการแน่นอน นโยบายการลงทนุแบบนีเ้ป็น
นโยบายคอ่นข้าง Conservative เพราะค านึงถึงความปลอดภยัไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เงินต้นสญูไป การ
ลงทนุท่ียดึถือหลกัความปลอดภยัได้แก่ การฝากเงินกบัธนาคาร หรือการซือ้หลกัทรัพย์รัฐบาล เป็น
ต้น 
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2.เสถียรภาพของรายได้ (Stability of income) หมายถึง การลงทนุท่ีให้รายได้โดยส ่า
เสมอ หรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุเป็นการแน่นอนและสม ่าเสมอ ผู้ลงทนุธรรมดา ท่ีไม่ใช่
นกัเก็งก าไรมกัต้องการได้รับดอกเบีย้ หรือปันผลเพื่อจะน าไปใช้จ่ายตามความต้องการได้ ดงันัน้ 
การฝากธนาคารหรือลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้ได้รับดอกผลอยา่งสม ่าเสมอ 

3.ความงอกเงยของเงินลงทนุ (Capital growth) โดยทัว่ไปแล้วผู้ลงทนุมกัจะตัง้ความ
มุ่งหมายไว้ว่า เงินท่ีเขาลงทนุไปนัน้จะต้องมีค่าเพิ่มพนูขึน้ ความงอกเงยของเงินทนุเกิดขึน้ได้จาก
การลงทนุในหุ้นของบริษัทท่ีก าลงัขยายตวั 

4.ความคล่องตัวในการซือ้ขาย (Marketability) หมายถึง การเลือกลงทุนใน
หลกัทรัพย์ท่ีซือ้ง่ายขายคล่อง คือเป็นหลกัทรัพย์ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด หลกัทรัพย์บางชนิด
จ าหน่ายได้ง่าย แต่บางอย่างจ าหน่ายได้ยาก ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัราคา ขนาดและช่ือเสียงของบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์ โดยทัว่ไปแล้วหุ้นของบริษัทใหญ่ยอ่มจ าหน่ายได้ง่ายกวา่หุ้นของบริษัทเลก็ 

5.การกระจายเงินลงทุน (Diversification) ในการลงทุนไม่ควรทุ่มเงินลงทุนไปใน
หลกัทรัพย์ชนิดใดชนิดหนึ่ง เพราะถ้าธุรกิจนัน้เกิดล้มเหลว เงินท่ีลงทนุไปนัน้จะสญูเสียไปทัง้หมด 
การกระจายการลงทนุจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ลงทนุได้มาก 

6.หลกัเก่ียวกบัภาษี (Tax status) ในการลงทนุต้องพิจารณาด้วยว่าผลตอบแทนท่ี
ได้รับจะต้องเสียภาษี หรือได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าต้องเสียภาษีด้วยจะท าให้ผลตอบแทนท่ีได้จริง
น้อยลง ฉะนัน้ในการลงทุนผู้ลงทุนควรจะต้องค านึงถึงผลตอบแทนภายหลงัจากการหกัภาษีแล้ว
หลกัทรัพย์รัฐบาลยอ่มได้รับการยกเว้นภาษี ดงันัน้ผู้ลงทนุจงึได้รับผลตอบแทนเต็มท่ี 

 
กลยทุธ์การลงทนุ (Investment strategies) 
ในการลงทนุจ าเป็นต้องกลยทุธ์ หรือวิธีการอนัแยบยลในการลงทนุเพื่อให้เกิดผลจากการ

ลงทนุมากท่ีสดุ หากไม่มีการก าหนดกลยทุธ์การลงทนุ อาจท าให้การลงทนุไม่ตื่นเต้น ไม่จดุหมาย 
และบางทีอาจท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่คุ้ม ในการก าหนดกลยทุธ์นัน้สิง่แรกท่ีต้องท าคือ ก าหนด
เป้าหมายการลงทุน (Setting investment goals)เสียก่อน หลงัจากนัน้จึงค่อยเลือกลงทุนใน
หลกัทรัพย์ประเภทตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกบัเปา้หมายการลงทนุท่ีก าหนดไว้ เปา้หมายการลงทนุของ
บคุคลและครอบครัว โดยทัว่ไปมี 3 อยา่งคือ 

1.เปา้หมายเพื่อเป็นเงินทนุยามฉกุเฉิน (Goals for precautionary funds) ทกุคน
ย่อมมีความจ าเป็นท่ีจะต้องการมีเงินสักก้อนหนึ่งไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน โดยทั่วไปจะกันเงิน
ประมาณ 6-7 เท่าของเงินเดือนมาเป็นเงินทุนส าหรับยามฉุกเฉินไว้ใช้จ่ายเม่ือยามจ าเป็น เช่น 
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กรณีท่ีเกิดตกงานขึน้มาจะได้มีเงินจ านวนนีไ้ว้ใช้จ่ายได้ในขณะท่ีก าลงัหางานใหม่ เม่ือฉุกเฉิน
ขึน้มา ดงันัน้เงินจ านวนนีจ้ะต้องน าไปลงทนุในทางที่มีความคลอ่งตวั ที่สดุและอยา่งปลอดภยัท่ีสดุ 
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตกุารณ์ดงักล่าวจะเกิดขึน้เม่ือไร ดงันัน้จึงต้องมีเงินท่ีสามารถน ามาใช้ได้ใน
ทกุเวลา 

2.เปา้หมายท่ีใช้เงินทนุเฉพาะอย่าง (Goals for specific funds) เงินทนุเฉพาะอย่าง
ท่ีจดัสรรไว้เป็นพิเศษในแต่ละเหตกุารณ์แต่ละวตัถปุระสงค์ เช่น เพื่อใช้ตอนเกษียณอาย ุหรือเพื่อ
ใช้ทศันาจรท่องเท่ียว ฯลฯ ซึ่งเหตกุารณ์เหล่านีจ้ะไม่เกิดขึน้ทนัทีทนัใดเหมือนกรณีเตรียมเงินทุน
เผ่ือยามฉกุเฉิน เพราะเหตกุารณ์เหลา่นี ้เราทราบลว่งหน้าได้คาดคะเนได้ว่าจะเกิดขึน้เม่ือไร เราจึง
ได้จดัวางแผนจดัเตรียมไว้และสว่นมากมกัจะเกิดขึน้ในอนาคต 

3.เป้าหมายเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเก็งก าไร (Goals for speculation funds) 
เงินทนุส าหรับใช้เพื่อเก็งก าไรนีห้ากเกิดสญูไปหรือขาดทนุขึน้มาก็ไม่ท าให้กระทบกระเทือนตอ่การ
ด ารงชีพปกติของเราเพราะ เป็นเงินท่ีไม่ได้อยู่ใน การวางแผนการเงิน ปกติของบคุคล เป็นอีกส่วน
หนึง่ตา่งหากจงึสามารถน ามาลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสงูและผลตอบแทนสงูได้ 

 
รูปแบบการออม 
เงินออมส่วนใหญ่ก็ยงัเป็นการฝากเงินก้อนกับธนาคารถึงร้อยละ 88 สงูกว่าร้อยละ 71 

ในการส ารวจครัง้ท่ีแล้ว ส าหรับการออม ในรูปแบบ กรมธรรม์ประกนัชีวิต ท่ีลดลงคอ่นข้างมากโดย
ลดลงในทกุภาคของประเทศนัน้ ๆ สอดคล้องกบัรายได้เฉลี่ยท่ีแท้จริง (หกัลบด้วยเงินเฟ้อ) ท่ีลดลง 
เน่ืองจากผู้จะออมใน รูปแบบของประกนัฯ สว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีรายได้คอ่นข้างสงู ส าหรับการออมใน 
รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การออมสหกรณ์และกองทุนส ารองเลีย้งชีพก็มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เล็กน้อย 
ประโยชน์ของการออมตอ่ประเทศ 

1. การออมเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นการ
ช่วยสนบัสนนุการลงทนุ การผลติของประเทศ และการจ้างงาน เป็นต้น 

2. สร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบจาก ความผนัผวน
จากวิกฤติการณ์ ในตลาดเงินโลก โดยประเทศ ท่ีมีอตัราการออมสงู การลงทนุในประเทศก็ไม่ต้อง
อาศยัเงินทนุจากตา่งประเทศมากนกั ตวัอย่าง เช่น สิงคโปร์ และ ไต้หวนั ล้วนเป็น ประเทศท่ีมีการ
ออมสงู ซึง่สามารถพึง่ตนเองในด้านเงินทนุ ส าหรับใช้ในการพฒันา จึงท าให้การพฒันา ประเทศมี 
ความต่อเน่ือง และมัน่คง มีระดบัการพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศต ่า ซึ่งต่างจากประเทศไทยท่ี
ต้องพึง่พาเงินออมจากตา่งประเทศ 
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3. ค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดการกดดนัทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขาดดลุ
บญัชีเดินสะพดัท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ดังนัน้การออมจึงนับว่า มีความส าคัญค่อนข้างมากเพื่อยอมรับการลงทุน และเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจ และตอ่ผู้ออมเอง เพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงในชีวิตในระยะยาว จึงขอเชิญ
ชวนทุกท่านมารวมพลงัสร้างกลุ่มวฒันธรรมการออมใหม่ อย่างไรก็ตาม การออมคือการใช้จ่าย
อยา่งฉลาดมีแบบแผนและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายสนิค้าฟุ่ มเฟือยจากตา่งประเทศ ในทางตรงกนัข้าม 
การออมไม่ได้หมายถึงการตระหนีถ่ี้เหนียวจนเกินไปโดยไม่ใช้จ่ายจนถึงระดบัหนึ่ง ก็จะส่งผลเสีย
ตอ่ระบบเศรษฐกิจได้เช่นกนั  

 
รูปแบบการออมของครัวเรือน 
การลงทนุ (investment) หมายถึงการซือ้อสงัหาริมทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ของบคุคลหรือ

สถาบนั ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นสดัส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่
อย่างต ่าไม่เกิน 3 ปี การลงทนุแบง่ออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภท ท่ีมา: (Theory of stock 
investment and speculator. 2551:online ) 

 
1. การลงทนุเพื่อการบริโภค (consumer investment) เป็นเร่ืองเก่ียวข้องกบัการซือ้

สินค้า ประเภทคงทนถาวรเช่น รถยนต์ รวมทัง้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ( real estate 
investment) การลงทุนในลกัษณะนีไ้ม่ได้หวงัก าไรในรูปตวัเงิน แต่หวงัความพอใจในการใช้
ทรัพยากรเหล่านัน้  การซือ้ทองค าเพื่อเป็นเคร่ืองประดบัเป็นการลงทุนเพื่อการบริโภคอย่างหนึ่ง
ของผู้บริโภค เงินท่ีจ่ายเป็นเงินท่ีได้จากการออม การซือ้ทองค าเพื่อเป็นเคร่ืองประดบัให้ความพอใจ
แก่เจ้าของแล้ว ในกรณีท่ีทองค ามีมลูคา่สงูขึน้หากขายได้ ถือได้วา่เป็นเพียงผลพลอยได้  

2. การลงทนุในธุรกิจ (business or economic investment ) หมายถึงการซือ้
สนิทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวงัว่ารายได้ท่ีได้นีจ้ะเพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเสี่ยง
ในการลงทุนได้แก่ การลงทุนในสินค้าประเภททุน เคร่ืองจกัร โรงงาน เพื่อผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค การลงทนุลกัษณะนีมุ้่งหวงัก าไรจากการลงทนุ ก าไรจะเป็น
ตวัดึงดดูผู้ลงทนุน าเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายนีเ้ป็นการน าเงินออม (saving) หรือ 
เงินท่ีสะสมไว้ (accumulated fund) หรือกู้ยืมเงินจากธนาคาร (bank credit) มาลงทุนเพื่อ
จดัสร้างหรือจดัหาสินค้าประกอบด้วย เคร่ืองจกัรและสินทรัพย์ ประเภทอสงัหาริมทรัพย์ได้แก่ การ
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ลงทนุในท่ีดิน อาคารสิ่งปลกูสร้างเพื่อน ามาใช้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค 

3 .การลงทนุในหลกัทรัพย์ (financial or securities investment)การลงทนุตาม
ความหมายทางการเงินหรือการลงทนุในหลกัทรัพย์ (asset) ในรูปของหลกัทรัพย์ (securities) เช่น 
พนัธบตัร หุ้นกู้  หุ้นทุน ตราสาร เป็นต้น การลงทุนในลกัษณะนีเ้ป็นการลงทุนทางอ้อมท่ีแตกต่าง
จากการลงทนุทางธุรกิจ ผู้ ท่ีมีเงินแม้เม่ือไม่ต้องการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากมีความเสี่ยง
หรือผู้ออมยงัมีเงินไม่มากพอ ผู้ลงทนุน าเงินท่ีออมได้ไปซือ้หลกัทรัพย์ลงทนุโดยให้ผลตอบแทนใน
รูปของอตัราดอกเบีย้หรือเงินปันผล (yield) และ สว่นตา่งราคา (capital gain) ซึง่มากหรือน้อยจะ
ขึน้อยูก่บัความเสี่ยงของหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนท่ีได้รับ
ความสนใจจากผู้ ท่ีมีเงินออม เพราะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการลงทุนประเภทอ่ืนๆ 
นอกจากนีก้ารท่ีตลาดหลกัทรัพย์มีบริษัทจดทะเบียนท่ีหลากหลายตลาดหลกัทรัพย์จึงเหมาะอย่าง
ยิ่งส าหรับผู้ ท่ีต้องการความหลากหลายในการลงทุนทัง้ประเภทสินค้าและผลตอบแทนเพราะมี
สินค้าหรือตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภทซึ่งออกโดยบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจใน
หลายประเภทและหลายอุตสาหกรรมให้เลือกลงทุนตามความต้องการก่อนตัดสินใจลงทุน
หลกัทรัพย์ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานเป็นล าดบัแรก  
แล้วจึงพิจารณาสภาพอตุสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมลูทางเศรษฐกิจ อตุสาหกรรมมาวิเคราะห์แต่
ละส่วนเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม นอกจากนีผู้้ ลงทุนในหลักทรัพย์
จ าเป็นต้องพิจารณานโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ของรัฐบาลและประเทศอ่ืน ๆท่ีสง่ผลตอ่การ
ไหลเวียนของเงินทนุ ในการวิเคราะห์อตุสาหกรรม ผู้วิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงวฏัจกัรธุรกิจวา่อยู่
ในระยะใด วงจรการขยายตวัของอตุสาหกรรมและโครงสร้างการแข่งขนัของอตุสาหกรรมนัน้ควบคู่
กนัไป จากนัน้จึงวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร กลยทุธของบริษัท 
เป็นวิธีการหนึ่งท่ีผู้ลงทนุสามารถน าไปใช้ตดัสินใจเลือกลงทนุ  นอกจากนีจ้งัหวะการเข้าซือ้เป็นสิ่ง
ส าคญั เน่ืองจากราคาหลกัทรัพย์ในแตล่ะปีความผนัผวนมาก หากสามารถเข้าไปในลงทนุในช่วงท่ี
ราคาหลกัทรัพย์ปรับตวัลงมามาก นกัลงทนุจะสามารถซือ้หลกัทรัพย์ได้ในราคาถกู อย่างไรก็ตาม
ประชาชนท่ีเข้ามาลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ ยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการลงทนุและ
ไม่ได้ศกึษา ปัจจยัต่าง ๆทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ท่ีแท้จริงและนิยมซือ้ตาม
ค าบอกเล่า นกัลงทนุรายย่อยจึงตกเป็นเคร่ืองมือของกลุม่คนกลุ่มหนึ่ง ท่ีท าราคาหลกัทรัพย์ให้สงู
เกินความเป็นจริงอย่างรวดเร็วอย่างผิดสงัเกต ุการเผยแพร่ความรู้ให้นกัลงทนุตลอดจนแจ้งข่าวท่ี
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รวดเร็ว ถกูต้องมากขึน้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจของนกัลงทนุ เช่น การประกาศจ่ายปันผล 
การแตกหุ้น การเพิ่มทนุ และการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนีผู้้ลงทนุยงัต้อง
ทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้อาทิเช่น โรคระบาด ความขดัแย้งระหว่างประเทศ การชุมนุม
ประท้วงทางการเมืองภายในประเทศ ซึง่ข่าวเหลา่นีมี้อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ 
และมลูคา่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ไทยมีระดบัความผนัผวนอยา่งมาก 

 
หลกัการพืน้ฐานในการตดัสินใจลงทนุ 
คีย์(Key.2018:online) ในกรณีท่ีรายได้สงูกว่ารายจ่าย ย่อมมีสะสมกนัไว้เป็นเงินออมได้

มากน้อย ตามความสามารถใน การจัดสรรรายจ่าย เพื่อการยังชีพ ของตวัเอง เงินออมจ านวน
ดงักลา่ว ผู้ออมมกัน าไปลงทนุ ในการใดการหนึง่ให้มี ตอบแทนเพิ่มขึน้มากกวา่ จะเก็บเงินไว้เฉย ๆ 
โดยไม่ท าให้มี รายได้เพิ่มพนูขึน้มา ผู้ออมสามารถน าเงินมาลงทนุได้ 2 ลกัษณะ คือ 

1. การลงทนุโดยตรง หมายถึง การท่ีผู้ลงทนุใช้เงินออมหรือเงินรายได้ของเขาลงทนุ
ท ากิจการใดกิจการหนึ่ง โดยมีการด าเนินงานและการตดัสินใจต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดก าไร
ตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

2. การลงทนุทางอ้อม หมายถึง การท่ีผู้ลงทนุน าเงินออมของตนไปลงทนุผ่านสถาบนั
ตา่ง ๆ โดยท่ีสถาบนัเหลา่นัน้ จะเป็น ผู้ด าเนินงาน และตดัสินปัญหาต่าง ๆ แทนผู้ลงทนุทัง้หมด ผู้
ลงทนุไมจ่ าเป็น จะต้องเข้าไปมีสว่น หรือแม้กระทัง่ควบคมุ การบริหารงานของสถาบนันัน้ ๆ แตถ้่า
สถาบนัดงักล่าว ด าเนินการมีผลก าไรเกิดขึน้ ก็จะต้องน ารายได้เหล่านัน้ มาจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ให้แก่ผู้ลงทนุในอตัราต่าง ๆ ตามท่ีตกลงกนัไว้ องค์ประกอบท่ีผู้ลงทนุควรน ามาใช้เป็นหลกัเกณฑ์
พืน้ฐานในการ พิจารณาการลงทนุประกอบด้วยปัจจยั 6 ประการ คือ 1. อปุนิสยัของผู้ลงทนุ 2. 
ขนาดของจ านวนเงินท่ีลงทนุ 3. ผลตอบแทนจากการลงทนุ 4. ระดบัความเสี่ยงในการลงทนุ 5. 
สภาพคล่องของเงินลงทนุ 6. การกระจายเงินลงทุน โดยท่ีองค์ประกอบในการตดัสินใจลงทุน
ดงักลา่วข้างต้น ผู้ลงทนุจะต้องน ามา พิจารณาประกอบร่วมกนั โดยมิใช่เป็นเพียง การมุ่งพิจารณา
ในหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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อปุนิสยัของผู้ลงทนุ 
ผู้ลงทนุจะตดัสินใจน าเงินออมของตนมาลงทนุหรือไม่ และลงทนุในรูปแบบใดนัน้ขึน้อยู่

กับนิสยัของผู้ออมแต่ละคนว่า มีความพอใจ ท่ีจะเสี่ยงต่อการเลือกลงทุนประเภทใด และระดบั
ความเสี่ยงเท่าใดท่ีจะยอมรับได้ เพราะผู้ ออมท่ีไม่ชอบความเสี่ยงภัย และพยายาม หลีกเลี่ยง 
ความเสี่ยงให้มากท่ีสดุ อาจไม่ยอมน าเงินมาลงทนุใด ๆ แม้กระทัง่การลงทุนในสถาบนัการเงินท่ี
มัน่คงท่ีสดุ เช่น การฝากเงินกบัธนาคารของรัฐ การซือ้พนัธบตัรรัฐบาล เป็นต้น ในทางตรงข้ามผู้
ออมท่ีมีนิสยักล้าเสี่ยงและพอใจท่ีสงู หรือมีนิสยัชอบ การลงทนุโดยไม่สนใจว่าโอกาสท่ีจะประสบ
ความส าเร็จมีมากน้อยเพียงใดแล้ว ก็จะตดัสินใจลงทุน ได้ง่ายกว่าผู้ ท่ีมีนิสยั ไม่ชอบการลงทุน
ดงักล่าวข้างต้น อีกประการหนึ่งนิสยัในการใช้จ่ายของผู้ลงทุนก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะก าหนดถึงการ
ตดัสินใจลงทุนได้เพราะผู้ ท่ีมีนิสยัใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย สรุุ่ยสรุ่ายย่อมต้องการรายได้เพิ่มขึน้ เพื่อไว้ใช้
จ่ายให้สะดวกตามนิสยัต่างกบัผู้ ท่ีมีอุปนิสยัประหยดัและมีการใช้จ่ายอย่างระมดัระวงั จึงย่อมมี
ความเกรงกลวัต่อการน าเงินไปลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน
ทางอ้อม เพราะจะไม่มีความมั่นใจว่า สถาบันเหล่านัน้จะสามารถจัดการเงินของเขาได้ดีกว่า
ตนเอง จึงไม่ยอมท่ีจะลงทุนเลยดีกว่า เพราะถึงอย่างไรผู้ มีนิสยัประหยดัย่อมไม่มีโอกาสสญูเสีย
รายจ่ายท่ีไม่สมควรไปโดยง่าย อีกทัง้การรู้จกัเก็บออมก็จะท าให้เพิ่มเงินจ านวนมากขึน้ในอนาคต 
โดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะน าเงินไปลงทนุเพื่อรับผลตอบแทนใด ๆ อีก ขนาดของจ านวนเงินท่ีลงทนุ 

ออมท่ีมีเงินออมเพียงจ านวนจ ากดัไม่มากนกั ย่อมมีโอกาสท่ีจะน าเงินไปลงทนุไปลงทนุ
ได้น้อยกว่าผู้ ท่ีมีเงินออมเป็นจ านวนมาก เพราะการลงทนุบางประเภทอาจจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุ
ค่อนข้างสงู เช่น การซือ้พนัธบตัรรัฐบาล การฝากเงินกบับริษัทเงินทุน หรือธนาคารพาณิชย์แบบ
ประจ าท่ีมีการก าหนดจ านวนเงินขัน้ต ่าเอาไว้ เช่น จ านวนเงินขัน้เร่ิมแรกของการฝากอาจเป็น 
10,000 บาท เป็นต้น 

ความเสี่ยงการเก็งก าไร (Investment risks) ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสท่ีจะสญูเสียของ
บางอยา่ง เป็นต้นวา่ผู้ลงทนุอาจจะสญูเสียเงินลงทนุ สญูเสียดอกผล หรือสญูเสียอ านาจใน การซือ้
ของเงินลงทนุแล้วแต่ประเภทของความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ โดยทัว่ ๆ ไป ความปลอดภยัของเงินลงทุน
กับ อัตราตอบแทน มักด าเนิน ไปในทิศทางท่ีตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าผู้ ลงทุนมุ่งรักษาความ
ปลอดภยัของเงินลงทนุไว้มาก ๆ ผลตอบแทนท่ีได้รับมกัจะต ่า เช่น การฝากธนาคาร หรือลงทนุใน
หลกัทรัพย์รัฐบาลให้ความปลอดภยัสงูแตผ่ลตอบแทนมกัจะต ่า แตส่ าหรับความเสี่ยงภยักบั อตัรา
ความปลอดภยั ของเงินลงทนุนัน้มกัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักลา่วคือ ถ้าต้องการผลตอบแทน
ในอนาคตสงู ความเสี่ยงในการลงทนุมกัจะสงูด้วย 
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4.แนวคดิการลงทุนเกี่ยวกับ Omnibus Account 
Omnibus Account คืออะไร บญัชี Omnibus Account จะถกูใช้โดยร้านค้าเพื่อค่า

นายหน้าซือ้ขายล่วงหน้า การท าธุรกรรมในบญัชีจะด าเนินการในช่ือของนายหน้าปกป้องตวัตน
ของคนสองคนหรือมากกว่านัน้ท่ีลงทนุในบญัชี Omnibus โบรกเกอร์ท่ีจดัการบญัชี Omnibus มกั
มีความสามารถในการท าธุรกรรมการค้าในนามของผู้ลงทนุด้วยเงินภายในบญัชี Omnibus การค้า
เกิดขึน้ในช่ือของโบรกเกอร์แม้วา่จะมีการยืนยนัการค้าและแถลงการณ์แก่ลกูค้าภายในบญัชี  

Breaking Down 'Omnibus Account' บญัชี Omnibus หมายถึงบญัชีท่ีมีมากกว่าหนึ่ง
รายการ ต้องมีบคุคลสองคนขัน้ต ่าในการสร้างบญัชี Omnibus ธุรกรรมทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ภายใน
บญัชี Omnibus ปรากฏภายใต้ช่ือของโบรกเกอร์ท่ีเก่ียวข้องโดยปลอ่ยให้รายละเอียดของนกัลงทนุ
รายยอ่ยเป็นสว่นตวั 

การจดัการบญัชี Omnibus บญัชี Omnibus Account เป็นผู้ควบคมุดแูลตามปกติโดย
ผู้จดัการฟิวเจอร์ส ผู้จดัการฟิวเจอร์สใช้เงินในบญัชีเพื่อท าธุรกรรมการค้าในนามของนกัลงทนุราย
ยอ่ยท่ีเข้าร่วมโครงการ วิธีนีค้ล้ายกบัเม่ือนกัลงทนุออกจากหุ้นในช่ือของโบรกเกอร์ท าให้โบรกเกอร์
ถือส่วนใหญ่ของความรับผิดชอบในขณะท่ียงัช่วยให้พวกเขาด าเนินการอย่างรวดเร็วเม่ือจ าเป็น
นอกจากผู้ จัดการฝ่ายจัดการกองทุนอาจด าเนินการอ่ืน ๆ เพื่อรักษามูลค่าของบัญชี ในการ
แลกเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการคิดค่านายหน้าซือ้ขายล่วงหน้าหรือค่าคอมมิชชัน่  เพื่อชดเชยการ
รับผิดชอบตอ่งานเหลา่นี ้ประโยชน์หลกัของบญัชี Omnibus บญัชี Omnibus ช่วยให้สามารถท า
ธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้เน่ืองจากผู้จัดการสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างรวดเร็วเม่ือ
สภาวะตลาดเรียกร้องนอกจากนีก้ารชดเชยของผู้จดัการมกัจะเช่ือมโยงกบัประสิทธิภาพของบญัชี 
Omnibus เพิ่มแรงจูงใจให้มีประสิทธิภาพดีส าหรับนกัลงทุนท่ีต้องการความเป็นส่วนตวับญัชี 
Omnibus ก็เป็นประโยชน์ 

คีร์ (Key. 2018:online) บญัชี Omnibus และตลาดตา่งประเทศ หากประเทศรับบญัชี
รายช่ือ Omnibus Account  จากตา่งประเทศจะกลายเป็นตลาดหลกั ประเทศเจ้าบ้านอาจขึน้อยู่
กับประเทศท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากนักลงทุนรายย่อยท่ีเข้าร่วมบัญชีไม่เป็นท่ีรู้จักจึงไม่มีทางท่ีจะ
ก าหนดความตัง้ใจของผู้ลงทนุได้ การเพิ่มเงินทนุจากตา่งประเทศอาจท าให้ตลาดเจ้าบ้านรายย่อย
มีปัญหาถ้าบญัชีออมทรัพย์แสดงถึงจ านวนเงินท่ีมาก ด้วยเหตุนีต้ลาดบางแห่งจึงห้ามใช้บญัชี  
Omnibus เพื่อปอ้งกนัความไมเ่สถียรหรือการจดัการตลาดท่ีอาจเกิดขึน้ ประเทศอ่ืน ๆ ยินดีต้อนรับ
บญัชีนีเ้ห็นว่าเป็นวิธีท่ีเหมาะส าหรับการกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดหลกั บญัชี 
Omnibus สามารถให้นกัลงทนุสามารถเข้าถึงตลาดตา่งประเทศได้ขณะเดียวกนัก็รักษาระดบัการ
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เปิดเผยข้อมลูแม้ว่าจะไม่อนุญาตให้มีบญัชี Omnibus ในส่วนต่าง ๆของโลก บญัชีลกูค้าของ 
Omnibus Account ลกูค้า Omnibus Account หลกัทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์บญัชีท่ีใช้โดย บริษัท 
นายหน้าหรือ บริษัท ส านกัหกับญัชีของ บริษัท ในเครือเพื่อรักษาดแูลท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพย์
อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความพึงพอใจภาระหน้าท่ีความดูแลของนายหน้าตวัแทน
จ าหน่ายท่ีมีต่อลกูค้า ข้อ 8 ของประมวลกฎหมายพาณิชย์ฉบบัเดียวระบุขัน้ตอนการช าระบญัชี
มาตรฐานส าหรับการโอนหลกัทรัพย์ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเข้าสมุดบญัชีเม่ือหลกัทรัพย์
ต้นแบบได้จดทะเบียนในช่ือของผู้ ได้รับการแต่งตัง้ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพย์ มาตรา 8 
นอกจากนีย้ังมีระบบหนังสือหลายรายการท่ีจะท าหน้าท่ีร่วมกันเพื่อฟอร์มหลักทรัพย์หนัก 
intermediated ถือห่วงโซท่ี่รู้จกักนัเป็นระบบการถือหุ้นทางอ้อม 

คีร์ (Key. 2018:online) ค าว่า" Omnibus Account "ถกูใช้โดยระเบียบหลกัทรัพย์ของ
รัฐบาลกลางเช่นส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  กฎคุ้ มครองลูกค้า  ซึ่งท าให้การละเมิด
กฎระเบียบของรัฐบาลกลางส าหรับนายหน้าตวัแทนจ าหน่ายท่ีจะล้มเหลวในการรักษาเป็นจ านวน
ท่ีเพียงพอของหลกัทรัพย์เพื่อให้ตรงกับ ผลรวมของสิทธิในหลกัทรัพย์ท่ี บริษัท หลกัทรัพย์ออก
ให้กบัลกูค้าอยา่งเต็มท่ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 วิธีการลงทนุรูปแบบ Omnibus Account 
 

ท่ีมา : Aommoney.com / Fund Supermart :online 
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5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ์ (2558) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหน่วย
ลงทนุประเภทกองทนุตา่งประเทศของกลุม่คนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

การศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ ผู้
ลงทนุมีความแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ อาย ุและระดบัรายได้ กลุ่มตวัเพศชาย มีความสนใจลงทุน
ในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศอยู่ในระดบัสงู โดยท่ีช่วงอายุเฉลี่ย 31-40 ปีจะมีการ
ตดัสินใจลงทุนสงูกว่าช่วงอายอ่ืุน และ ในเร่ืองระดบัรายได้ท่ีมีการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
สงูสดุคือระดบัรายได้เฉลี่ยท่ี 50,000-70,000 บาทตอ่เดือนส าหรับปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ มีทัง้หมด 4 ปัจจยั โดยเรียงล าดบั
ตามอิทธิพลในการตดัสินใจลงทนุจากมากไปหาน้อยจะประกอบไปด้วย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก 
สงูสดุคือ ปัจจยัด้านอตัราผลตอบแทนและความปลอดภยัในการซือ้-ขายกองทนุ โดยรองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงลบ ประกอบด้วย 
ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด และ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ตามล าดบั 

วิภาพร ตรีทิพยโชค (2554) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรม การลงทุนกองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จ ากดั ” โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีสง่ผลท่ีสง่ผล
ต่อพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จ ากดั 

ผลการวิจยัพบวา่  
1.ผู้ลงทนุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 28 – 37 ปี มีสถานภาพโสด ระกบั

การศกึษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 26,450 – 
36,449 บาท 

2.ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนกองทุนรวมภายใต้การบริหาร ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
เม่ือพิจารณารายข้อ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ
อยูร่ะดบัดีมาก และด้านราคา ด้านสง่เสริมการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัดี 
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3.ผู้ลงทนุท่ีมีระดบัการศกึษา อาชีพแตกตา่งกนัจะมีพฤตกิรรมการลงทนุ แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

4.ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 มี
ความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต ่า 

 
ทรรศวรรณ จนัทร์สาย(2557) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจลงทนุ

ในกองทนุรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง : กรณีศกึษาลกูค้าท่ีลงทนุผ่านธนาคารกรุงไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุ 
ในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) และกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) กบับลจ.บวัหลวง ผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ผู้สอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยู่ระหว่าง 26 – 
35 ปี สถานภาพโสด มีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยตอ่
เดือน ระหว่าง 20,001 - 60,000 บาท มีภรรยา คู่สมรสซึ่งท างานเป็นพนกังานบริษัทเอกชน 
เช่นเดียวกนั มีรายได้ครอบครัวรวมเฉลี่ย 100,001 – 250,000 บาท ในครอบครัวไม่มีเด็กในวยั
เรียน ใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ 2 บริการ ใช้บริการในนามสว่นบคุคล ทัง้ท่ีส านกังานใหญ่และ
สาขา เป็นลกูค้าของธนาคาร 10 ปี ขึน้ไป ใช้บริการธนาคารหลายธนาคารแต่ใช้ธนาคารกรุงเทพ
เป็นหลกั วตัถปุระสงค์ท่ีส าคญัของการลงทุนก็คือเพื่อประโยชน์ในการหกัลดหย่อนภาษี รองลงมา
ได้แก่เพื่อหวังผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเป็นการอดออมเพื่ออนาคต ตามล าดบั การ
ลงทุนผ่านสาขาของธนาคารคือช่องทางท่ีส าคญัท่ีสดุ เหตผุลท่ีส าคญัท่ีสดุในการเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมก็คือ ผลประกอบการของกองทุนท่ีผ่านมา การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม
ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามเอง และผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือลงทุนแล้ว มีการ
ติดตามขา่วผลประกอบการของกองทนุในบางครัง้ 

ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุ
รวม RMF และLTF ท่ีอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการและด้านภาพลกัษณ์องค์กร ในการเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุน จ าแนกตามข้อมลูทั่วไปของ
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ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้าน
กระบวนการบริการตา่งกนั ผู้สอบถามท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในทกุด้านบกเว้นด้านราคาแตกตา่งกนั และผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
มีรายได้แตกตา่งกนัมีความคิดเห็นในด้านผลิตภณัฑ์แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ฉัตรชนก ตรีประทีปกุล (2561) ได้ท าการศึกษาการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์กับ
บริษัทบริษัทหลกัทรัพย์ ส าหรับนกัลงทนุ Generation Y ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล การวิเคราะห์การลงทุน ประเภทนักลงทุน และทัศนคติต่อการบริการ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้การวิจยัครัง้นีค้ือ นกัลงทนุรายย่อย ท่ีมีอาย ุ20-37 ปี (Generation Y: Gen Y) ท่ี
ลงทุนในหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์ ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 400 
ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกตา่งโดยใช้สถิติทดสอบคา่
ที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน และค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายเพียร์สนั 

ผลการวิจยัพบว่า นกัลงทนุ Gen Y ท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน และประสบการณ์ลงทนุใน
หลกัทรัพย์แตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 การวิเคราะห์การลงทุน ด้านปัจจัยพืน้ฐาน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทนุในหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ ส าหรับนกัลงทนุ Gen Y ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยปัจจยัพืน้ฐานมีอิทธิพลในการพยากรณ์ร้อยละ 7 ประเภทนกั
ลงทุนท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์กับบริษัทหลกัทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทศันคติตอ่การบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านสง่เสริมการตลาด
และด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรัพย์ ส าหรับนกัลงทุน Gen Y ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 

อดลุ สาลฟิา(2559) ได้ท าการศกึษาพฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาว(Long Term Fund: LTF) และศกึษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว(Long Term Fund: LTF) รวมถึงศกึษาความแตกตา่ง
ด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยขอบเขต
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งานวิจยัและกลุ่มตวัอย่าง คือผู้ ท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนหุ้ นระยะยาว ผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตัง้แต่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 3 
กนัยายน 2559 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตวัอย่าง 388 คน สมมติฐานวิจยัครอบคลมุ
ทัง้ปัจจยัสว่นผสมการตลาด (4P) ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย รวมถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยตัง้สมมติฐานว่าปัจจัยท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัสว่นผสมการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทุน ปัจจยัท่ีมีผลตอ่
การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 2 ปัจจยั คือ 
ปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย และปัจจยัด้านผลตอบแทนในการลงทนุและ
ผลการด าเนินงาน สะท้อนกลุม่ตวัอยา่งต้องการความสะดวกในการลงทนุ และต้องการความรู้เพื่อ
ใช้ในการวางแผนทางการเงินว่า LTF จะมาเป็นเคร่ืองมือส าหรับวางแผนการลงทุนและการ
วางแผนการเงินได้อย่างไร ประกอบกบัมีการสง่เสริมทางการตลาดท่ีโดดเดน่ตรงกบัความต้องการ 
ท าให้นกัลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึน้ และการช าระเงินผ่านบตัรเครดิตได้ทุกธนาคาร ท าให้
เพิ่มความสะดวกให้กบันกัลงทนุ ส่วนปัจจยัด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการด าเนินงาน
เน่ืองด้วยนกัลงทนุสนใจผลด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเลือกหุ้นเข้า Port ของกองทนุจะสง่ผลตอ่
การด าเนินงานของกองทุนในอนาคตได้ ผู้วิจยัคาดว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการศึกษางานวิจยั
ครัง้นี ้คือผู้ ประกอบการ สามารถน าผลการศึกษางานวิจัยนีไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผน
การตลาดและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้มากกว่าคูแ่ข่ง
ได้ 

ชุรีพร สีสนิท(2553) ได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาข้อมลูลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาท่ีเสีย ประสบการณ์ในการลงทนุกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการลดหย่อนภาษี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุน ประกอบด้วย ปัจจัยภายในโดยรวม ปัจจัยภายนอกโดยรวม ขัน้ตอนในกระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหาโดยรวม การค้นหาข้อมลูโดยรวม และการประเมินผล
ทางเลือกโดยรวม ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้า 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
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ครัง้นีค้ือลูกค้าของกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 405 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบคั สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่โดยใช้สถิติทดสอบใช้ การหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิ
เคราะหความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัน้อยท่ีสดุ หรือค่าดนัเน้ตต์ที 
3 และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถิต ิสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ลกูค้าบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-49 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40,000 บาท อาชีพเจ้าของกิจการ/
ประกอบธุรกิจสว่นตวั/พนกังานบริษัทเอกชน ฐานภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาสงูสดุท่ีเสีย 10% และ
มีประสบการณ์ในการลงทนุ 1-5 ปี 

2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีของลกูค้า พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจระดบัมาก 

3.  ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจลงทนุ ประกอบด้วย ปัจจยัภายในโดยรวม ปัจจยั
ภายนอกโดยรวมของลกูค้าฯ พิจารณาเป็นรายด้าน อยูใ่นระดบัส าคญัมาก 

4. ขัน้ตอนในกระบวนการตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหาโดยรวม การ
ค้นคว้าข้อมูลโดยรวม และการประเมินผลทางเลือกโดยรวมของลูกค้าฯ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม ด้านการค้นหาข้อมลูโดยรวม อยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสดุ สว่น
ในด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม อยูใ่นระดบัด ี

5. แนวโน้มการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าฯ เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ลกูค้ามีแนวโน้มใน
ระดบัลงทุน ข้อช่องทางการซือ้ขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 
ชัว่โมง สามารถอ านวยความสะดวก ลกูค้ามีแนวโน้มในระดบัสะดวก ข้อช่วงไตรมาสท่ีสี่ ระหว่าง
เดือน ต.ค.-ธ.ค. นิยมลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ลกูค้ามีแนวโน้มในระดบัลงทุน และ
ข้อแนะน าให้ผู้ อ่ืนลงทนุในกองทนุรวม LTF ลกูค้ามีแนวโน้มในระดบัแนะน าให้ผู้ อ่ืนซือ้ ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดงันี ้
1. ลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุแตกต่างกนั มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทนุใน

กองทุนหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้ออนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม 
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ข้อแนะน าให้ผู้ อ่ืนลงทุนในกองทุนรวม LTF ข้อช่องทางการซือ้ขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง สามารถอ านวยความสะดวก และข้อช่วงไตรมาสท่ีสี่ ระหว่าง
เดือน ต.ค.-ธ.ค. นิยมลงทนุในกองทนุรวม LTF เพิ่มเติม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

2. ลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ สถานภาพ แตกตา่งกนั มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าฯ ในข้อช่วงไตรมาสท่ีสี่ ระหว่างเดือน ต.ค. -ธ.ค. นิยมลงทนุใน
กองทนุรวม LTF เพิ่มเตมิ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มีแนวโน้มการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวรวม ของลูกค้าฯ ในข้อการแนะน าให้ผู้ อ่ืนท่ีท่านรู้จักลงทุนใน
กองทนุรวม LTF และข้อความสะดวกของช่องทางการซือ้ขายกองทนุผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4. ลกัษณะสว่นบคุคล ได้แก่ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ฐานภาษีเงินได้ และประสบการณ์
ในการลงทนุ แตกตา่งกนั มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าฯ ใน
ข้ออนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน LTF เพิ่มเติม ข้อการแนะน าให้ผู้ อ่ืนท่ีท่านรู้จกัลงทุนใน
กองทนุ LTF เพิ่มเติม ข้อการแนะน าให้ผู้ อ่ืนลงทนุในกองทนุรวม LTF ข้อความสะดวกของช่อง
ทางการซือ้ขายกองทนุผา่นอินเตอร์เน็ต  

“E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง และข้อความนิยมในการลงทนุเพิ่มเติมของ
กองทนุรวม LTF ในช่วงไตรมาสท่ีสี่ ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01และ 0.05 ตามล าดบั 

5. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีของลกูค้า แตกต่างกนั มีแนวโน้ม
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทนุในกองทนุ
รวม LTF เพิ่มขึน้ และข้อแนะน าให้ผู้ อ่ืนท่ีท่านรู้จกัลงทุนในกองทุน LTF แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

6. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจลงทนุ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจการ
ลงทุนในกองทุนหุ้ นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้ออนาคตคาดว่าการลงทุนในกองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม ข้อช่องทางการซือ้ขายกองทนุผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง 
สามารถอ านวยความสะดวก และข้อแนะน าให้ผู้ อ่ืนลงทนุในกองทนุรวม LTF ในทิศทางเดียวกนั 
ในระดบัปานกลางและในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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6.1 ด้านปัจจยัภายในโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าฯ ในข้ออนาคตคาดว่าจะลงทนุในกองทนุรวม LTF เพิ่มเติม ข้อ
ช่องทางการซือ้ขายผา่นอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง สามารถอ านวยความ
สะดวก ข้อไตรมาสสี่ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. นิยมลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม และ
ข้อแนะน าให้ผู้ อ่ืนลงทนุในกองทนุรวม LTF ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลางและในระดบัต ่า 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

6.2 ด้านปัจจยัภายนอกโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลงทุน
ในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าฯ ในข้ออนาคตคาดว่าจะลงทนุในกองทนุรวม LTF เพิ่มเติม 
ข้อแนะน าให้ผู้ อ่ืนลงทนุในกองทนุรวม LTF และข้อช่องทางการซือ้ขายกองทนุผ่านอินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง สามารถอ านวยความสะดวก ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

7. ขัน้ตอนในกระบวนการการตดัสินใจซือ้ มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าฯ ดงันี ้

7.1 ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้อความสะดวกของช่องทางการซือ้ขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง และข้อความนิยมในการลงทนุเพิ่มเติมของ
กองทนุรวม LTF ในช่วงไตรมาสสี่ ระหวา่ง ต.ค.-ธ.ค. ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลางและใน
ระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

7.2 ด้านการค้นหาข้อมลูโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลงทนุ
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าฯ ในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทนุรวม LTF เพิ่มเติม 
ข้อแนะน าให้ผู้ อ่ืนลงทนุในกองทนุรวม LTF ข้อความสะดวกของช่องทางการซือ้ขายกองทนุผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

7.3 ด้านการประเมินผลการเลือกโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าฯ ในการแนะน าให้ผู้ อ่ืนท่ีท่านรู้จกัลงทุนใน
กองทนุรวม LTF ในทิศทางตรงกนัข้าม ในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ข้อความสะดวกของช่องทางการซือ้ขายกองทนุผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 
ชัว่โมง ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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วรรณรัตน์ ธญัญกิตติกลุ(2555) การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
ลงทุนกองทุนรวมทองค าผ่านทางบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนท่ีลงทุนกองทุนรวมทองค า เพื่อ
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการลงทนุท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทุนกกองทุนรวมทองค ากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมทัง้เพื่อศึกษาการให้ระดับ
ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมทองค าผ่านบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทุน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มนักลงทุนท่ีมีการลงทุนในกองทุนรวมทองค า 
จ านวนทัง้หมด 440 ตวัอย่าง ซึ่งใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู และน ามาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณ โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้คา่สถิติ t-test F-test และไคสแควร์(Chi-Square) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ผลการศกึษาพบวา่ กลลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-29 ปี การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 
บาท นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ต้องการลงทุนเพื่อวตัถปุระสงค์ในการเก็งก าไร โดยตวันกั
ลงทนุเป็นผู้ตดัสินใจลงทุนในกองทนุทองค าเอง ซึง่การซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละครัง้เฉลี่ยเป็น
จ านวนเงิน 5,000-19,000 บาท ในขณะท่ีสดัสว่นเงินลงทนุเทียบกบัทรัพย์สินอยู่ท่ี 10%-30% และ
ระยะเวลาท่ีคาดว่าไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุสว่นนีป้ระมาณ 1-3 ปี นอกจากนี ้นกัลงทนุคาดหวงั
ผลตอบแทนจากการลงทนุ 10-20% แต่การลงทนุมีความเสี่ยงท่ีจะท าให้ขาดทนุโดยท่ีนกัลงทุน
สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ระดบัหนึ่ง คือสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทนุได้บ้าง
เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึน้ในระยะยาว และยอมรับผลขาดทุนได้ 10-20% 
สดุท้ายนกัลงทนุติดตามผลการด าเนินงาน หรือสถานะของกองทนุรวมจากหน่วยลงทนุในเว็บไซด์
บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีนกัลงทนุลงทนุอยู่ 

ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการลงทุนท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมทองค ากบับริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน พบว่า เพศหญิงมี
อิทธิพลต่อการซือ้ขายหน่วยลงทุนของนักลงทุนในแต่ละครัง้โดยเฉลี่ยเป็นจ านวนเงิน และ
ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในแต่ละครัง้ท่ีซือ้หน่วยลงทุนมากว่าเพศชาย 
นอกจากนีร้ะดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีซึ่งมี
อิทธิพลตอ่การซือ้ขายหน่วยลงทนุของนกัลงทนุในแตล่ะครัง้เฉลี่ย ผลตอบแทนท่ีนกัลงทนุคาดหวงั
จากการลงทุนในแต่ละครัง้ท่ีซือ้หน่วยลงทุน และการรับความเสี่ยงท่ีท าให้ขาดทุนได้มากเม่ือ
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หลกัทรัพย์นัน้มีความผนัผวนมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี
และสงูกวา่ปริญญาตรี 

ผลการศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทนุกองทนุรวม
ทองค าผ่านบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนโดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมของ
นักลงทุน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนทองค าผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยปัจจัยท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 4.180 คือ ด้านช่องทางการซือ้ขาย ปัจจยัรองลงมา คือ ด้านการลงทุน ด้านบริษัท ด้าน
ระยะเวลาการซือ้ขาย ด้านนโยบายการลงทนุ ด้านสินทรัพย์ท่ีได้คืน หลงัจากขายคืนหน่วยลงทุน 
ด้านคา่ธรรมเนียมและด้านราคามลูคา่คงเหลือ ตามล าดบั 

อรุสา บรรณกิจโสภณ(2553) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่อการลงทนุของผู้
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการซือ้ขายหุ้ นของผู้ ลงทุน โดย
จ าแนกประเภทของผู้ลงทนุ 4 กลุม่ ได้แก่ผู้ลงทนุรายใหญ่ ผู้ลงทนุรายยอ่ย ผู้ลงทนุสถาบนัไทยและ
ลงทนุสถาบนัต่างประเทศและน าเสนอผลการศกึษาเชิงประจกัษ์นีเ้ป็นข้อมลูและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายให้ผุ้ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลและพฒันาตลาดทนุไทย โดยเฉพาะใน
สว่นของการพฒันาคณุภาพ การขยายฐานผู้ลงทนุในตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้น าเสนอแนวทางใน
ส่วนของการพัฒนาคุณภาพ การขยายฐานผู้ ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถจัดสรร
บริการด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ลงทนุแต่ละประเภท ในส่วนของผู้
ลงทนุสามารถน าผลการศกึษาไปประยกุต์ในการเลือกใช้ปัจจยัในการตดัสินใจลงทนุ และก าหนด
กลยทุธ์ในการลงทนุเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนในการลงทนุให้สงูขึน้ 

ในการศึกษาจะใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณประกอบกัน เพื่อพัฒนา
กรอบแนวคิดท่ีมีความชดัเจนสอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้ลงทนุไทยในปัจจุบนั ในการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส าคญัท่ีผู้ลงทนุใช้ในการตดัสินใจลงทนุ ได้แก่ ปัจจยัเชิงมหภาคด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง ปัจจยัเชิงจุลภาค จ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัจุลภาคด้านปัจจยัเชิง
ปริมาณ ปัจจยัจลุภาคด้านปัจจยัเชิงคณุภาพ และปัจจยัจุลภาคด้านปัจจยัเชิงเทคนิค ปัจจยัด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยด้านสงัคมกับค่าเบต้าเฉลี่ยของกลุ่มหลกัทรัพย์หรือความผนัผวนของ
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุม่หลกัทรัพย์ท่ีผู้ลงทนุเลือกลงทนุเม่ือเปรียบเทียบกบัการเปลี่ยนแปลงของ
ดชันีราคาหลกัทรัพย์ รวมถึงทดสอบความสอดคล้องของผลการศึกษากบัแนวคิด ทฤษฎี และข้อ
ค้นพบจากการสมัภาษณ์เชิงลกึและประวตัิชีวิตของผู้ลงทนุในบริบทของผู้ลงทนุไทย 
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ผลการศึกษาพบว่าผู้ ลงทุนสถาบันทัง้ไทยและต่างประเทศรวมถึงผู้ ลงทุนรายใหญ่ท่ี
ประสบความส าเร็จในการลงทุนใช้ปัจจัยเชิงมหภาค ได้แก่ ดัชนีชีว้ัดทางเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม เสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงพิจารณาคุณภาพของบริษัทและคุณภาพของ
ผู้บริหารของบริษัทเจ้าของหุ้นโดยเลือกลงทุนในบริษัทท่ีมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสงู มีความ
โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมลู ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ซื่อสตัย์สจุริต บริษัทมีช่ือเสียง เป็น
ผู้น าตลาด และมีบรรษัทภิบาล สดุท้ายจะท าการประเมินมูลค่าของหุ้นก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน
สอดคล้องกบัการลงทนุแบบ Top Down Analysis โดยข้อมลูท่ีใช้ในการตดัสินใจจะมาจาก
แหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ทัง้ในและตา่งประเทศรวมถึงบทวิเคราะห์ของหลกัทรัพย์และค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

ในขณะท่ีผู้ลงทนุรายย่อยเลือกลงทุนในบริษัทท่ีมีช่ือเสียง บริษัทท่ีได้รับการยอมรับว่ามี
บรรษัทภิบาล และมีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมลู ในการตดัสินใจลงทนุจะไม่ค านึงถึงมลูคา่ท่ี
แท้จริงของหุ้น แตจ่ะให้ความส าคญักบัราคาหุ้น ไม่ให้ความส าคญักบัการประเมินราคาหุ้นรวมถึง
ศกัยภาพในการเติบโตของบริษัท และเลือกซือ้ขายเฉพาะหุ้นท่ีมีสภาพคลอ่ง ทัง้นี ้ในการตดัสินใจ
ลงทุนจะใช้ข้อมลูจากเจ้าหน้าท่ีการตลาด ข่าวลือเก่ียวกับการซือ้ขายของผู้ลงทุนรายใหญ่ และ
ข้อมลูการซือ้ขายของผู้ลงทนุตา่งประเทศ และซือ้ขายตามเพื่อนในห้องค้าหลกัทรัพย์ 

พฤตกิรรมในการลงทนุของผู้ลงทนุรายย่อยข้างต้น ไม่แตกตา่งจากพฤติกรรมของผู้ลงทนุ 
ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งหากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องละเลยหรือไม่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้ ลงทุนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในตลาดทุน รวมถึง
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทนุอาจสง่ผลให้มีการซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์ขาดเสถียรภาพ และ
ผู้ลงทนุตา่งชาติรวมทัง้กลุม่ผู้ลงทนุท่ีมีศกัยภาพในการลงทนุอาจไมเ่ลือกลงทนุใรตลาดทนุไทย 

จากผลการศกึษาได้น าเสนอแนะเชิงนโยบายจ าแนกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) การปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุน 2) การขยายฐานผู้
ลงทุน 3) การพฒันาคณุภาพของบริษัทจดทะเบียน 4) การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในตลาด
หลกัทรัพย์ 5) การก ากบัดแูลบริษัทหลกัทรัพย์ 6) การพฒันาคณุภาพผู้ติดตอ่ผู้ลงทนุ และ 7) การ
สง่เสริมความรู้การลงทนุ 

 



 

บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 

ในการศึกษาวิจยั เร่ืองการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีวิธีการด าเนินงานและขัน้ตอน ดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2.การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5.สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ ผู้ บริโภคท่ีเคยลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชาชนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยลงทุนในรูปแบบ Omnibus 

Account การก าหนดขนาดตวัอย่างของงานวิจยันีไ้ด้ใช้สตูรการหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร โดยก าหนดระดบัคา่ความเช่ือมัน่ท่ี 95% คา่ความคลาดเคลื่อนในการประมาณท่ี 
5% 

ค านวณหาขนาดตวัอยา่งโดยใช้สตูรดงันี ้( กลัยา วานิชย์บญัชา:2550 ) 
 
    n = Z2 
          4E2 

เม่ือ n  แทนขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
                      Z แทนระดบัความเช่ือมัน่ท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ ท่ีมีคา่เท่ากบั 95% 

 

โดยท่ี α= .05 หรือ 1 – α/2 = .975 จะท าให้ 
 

   Z = Z 0.975   =   1.96 
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                           E  แทนความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึน้ได้ 
 

โดยก าหนดให้คา่ความคลาดเคล่ือน = .05 โดยแทนคา่ดงันี ้
 

n =         = 384.16  หรือ  385  คน 

                    
 

ดงันัน้ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ได้ขนาดตวัอยา่งจากการค านวณ  385  คน บวกเพิ่ม
จ านวน 15 คน รวมกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีท้ัง้สิน้ 400 คน 

 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยเลือก 6 
บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีมีบริการผ่านเว็บไซด์ (TFEX ,รายช่ือสมาชิก 2018: online) ท่ีมีการเปิด
ให้บริการการลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  ได้แก่  

1.บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน)   
2.บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)   
3.บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)   
4.บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
5.บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)  
6. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
ขัน้ท่ี 2 การใช้วิธีการกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า ( Quota Sampling ) โดยให้กลุ่ม

ตวัอย่างบริษัทหลกัทรัพย์ทัง้ 6 แห่ง จ านวนเท่า ๆ กันได้บริษัทละ 67 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 400 
ตวัอยา่ง 

 

ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง = 
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง

จ านวนบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเลือก
 

 
    = 400/5 
  
                                               = 67 ตวัอยา่ง 
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ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีการเก็บตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก ( Convenience Sampling ) 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ บริโภคในแต่ละแห่งท่ีก าหนด  จนครบ
จ านวนท่ีต้องการ 

 
2.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือและขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู
มีการด าเนินการสร้างตามล าดบั ดงันี ้

การศกึษาเก่ียวกบัทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค สว่นประสมทางการตลาด ทฤษฎีการลงทนุ 
รวมทัง้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยขอบเขตของ
แบบสอบถามจะเก่ียวข้องกบัปัจจยัส่วนประสบการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทนุของผู้บริโภคในรูปแบบ Omnibus Account และรูปแบบของแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บ
ข้อมลูมีการด าเนินการเป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี  1 ค าถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนตวัของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ 
ระดบัการศกึษาและรายได้ตอ่เดือน มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ( Close – Ended Question ) 
จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ 1 เพศ ระดบัการวดัข้อมลูนามบญัญตัิ ( Nominal Scale ) โดยแบง่ดงันี ้
1.1 เพศชาย 
1.2 เพศหญิง 

ข้อ 2 อาย ุ ระดบัการวดัข้อมลูเรียงล าดบั ( Ordinal Scale ) โดยแบง่ดงันี ้
2.1 20-29 ปี 
2.2 30-39 ปี 
2.3 40-49 ปี 
2.4 50 ปีขึน้ไป 

ข้อ 3 อาชีพ ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตัิ ( Norminal Scale )ดงันี ้
3.1 พนกังานบริษัทเอกชน 
3.2 ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ 
3.3 รับราชการ 
3.4 พอ่บ้าน / แม่บ้าน 
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3.5 อ่ืน ๆ 
ข้อ 4 รายได้ตอ่เดือน ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ได้แก่ 

4.1 น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
4.2 15,001 – 30,000 บาท 
4.3 30,001 – 45,000 บาท 
4.4 45,001 บาทขึน้ไป 

ข้อ 5 ระดบัการศกึษา ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ได้แก่ 
5.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
5.2 ปริญญาตรี 
5.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อ 6 รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัว ระดับการวัด ข้อมูลประ เภท เ รีย งล าดับ 
(Ordinal Scale) ได้แก่ 

6.1 น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 
6.2 15,001 – 30,000 บาท 
6.3 30,001 – 45,000 บาท 
6.4 45,001 บาทขึน้ไป 

 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับทศันคติของลกูค้าท่ีมีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของ

การบริการ การลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพื่อเป็นการวดัทศันคติของลกูค้าท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีทัง้หมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการบริการ เป็น
แบบสอบถามมาตราสว่นประเมินค าตอบ (Likert Scale Question) ลกัษณะค าถามแบง่ออกเป็น 
5 ระดบั  โดยมีล าดบัให้เลือกตามล าดบัความส าคญั ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง  เห็นด้วย 
ระดบั 3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
ระดบั 2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
ระดบั 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลจากสตูรต่อไปนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ:2549) 

ความกว้างอนัตรภาคชัน้ = 
คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ

จ านวนอนัตรภาคชัน้
 

     
                                                = (5-1)/5         = 0.80 
ดังนัน้ เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านการลงทุนท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากนัน้
น ามาหาระดบัคะแนนเฉลี่ย ( มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช , 2542 ) เกณฑ์การประเมินผล โดย
มีเกณฑ์การประเมินดงัตอ่ไปนี ้

คา่เฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีทศันคติอยูใ่นระดบัดีมาก 
คา่เฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีทศันคติอยูใ่นระดบัด ี
คา่เฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีทศันคติอยูใ่นระดบัพอใช้ 
คา่เฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีทศันคติอยูใ่นระดบัไม่ดี 
คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีทศันคติอยูใ่นระดบัไม่ดีมาก 
  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบ
เดียว เป็นการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีค าถาม 7 ข้อ 

ใช้การให้คะแนนแบบมาตรสว่นประมาณคา่ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ท่ีมีค าตอบให้
เลือก 5 ระดบั ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง  เห็นด้วย 
ระดบั 3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
ระดบั 2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
ระดบั 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ประเมินผลจากสตูรต่อไปนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และ
คณะ:2549) 

ความกว้างอนัตรภาคชัน้ = 
คา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ

จ านวนอนัตรภาคชัน้
 

     
= (5-1)/5              = 0.80 
 
ดงันัน้ เกณฑ์เฉลี่ยของระดบัการตดัสินใจลงทนุ 
คา่เฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัดีมาก 
คา่เฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัดี 
คา่เฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัพอใช้ 
คา่เฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัไม่ดี 
คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัไม่ดีมาก 
 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อน ามาวิเคราะห์ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ ดงันี ้

1. ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary data) เป็นข้อมลูท่ีได้มาจากการศกึษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากสารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) เป็นข้อมลูท่ีได้มาจากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้
ก าหนดไว้จนครบ 400 คน โดยขอความร่วมมือจากผู้บริโภคท่ีลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
1.มีการศึกษา ค้นคว้าลกัษณะ รูปแบบและวิธีการออกแบบสอบถาม จากเอกสาร 

แนวคดิทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2.การน าข้อมลูท่ีศึกษามา สร้างแบบสอบถามเป็นฉบบัร่าง เพื่อเสนอแก่อาจารย์ท่ี

ปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบความถกูต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษา และ
อาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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3.การน ากลับมาเพื่อปรับเปลี่ยน แก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่า
ค าถาม มีความเข้าใจง่าย ชดัเจน ไมค่รอบคลมุ 

4.การน าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญตรวจ
แบบสอบความถกูต้องและมีการเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

5.การน าแบบสอบถามปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ ( Pre – Test ) กบักลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 40 คน  เพ่ือน าไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่า(α – C0nefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) ผลลพัธ์ค่าแอลฟ่า ท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม 
โดยผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ เรียงตามข้อมลูแต่ละส่วน มีผลดงันี  ้( กัลยา วานิชย์บญัชา , 
2548 ) 

 
แบบสอบถามทศันคติตอ่ปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาด 
-การวิเคราะห์ด้านผลิตภณัฑ์   คา่ Cronbach’s Alpha เท่ากบั .851 
-การวิเคราะห์ด้านคา่ธรรมเนียม   คา่ Cronbach’s Alpha เท่ากบั .802 
-การวิเคราะห์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย คา่ Cronbach’s Alpha เท่ากบั .837 
-การวิเคราะห์ด้านสง่เสริมการตลาด  คา่ Cronbach’s Alpha เท่ากบั .798 
-การวิเคราะห์ด้านบคุลากร   คา่ Cronbach’s Alpha เท่ากบั .916 
-การวิเคราะห์ด้านลกัษณะทางกายภาพ  คา่ Cronbach’s Alpha เท่ากบั .839 
-การวิเคราะห์ด้านกระบวนการบริการ  คา่ Cronbach’s Alpha เท่ากบั .887 
 
แบบสอบถามการตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account 
-ด้านการตดัสินใจลงทนุ    คา่ Cronbach’s Alpha เท่ากบั .923 
 

6.น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

4.การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบจากผู้บริโภคท่ีลงทุนใน

รูปแบบ Omnibus Account ในเขตกรุงเทพมหานคร มาประมวลผลและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงันี ้
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1.การตวรจสอบข้อมลู ( Editing ) ผู้วิจยัมีการตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ
แบบสอบถามแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออก 

2.การลงรหสั ( Coding ) มีการน าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหสัตามท่ี
ได้ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 

3.การประมวลผลข้อมลู ( Processing ) โดยน าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาวิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

4.การวิ เคราะห์ ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ สถิติ ท่ี ใ ช้  คือ การหาค่า ร้อยละ 
(Percentage) 

5.ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่าย
เพียร์สนั (Pearson Correlation Coefficient) ใช้หาคา่ความสมัพนัธ์ของทศันคติตอ่ปัจจยัด้านสว่น
ประสมการตลาดและการตดัสินใจลงทนุ 

  
5.สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ใน

การประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคา่สถิติท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
1.คา่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบด้วย 

1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 36) 
 

  P  =   
     

 
 

เม่ือ P  แทน คา่สถิติร้อยละ 
  f แทน  ความถ่ีของข้อมลู 
  n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.2 คา่คะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ  ̅ ) (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 39) 
 

   ̅   =  
∑ 

 
 

เม่ือ  ̅    แทน คา่คะแนนเฉลี่ย 

  ∑  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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1.3.คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) (กลัยา วา
นิชย์บญัชา. 2545: 38) 

   S.D.= 
√ ∑ 

 
  ∑   

      
 

เม่ือ S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 

  ∑ 
  แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

  (∑ 
 ) แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

  n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

2.การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีหาค่า

สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)(กลัยา วานิชย์บญัชา. 2546: 43) 
  

Cronbach’s alpha : α = 
           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

                 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

เม่ือ α แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
  k แทน  จ านวนค าถาม 

          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน  คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่ง ๆ 

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน  คา่เฉลี่ยของคา่แปรปรวนของค าถาม 
 

3.สถิติเชิงอนมุาน ( Inferential Statistic ) 
 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) (กลัยา วานิชย์บญัชา.2544: 311-312) 
 

      = 
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑     ∑   ][ ∑     ∑  ]
 

 เม่ือ      แทน  สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  

  ∑  แทน ผลรวมคะแนนชดุ X 

  ∑  แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y 

  ∑   แทน ผลรวมคะแนนชดุ X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
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  ∑   แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

  ∑   แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่งคะแนนชดุ X และชดุ Y 
  n แทน  ขนาดของตวัอยา่ง 
 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จะมีค่าระหว่าง        ความหมายของ
คา่ r (กลัยา วานิชย์บญัชา. 244: 437) คือ 

1) คา่ r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกนั คือ ถ้า X 
เพิ่ม Y จะลด แตถ้่า X ลด Y จะเพิ่ม 

2) คา่ r เป็นบวก แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ถ้า X เพิ่ม 
Y จะเพิ่มด้วย แตถ้่า X ลด Y จะลดลงด้วย 

3) ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และมี
ความสมัพนัธ์กนัมาก 

4) ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม 
และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 

5) ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
6) ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัน้อย และมีค่าระดบั

ความสมัพนัธ์ของคา่สหสมัพนัธ์ต ่า 
การอา่นความหมายคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (กลัยา วานิชย์บญัชา.2544: 437) 
คา่ระดบัความสมัพนัธ์  ระดบัความสมัพนัธ์ 
0.81 – 1.00   สงูมาก (Very strong) 
0.61 – 0.80   คอ่นข้างสงู (Strong) 
0.41 – 0.60   ปานกลาง (Moderate) 
0.21 – 0.40   คอ่นข้างต ่า (Weak) 
0.01 – 0.20   ต ่ามาก (Very weak) 
0.00    ไม่มีความสมัพนัธ์ 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเร่ือง “การตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

n  แทน จ านวนผู้บริโภค ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
X̄   แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
r  แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 

   แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

   แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)    
*   แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
***  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูของการวิจยัครัง้

นี ้ ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายโดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 6 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูทศันคติตอ่ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด  
สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สว่นท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตอบแบบสอบถาม 

400 คน สามารถจ าแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษา และรายได้
เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัว โดยน าเสนอในรูปแบบจ านวน และร้อยละ ดงันี ้

 
ตาราง 1 แสดงข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   

n=400 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 199 49.8 
 หญิง 201 50.3 
อายุ    
 20-29 ปี 68 17 
 30-39 ปี 146 36.5 
 40-49 ปี 86 21.5 
 50 ปีขึน้ไป 100 25 
อาชีพ    
 พนกังานบริษัทเอกชน 287 71.8 
 ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 66 16.5 
 รับราชการ 23 5.8 
 พอ่บ้าน/แมบ้่าน 12 3.0 
 ไม่ได้ท างาน 12 3.0 
รายได้ต่อ
เดือน 

   

 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 12 3.0 
 15,001-30,000 บาท 127 31.8 
 30,001-45,000 บาท 80 20.0 
 45,001 บาท ขึน้ไป 181 45.3 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
n=400 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 11 2.8 
 ปริญญาตรี 257 64.3 
 สงูกวา่ปริญญาตรี 132 33.0 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 4 1.0 
 15,001-30,000 บาท 62 15.5 
 30,001-45,000 บาท 41 10.3 
 45,001 บาท ขึน้ไป 293 73.3 

 

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 400 
คน คดิเป็นร้อยละ 100 ดงันี ้

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามมีสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั เป็นเพศหญิง จ านวน 201 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.3 และเป็นเพศชาย จ านวน 199 คน คดิเป็นร้อยละ 49.8 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ30-39 ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
รองลงมามีอาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อาย ุ40-49 ปี จ านวน 86 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.5 และอาย ุ20-28 ปี จ านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 17 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 287 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.8 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 
อาชีพรับราชการ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 พ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3 และไม่ได้ท างาน จ านวน12  คน คดิเป็นร้อยละ 3 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 
บาท ขึน้ไป จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 15,001-30,000 
บาท จ านวน  127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8  มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 30,001-45,000 บาท จ านวน 
80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 12 
คน คดิเป็นร้อยละ 3 
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ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 
257 คน คดิเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมาระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33 และระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 2.8 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครอบครัว 45,000 บาท ขึน้ไป จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมารายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 15,001-30,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 รายได้
เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัว 30,001-45,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และรายได้
เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัว น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 1 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการตอ่การตดัสินใจ
ลงทุน โดยทศันคติเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านค่าธรรมเนียม ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ
บริการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 

ตาราง 2 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัระดบัปัจจยัด้านสว่นประสม 
การตลาดบริการตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ X̄  S.D. ระดับการวิเคราะห์ 

ด้านผลิตภณัฑ์ 4.35 0.54 ดีมาก 
ด้านคา่ธรรมเนียม 4.12 0.61 ดี 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.09 0.69 ดี 
ด้านสง่เสริมการตลาด 3.79 0.83 ดี 
ด้านบคุลากร 4.28 0.61 ดีมาก 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 4.10 0.65 ดี 
ด้านกระบวนการบริการ 4.27 0.60 ดีมาก 
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม 4.14 0.52 ด ี

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่การเลือก

ลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีระดบัปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการต่อการตดัสินใจลงทนุโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

 ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการต่อการตัดสินใจ 
ด้านผลิตภณัฑ์ 4.35  ด้านบคุลากร 4.28 ด้านกระบวนการบริการ 4.27  ด้านคา่ธรรมเนียม 4.12 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 4.10 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.09และด้านส่งเสริมการตลาด 
3.79  ตามล าดบั 
 

ตาราง 3 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาด 
บริการตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุ ด้านผลติภณัฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด X̄  S.D. ระดับการวิเคราะห์ 

ด้านผลิตภณัฑ์    
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทนุ 4.32 0.61 ดีมาก 
ประหยดัในด้านของเวลา 4.39 0.59 ดีมาก 
ช่วยลดขัน้ตอนการเปิดบญัชีหลาย บลจ.  
(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ) ในคราว
เดียวกนั 

4.35 0.65 ดีมาก 

ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม 4.35 0.54 ดีมาก 

 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่การ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัระดบัปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการต่อการ
ตดัสินใจลงทุน ด้านผลิตภณัฑ์ของข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการตดัสินใจอยู่ในระดบัดีมาก พิจารณาจาก ด้านผลิตภณัฑ์ช่วย
ในด้านของเวลา 4.39  รองลงมาช่วยลดขัน้ตอนการเปิดบญัชีหลายบลจ. (บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ) 4.35 ในคราวเดียวกนัและช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทนุ 4.32 ตามล าดบั 
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ตาราง 4แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาด 
บริการตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุ ด้านคา่ธรรมเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด X̄  S.D. ระดับการวิเคราะห์ 

ด้านค่าธรรมเนียม    
ความเป็นมาตรฐานในด้านคา่ธรรมเนียม 4.05 0.68 ดี 
การไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิในการใช้
บริการ 

4.26 0.71 ดีมาก 

การเก็บคา่ธรรมเนียมด้านอ่ืน ๆ ได้เหมาะสม     
เช่น คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

4.07 0.73 ดี 

ด้านค่าธรรมเนียมโดยรวม 4.12 0.61 ด ี

 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่การ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ด้านค่าธรรมเนียม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัระดบัปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการต่อ
การตดัสินใจลงทุน ด้านค่าธรรมเนียมของข้อมลูโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัดี พิจารณาจาก ด้านคา่ธรรมเนียมช่วยใน
ด้านของการไม่เก็บคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมในการใช้บริการ 4.26 รองลงมาคือการเก็บคา่ธรรมเนียม
ด้านอ่ืน ๆ ได้เหมาะสม เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 4.07 และความเป็นมาตรฐานใน
ด้านคา่ธรรมเนียม โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.05 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัระดบัปัจจยัด้านสว่นประสม 
การตลาดบริการตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด X̄  S.D. ระดับการวิเคราะห์ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
ความเพียงพอของช่องทางการให้บริการ 4.06 0.81 ดี 
ความเพียงพอของบริษัทนายหน้าท่ีเปิด
ให้บริการ 

4.06 0.74 ดี 

ความปลอดภยัของช่องทางการให้บริการ 4.18 0.74 ดี 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม 4.09 0.69 ด ี

 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่การ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัระดบัปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด
บริการต่อการตดัสินใจลงทุน ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายของข้อมลูโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมี
คา่เฉลี่ย 4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ ตอบแบบสอบถาม การตัดสินใจอยู่ในระดับดี พิจารณาจาก ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมีความปลอดภยัของช่องทางการให้บริการ 4.18 รองลงมาเป็นความเพียงพอของช่อง
ทางการให้บริการ 4.06 และความเพียงพอของบริษัทนายหน้าท่ีเปิดให้บริการ 4.06 ตามล าดบั 
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ตาราง 6 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัระดบัปัจจยัด้านสว่นประสม 
การตลาดบริการตอ่การเลือกตดัสินใจลงทนุ ด้านสง่เสริมการตลาดของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด X̄  S.D. ระดับการวิเคราะห์ 

ด้านส่งเสริมการตลาด    
การสง่เสริมการให้บริการ ด้วยการแจก 
บตัรของขวญั 

3.86 0.93 ดี 

ความเพียงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อด้าน
ตา่ง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รายการโทรทศัน์ 

3.74 0.93 ดี 

การประชาสมัพนัธ์ในงาน Money Expo หรือ
งาน Set in the city 

3.78 0.86 ดี 

ด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวม 3.79 0.83 ด ี

 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่การ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ด้านสง่เสริมการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่
การตดัสินใจลงทนุ ด้านสง่เสริมการตลาดของข้อมลูโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ย 3.79 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการตดัสินใจอยู่ในระดบัดี พิจารณาจาก ด้านส่งเสริมการตลาดมี
การส่งเสริมการให้บริการ ด้วยการแจกบตัรของขวญั  3.86 รองลงมาเป็นการประชาสมัพนัธ์ใน
งาน Money Expo หรืองาน Set in the city 3.78 และมีความเพียงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อ
ด้านตา่ง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รายการโทรทศัน์ 3.74 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัระดบัปัจจยัด้านสว่นประสม 
การตลาดบริการตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุ ด้านบคุลากรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด X̄  S.D. ระดับการวิเคราะห์ 

ด้านบุคลากร    
ความช านาญของผู้ให้บริการแก่ลกูค้า 4.22 0.69 ดีมาก 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กบั
ลกูค้า 

4.25 0.70 ดีมาก 

ความเตม็ใจในการให้บริการ 4.38 0.63 ดีมาก 
ด้านบุคลากรโดยรวม 4.28 0.61 ดีมาก 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่การ

ตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
บคุลากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่การตดัสินใจ
ลงทนุ ด้านบคุลากรของข้อมลูโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบวา่ 

ผู้ ตอบแบบสอบถาม มีการตัดสินใจอยู่ในระดับดีมาก พิจารณาจาก ด้านบุคลากรมี
ความเต็มใจในการให้บริการ  4.38 รองลงมาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า 4.25 
และความช านาญของผู้ให้บริการแก่ลกูค้า 4.22 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัระดบัปัจจยัด้านสว่นประสม 
การตลาดบริการตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุ ด้านลกัษณะทางกายภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด X̄  S.D. ระดับการวิเคราะห์ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ    
ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัวางต าแหน่ง
รายละเอียดใน Statement รายเดือน 

4.03 0.72 ดี 

ความครบถ้วนของข้อมลูการลงทนุใน 
Statement รายเดือน 

4.16 0.70 ดี 

ความเหมาะสมของเอกสารยืนยนัการลงทนุ 4.12 0.71 ดี 
ด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวม 4.10 0.65 ด ี

 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่การ
ตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่
การตดัสินใจลงทนุ ด้านลกัษณะทางกายภาพของข้อมลูโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ย 4.10 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ ตอบแบบสอบถาม มีการตัดสินใจอยู่ในระดับดี พิจารณาจาก ด้านลักษณะทาง
กายภาพมีความครบถ้วนของข้อมลูการลงทนุใน Statement รายเดือน  4.16 รองลงมาเป็นความ
เหมาะสมของเอกสารยืนยนัการลงทนุ 4.12 และความเหมาะสมของรูปแบบการจดัวางต าแหน่ง
รายละเอียดใน Statement รายเดือน 4.03 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของระดบัระดบัปัจจยัด้านสว่นประสม 
การตลาดบริการตอ่การตดัสินใจลงทนุ ด้านกระบวนการบริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด X̄  S.D. ระดับการ
วิเคราะห์ 

ด้านกระบวนการบริการ    
ความสะดวกในการท าธุรกรรมทางโทรศพัท์ 4.30 0.68 ดีมาก 
ความสะดวกของขัน้ตอนการเปิดบญัชี 4.20 0.71 ดี 
ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการการลงทนุ 4.33 0.65 ดีมาก 
ด้านกระบวนการบริการโดยรวม 4.27 0.60 ดีมาก 

 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการตอ่การ
ตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
กระบวนการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัระดบัปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการต่อ
การตดัสินใจลงทุน ด้านกระบวนการบริการของข้อมลูโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการตดัสินใจอยู่ในระดบัดีมาก พิจารณาจาก ด้านกระบวนการ
บริการมีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการการลงทนุ 4.33  รองลงมาเป็นความสะดวกในการ
ท าธุรกรรมทางโทรศพัท์ 4.30 และความสะดวกของขัน้ตอนการเปิดบญัชี 4.20 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 10 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ  
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นรายข้อ  
 

การตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ  
Omnibus Account 

X̄  S.D. ระดับการวิเคราะห์ 

การตดัสินใจลงทุน    
1. การเปิดบญัชีเดียวสามารถลงทนุได้หลายบลจ. 
(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)ในคราวเดียว 

4.38 0.62 ดีมาก 

2. ลดขัน้ตอนในด้านเอกสารเพิ่มเตมิหลงัจากเปิด
บญัชีในครัง้แรก 

4.38 0.61 ดีมาก 

3. ลดขัน้ตอนในด้านเอกสารประกอบการลงทนุ ซือ้   
ขาย สบัเปลีย่นการลงทนุ 

4.35 0.59 ดีมาก 

4. การสง่ค าสัง่การลงทนุด้วยการบนัทกึเสยีง 4.26 0.70 ดีมาก 
5. การสง่ค าสัง่การลงทนุผา่นระบบออนไลน์ 4.27 0.73 ดีมาก 
6. ความสะดวกในการช าระเงินด้วยการตดับญัชี
อตัโนมตั ิ

4.43 0.60 ดีมาก 

7. ลดข้อจ ากดัทางด้านเวลา ด้วยการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยน หลายบลจ. (บริษัทจดัการกองทนุ)พร้อม
กนัในคราวเดยีว 

4.32 0.62 ดีมาก 

8. ออกรายงานการลงทนุหลายบลจ. (บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ) โดยน ามารวมในพอร์ท
เดียวกนั 

4.28 0.59 ดีมาก 

9. การตรวจสอบรายการลงทนุหลายบลจ. (บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ) พร้อม ๆ กนัได้ในคราว
เดียว 

4.32 0.58 ดีมาก 

การตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ  
Omnibus Account โดยรวม 

4.33 0.51 ดีมาก 
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จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการตัดสินใจลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33  โดยจ าแนก
เป็นรายข้อ พบวา่  

การตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความสะดวก
ในการช าระเงินด้วยการตดับญัชีอตัโนมตัิ  โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.43  รองลงมาคือการเปิดบญัชี
เดียวสามารถลงทนุได้หลาย บลจ. (บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ) ในคราวเดียว  4.38  การลด
ขัน้ตอนในด้านเอกสารเพิ่มเติมหลงัจากเปิดบญัชีครัง้แรก 4.38  การลดขัน้ตอนในด้านเอกสาร
ประกอบการลงทนุ ซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนการลงทนุ 4.35 การลดข้อจ ากดัทางด้านเวลา ด้วยการซือ้ 
ขาย สบัเปลี่ยนหลายบลจ.(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ) พร้อมกนัในคราวเดียว 4.32 และการ
ตรวจสอบรายการลงทุนหลายบลจ.(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน) พร้อมๆ กันในคราวเดียว  
4.32 การออกรายงานการลงทุนหลายบลจ. (บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน) โดยน ามารวมใน
พอร์ทเดียวกนั 4.28  การสง่ค าสัง่การลงทนุผ่านระบบออนไลน์  4.27 และการสง่ค าสัง่การลงทนุ
ด้วยการบนัทึกเสียง 4.26 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1 รูปแบบปัจจัยการบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

คา่ธรรมเนียม ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานที่ 1.1 ปัจจยัการบริการด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้

   : ปัจจยัการบริการด้านผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   : ปัจจยัการบริการด้านผลิตภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ทัง้สองท่ีเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson  
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Product  Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง   ก็ต่อเม่ือมีค่าSig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 11 

 

ตาราง 11 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริการด้านผลิตภณัฑ์กบัการ 
ตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
ด้านผลิตภณัฑ์ 

การตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ 
 Omnibus Account 

r Sig(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 
ช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทนุ 0.600*** 0.000 ปานกลาง 
ประหยดัในด้านของเวลา 0.565*** 0.000 ปานกลาง 
ช่วยลดขัน้ตอนการเปิดบญัชีหลาย 
บลจ.(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ) 
ในคราวเดียวกนั 

0.629*** 0.000 คอ่นข้างสงู 

ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม 0.681*** 0.000 คอ่นข้างสงู 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

1.1 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากบั 0.681 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัคอ่นข้างสงู กลา่วคือ เม่ือ
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ผู้บริโภค มีปัจจัยการบริการด้านผลิตภัณฑ์ดีขึน้ จะมีการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.1.1 ด้านผลิตภณัฑ์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    
หมายความวา่ ผลติภณัฑ์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทนุ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.600 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้าน
ผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

1.1.2 ด้านผลิตภณัฑ์ ประหยดัในด้านของเวลา พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 

ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความ
ว่า ผลิตภัณฑ์ ประหยดัในด้านของเวลา มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.565 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคมีปัจจยัการบริการด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะมีการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.1.3 ด้านผลิตภณัฑ์ ช่วยลดขัน้ตอนการเปิดบญัชีหลายบลจ.(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ) ในคราวเดียวกนั พบวา่ มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความวา่ ผลิตภณัฑ์ช่วยลดขัน้ตอนการ
เปิดบญัชีหลายบลจ.(บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน)ในคราวเดียวกัน มีความสมัพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.629  แสดงวา่ตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันค่อนข้างสงู กล่าวคือ เม่ือผู้บ ริโภค มีปัจจัยการบริการ
ด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบั
คอ่นข้างสงู 

สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจยัการบริการด้านค่าธรรมเนียม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้
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   : ปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียม ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุ
ในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   : ปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ทัง้สองท่ีเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson  
Product  Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง   ก็ต่อเม่ือมีค่าSig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 12 

 

ตาราง 12 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียม กบัการ 
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
ด้านค่าธรรมเนียม 

การตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account 

r Sig(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 
ความเป็นมาตรฐานในด้านคา่ธรรมเนียม 0.529*** 0.000 ปานกลาง 
การไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิในการ
ใช้บริการ 

0.529*** 0.000 ปานกลาง 

การเก็บคา่ธรรมเนียมด้านอ่ืน ๆ ได้
เหมาะสม เช่น คา่ธรรมเนียมการโอน
หนว่ยลงทนุ 

0.522*** 0.000 ปานกลาง 

รวมด้านค่าธรรมเนียมโดยรวม 0.605*** 0.000 ปานกลาง 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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1.2 ด้านคา่ธรรมเนียม พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียมมี
ความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.605 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านค่าธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.2.1 ด้านคา่ธรรมเนียม ความเป็นมาตรฐานในด้านคา่ธรรมเนียม พบว่า มีคา่ Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ความเป็นมาตรฐานในด้าน
ค่าธรรมเนียมมีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.529 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.2.2 ด้านค่าธรรมเนียม การไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการใช้บริการ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียม การไม่เก็บค่าธรรมเนียม
เพิ่มเตมิในการใช้บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.528 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.2.3 ด้านค่าธรรมเนียม การเก็บค่าธรรมเนียมด้านอ่ืน ๆ ได้เหมาะสม เช่น 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่

คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า คา่ธรรมเนียม การ
เก็บค่าธรรมเนียมด้านอ่ืน ๆ ได้เหมาะสม     เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน มี
ความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
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เท่ากับ 0.522 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านค่าธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมตฐิานที่ 1.3 ปัจจยัการบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้

   : ปัจจยัการบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   : ปัจจยัการบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ทัง้สองท่ีเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson  
Product  Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง   ก็ต่อเม่ือมีค่าSig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 13 

 

ตาราง 13 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ  
Omnibus Account 

r Sig(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 
ความเพียงพอของช่องทางการให้บริการ 0.633*** 0.000 คอ่นข้างสงู 
ความเพียงพอของบริษัทนายหน้าท่ีเปิด
ให้บริการ 

0.599*** 0.000 ปานกลาง 

ความปลอดภยัของช่องทางการ
ให้บริการ 

0.576*** 0.000 ปานกลาง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม 0.670*** 0.000 คอ่นข้างสงู 
 

 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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1.3 ด้านคา่ธรรมเนียม พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียมมี
ความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.605 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านค่าธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.3.1 ด้านค่าธรรมเนียม ความเพียงพอของช่องทางการให้บริการ พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความวา่ คา่ธรรมเนียม ความเพียงพอของช่องทางการ
ให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.633 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านค่าธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.3.2 ด้านคา่ธรรมเนียม ความเพียงพอของบริษัทนายหน้าท่ีเปิดให้บริการ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ความเพียงพอของบริษัทนาย
หน้าท่ีเปิดให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.599 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.3.3 ด้านค่าธรรมเนียม ความปลอดภยัของช่องทางการให้บริการ พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ความปลอดภัยของช่อง
ทางการให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.576 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
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ปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานที่  1.4 ปัจจัยการบริการด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้

   : ปัจจยัการบริการด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   : ปัจจยัการบริการด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ทัง้สองท่ีเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson  
Product  Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง   ก็ต่อเม่ือมีค่าSig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 14 
 

ตาราง 14 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริการด้านสง่เสริมการตลาดกบัการ 
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
ด้านส่งเสริมการตลาด 

การตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ  
Omnibus Account 

r Sig(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 
การสง่เสริมการให้บริการ ด้วยการแจก 
บตัรของขวญั 

0.429*** 0.000 ปานกลาง 

ความเพียงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อ
ด้านตา่ง ๆ เชน่ อนิเตอร์เน็ต รายการ
โทรทศัน์ 

0.459*** 0.000 ปานกลาง 

การประชาสมัพนัธ์ในงาน Money Expo 
หรืองาน Set in the city 

0.396*** 0.000 คอ่นข้างต ่า 

ด้านส่งเสริมการตลาด โดยรวม 0.467*** 0.000 ปานกลาง 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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1.4. ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า การส่งเสริม
การตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.467 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยับริการด้านการตลาดดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ 
Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.4.1 ด้านสง่เสริมการตลาด การสง่เสริมการให้บริการด้วยการแจกบตัรของขวญั พบว่า 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการ
ให้บริการ ด้วยการแจกบัตรของขวัญมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.429 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัยบริการด้านการตลาดดีขึน้ จะมีการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.4.2 ด้านส่งเสริมการตลาด ความเพียงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อด้านต่าง ๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต รายการโทรทศัน์ พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า การสง่เสริมการตลาด 
ความเพียงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อด้านต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รายการโทรทัศน์มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.467 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยับริการด้านการตลาดดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ 
Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.4.3 ด้านสง่เสริมการตลาด การประชาสมัพนัธ์ในงาน Money Expo หรืองาน Set in 
the city พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า การสง่เสริมการตลาด  การประชาสมัพนัธ์ใน
งาน Money Expo หรืองาน Set in the city มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ 
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Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.396 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัยบริการด้านการตลาดดีขึน้ จะมีการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมตฐิานที่ 1.5 ปัจจยัการบริการด้านบคุลากร มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้

   : ปัจจยัการบริการด้านบคุลากร ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   : ปัจจยัการบริการด้านบุคลากร มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ทัง้สองท่ีเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson  
Product  Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง   ก็ต่อเม่ือมีค่าSig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 15 

 

ตาราง 15 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริการด้านบคุลากรกบัการตดัสินใจ 
เลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
ด้านบุคลากร 

การตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ  
Omnibus Account 

r Sig(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 
ความช านาญของผู้ให้บริการแก่
ลกูค้า 

0.523*** 0.000 ปานกลาง 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ให้กบัลกูค้า 

0.579*** 0.000 ปานกลาง 

ความเตม็ใจในการให้บริการ 0.606*** 0.000 ปานกลาง 
ด้านบุคลากร โดยรวม 0.626*** 0.000 คอ่นข้างสงู 

 *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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1.5 ด้านบคุลากร พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 

ยอม รับสมมติ ฐานรอง     และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่ า  บุคลากร มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.626 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค ปัจจัยบริการด้านบุคลากรดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

1.5.1 ด้านบคุลากร ความช านาญของผู้ ให้บริการแก่ลกูค้า พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    
หมายความว่า บุคลากร ความช านาญของผู้ ให้บริการแก่ลกูค้า มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจ
เลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.523 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค ปัจจัยบริการด้าน
บคุลากรดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

1.5.2 ด้านบคุลากร ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า บุคลากร ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ให้กับลกูค้ามีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.579 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
คอ่นปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค ปัจจยับริการด้านบคุลากรดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุ
ในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.5.3 ด้านบคุลากร ความเต็มใจในการให้บริการ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 

0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    
หมายความว่า บคุลากร ความเต็มใจในการให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุ
ในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.606 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค ปัจจัยบริการด้าน
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บคุลากรดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

สมมติฐานที่ 1.6 ปัจจยัการบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้

   : ปัจจยัการบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
เลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   : ปัจจยัการบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ทัง้สองท่ีเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson  
Product  Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง   ก็ต่อเม่ือมีค่าSig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 16 

 

ตาราง 16 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริการด้านลกัษณะทางกายภาพกบั
การตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

การตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account 

r Sig(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 
ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัวาง
ต าแหน่งรายละเอียดใน Statement ราย
เดือน 

0.612*** 0.000 คอ่นข้างสงู 

ความครบถ้วนของข้อมลูการลงทนุใน 
Statement รายเดือน 

0.629*** 0.000 คอ่นข้างสงู 

ความเหมาะสมของเอกสารยืนยนัการ
ลงทนุ 

0.608*** 0.000 ปานกลาง 

ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวม 0.665*** 0.000 คอ่นข้างสงู 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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1.6 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ลกัษณะทาง
กายภาพมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.665 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีทศันคติตอ่ด้านลกัษณะทางกายภาพดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.6.1 ด้านลักษณะทางกายภาพ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดวางต าแหน่ง
รายละเอียดใน Statement รายเดือน พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ลกัษณะทาง
กายภาพ ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัวางต าแหน่งรายละเอียดใน Statement รายเดือน มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.612 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีทศันคติตอ่ด้านลกัษณะทางกายภาพดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.6.2 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ความครบถ้วนของข้อมลูการลงทนุใน Statement ราย
เดือนพบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ลักษณะทางกายภาพ ความครบถ้วนของ
ข้อมลูการลงทุนใน Statement รายเดือน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.629 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัค่อนข้างสงู กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีทศันคติต่อด้านลกัษณะทางกายภาพดีขึน้ 
จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.6.3 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ความเหมาะสมของเอกสารยืนยนัการลงทนุ พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ลกัษณะทางกายภาพ ความเหมาะสมของ
เอกสารยืนยันการลงทุน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า
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สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.608 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีทศันคติต่อด้านลกัษณะทางกายภาพดีขึน้ จะมีการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานที่ 1.7 ปัจจยัการบริการด้านกระบวนการบริการ มีความสมัพนัธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ได้ดงันี ้

   : ปัจจยัการบริการด้านกระบวนการบริการ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   : ปัจจยัการบริการด้านกระบวนการบริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ทัง้สองท่ีเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้ค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson  
Product  Moment Correlation Coefficient) ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั    และยอมรับสมมติฐานรอง   ก็ต่อเม่ือมีค่าSig.(2-tailed) น้อยกว่า 0.05 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 17 

 

ตาราง 17 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริการด้านกระบวนการบริการกบั
การตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
ด้านกระบวนการบริการ 

การตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account 
r Sig(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 

ความสะดวกในการท าธุรกรรมทาง
โทรศพัท์ 

0.592*** 0.000 ปานกลาง 

ความสะดวกของขัน้ตอนการเปิด
บญัชี 

0.659*** 0.000 คอ่นข้างสงู 

ความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการการลงทนุ 

0.660*** 0.000 คอ่นข้างสงู 

ด้านกระบวนการบริการ 
โดยรวม 

0.724*** 0.000 คอ่นข้างสงู 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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1.7 ด้านกระบวนการบริการ  พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า กระบวนการ
บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.724 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัยบริการกระบวนการบริการดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.7.1 ด้านกระบวนการบริการ ความสะดวกในการท าธุรกรรมทางโทรศพัท์ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า กระบวนการบริการมีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.592 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยับริการ
กระบวนการบริการดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

1.7.2 ด้านกระบวนการความสะดวกของขัน้ตอนการเปิดบัญชี พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า กระบวนการบริการมีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.659 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัย
บริการกระบวนการบริการดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account 
เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.7.3 ด้านกระบวนการบริการ ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการการลงทนุ  พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า กระบวนการบริการมีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.660 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัย
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บริการกระบวนการบริการดีขึน้ จะมีการตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ใน
ระดบัคอ่นข้างสงู 

 
ตาราง 18 แสดงการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการกบัการ 
ตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ 

การตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ 
 Omnibus Account 

r Sig(2-tailed) ระดับความสัมพันธ์ 
1.ด้านผลิตภณัฑ์ 0.681*** 0.000 คอ่นข้างสงู 
2.ด้านคา่ธรรมเนียม 0.605*** 0.000 ปานกลาง 
3.ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.670*** 0.000 คอ่นข้างสงู 
4.ด้านสง่เสริมการตลาด 0.467*** 0.000 ปานกลาง 
5.ด้านบคุลากร 0.626*** 0.000 คอ่นข้างสงู 
6.ด้านลกัษณะทางกายภาพ 0.665*** 0.000 คอ่นข้างสงู 
7.ด้านกระบวนการบริการ 0.724*** 0.000 คอ่นข้างสงู 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการโดยรวม 

0.777*** 0.000 คอ่นข้างสงู 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 

จากตาราง 17 พบว่า ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม กบัการตดัสินใจ
เลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่ง น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่ า  ทัศนคติ ต่ อกา รบ ริกา ร โดยรวม  มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus  Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
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เท่ากบั 0.777 แสดงว่าตวัแปรทัง้ 7 ด้านมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างสงู 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภคมีปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจ
เลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู  
 

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 19 แสดงสรุปผลการทดสอบ 
 

 
สมมตฐิาน 

 
ผลการทดสอบ 

สถติทิี่ใช้ในการ
ทดสอบ 

สมมตฐิานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
     1.1 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิ น ใจลงทุน ใน รูปแบบ  Omnibus 
Account ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.1.1 ด้านผลิตภณัฑ์การช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการลงทนุ มีความสมัพนัธ์
กั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น ใ น รู ป แ บบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.1.2 ด้านผลิตภณัฑ์การประหยดั
ในด้านของเวลา มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิ น ใจลงทุน ใน รูปแบบ  Omnibus 
Account ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 



  72 

ตาราง 19 (ตอ่) 
 

  

 
สมมตฐิาน 

 
ผลการทดสอบ 

สถติทิี่ใช้ในการ
ทดสอบ 

            1.2.1 ด้านค่าธรรมเนียมความ
เป็นมาตรฐานในด้านค่าธรรมเนียม มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.2.2 ด้านค่าธรรมเนียมการไม่
เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการใช้บริการ 
มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

          1.2.3 ด้านค่าธรรมเนียมการเก็บ
ค่าธรรมเนียมด้านอ่ืน ๆ ได้เหมาะสม     
เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

     1.3 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการ
ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย  มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.3.1 ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ความเพียงพอของช่องทางการ
ให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 
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ตาราง 19 (ตอ่)   
 

  

 
สมมตฐิาน 

 
ผลการทดสอบ 

สถติทิี่ใช้ในการ
ทดสอบ 

           1.3.2 ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายความเพียงพอของบริษัทนาย
หน้าท่ีเปิดให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

          1.3.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ความปลอดภยัของช่องทางการให้บริการ 
มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

     1.4 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการ
ด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบั
การตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.4.1 ด้านส่งเสริมการตลาดการ
ส่งเสริมการให้บริการ ด้วยการแจกบัตร
ของขวญั มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

 

 
สมมตฐิาน 

 
ผลการทดสอบ 

สถติทิี่ใช้ในการ
ทดสอบ 

           1.4.2 ด้านส่งเสริมการตลาด 
ความเพียงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อ
ด้านต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รายการ
โทรทศัน์ มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจ
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.4.3 ด้านส่งเสริมการตลาด การ
ประชาสมัพนัธ์ในงาน Money Expo หรือ
งาน Set in the city มีความสมัพนัธ์กบั
การตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

     1.5 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการ
ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิ น ใจลงทุน ใน รูปแบบ  Omnibus 
Account ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

          1.5.1 ด้านบคุลากร ความช านาญ
ของผู้ ให้บริการแก่ลูกค้า มีความสมัพันธ์
กั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น ใ น รู ป แ บบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

 

  

 
สมมตฐิาน 

 
ผลการทดสอบ 

สถติทิี่ใช้ในการ
ทดสอบ 

           1.5.2 ด้านบคุลากร ความสามารถ
ในกา ร แ ก้ ไ ข ปัญหา ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า  มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.5.3 ด้านบุคลากร ความเต็มใจ
ในการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสิ น ใจลงทุน ใน รูปแบบ  Omnibus 
Account ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

     1.6 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการ
ด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์
กั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น ใ น รู ป แ บบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.6.1 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดวาง
ต าแหน่งรายละเอียดใน Statement ราย
เดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 
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ตาราง 19 (ตอ่)  
 

 

 
สมมตฐิาน 

 
ผลการทดสอบ 

สถติทิี่ใช้ในการ
ทดสอบ 

           1.6.2 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ความครบถ้วนของข้อมูลการลงทุนใน 
Statement รายเดือน มีความสมัพนัธ์กบั
การตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.6.3 ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ความเหมาะสมของเอกสารยืนยันการ
ลงทุน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

     1.7 ปัจจยัสว่นประสมการตลาดบริการ
ด้านกระบวนการบริการ มีความสมัพันธ์
กั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ล ง ทุ น ใ น รู ป แ บบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.7.1 ด้านกระบวนการบริการ 
ความสะดวกในการท าธุ รกรรมทาง
โทรศพัท์ มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจ
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

           1.7.2 ด้านกระบวนการบริการ 
ความสะดวกของขัน้ตอนการเปิดบญัชี มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 
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สมมตฐิาน 

 
ผลการทดสอบ 

สถติทิี่ใช้ในการ
ทดสอบ 

           1.7.3 ด้านกระบวนการบริการ 
ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการการ
ลงทุน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
 

Pearson Correlation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 19 (ตอ่) 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการและการ

ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
แนวทางให้กบับริษัทท่ีใช้รูปแบบการลงทุน Omnibus Account พฒันากลยทุธ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยมีการพฒันาให้เหมาะสมกบัผู้บริโภค รวมไป
ถึงการพฒันาการบริการให้ดียิ่งขึน้ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการทางการแขง่ขนั 

 
ความมุง่หมายของงานวิจยั 

ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1.เพื่อศกึษาการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus 

Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ทางด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กับการ

ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.เพื่อศกึษาเหตผุลท่ีมีความส าคญัตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus 

Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคญัของการวิจยั 
1.เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการบริการและตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค โดยจะน าไปพฒันารูปแบบการลงทนุในผลติภณัฑ์ ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
2.เพื่อท าให้ทราบถึงความส าคญัของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัในการตดัสินใจ

ของผู้บริโภค โดยสามรถน าไปพฒันาให้มีศกัยภาพมากขึน้ในอนาคต 
3.เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ในการศึกษาปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้บริการและ

การลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  
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4.เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา วิจยัและพฒันา การท าวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ตอ่รูปแบบในการลงทนุในกองทนุรวมของผู้บริโภค ในประเภทอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

 
สมมติฐานของการวิจยั 

1.ทัศนคติต่อการบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านค่าธรรมเนียม ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการบริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตของการศึกษางานวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด
บริการและการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประชากรและกลลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริโภคท่ีลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account  ท่ี

อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุม่ตวัอย่างการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นผู้บริโภคท่ี

เคยลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
ดงันัน้จงึใช้จ านวนกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 (นราศรี ไววนิชกลุ; และชศูกุดิ์ อดุมศรี. 2542) ได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 385 คน 
และเพิ่มขนาดตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 400 ตวัอยา่ง 

ขัน้ที่ 1 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยเลือก 6 
บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีมีบริการผ่านเว็บไซด์ (TFEX ,รายช่ือสมาชิก 2561: online) ท่ีมีการเปิด
ให้บริการการลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  ได้แก่  

1.บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน)   
2.บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)   
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3.บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)   
4.บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   
5.บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)   
6.บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ขัน้ที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า ( Quota Sampling ) โดยให้กลุ่มตวัอย่าง
บริษัทหลกัทรัพย์ทัง้ 6 แห่ง จ านวนเท่า ๆ กนัได้บริษัทละ 67 ตวัอยา่ง รวมทัง้สิน้ 400 ตวัอยา่ง 

  

ขัน้ที่ 3 ใช้วิธีการเก็บตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก ( Convenience Sampling ) เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถามแก่ผู้บริโภคในแต่ละแห่งท่ีก าหนด  จนครบจ านวนท่ี
ต้องการ 
 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การสร้าง เค ร่ือง มือ ท่ีใ ช้ ในการวิจัยครั ง้ นี  ้ ผู้ วิ จัยไ ด้ เลือกใ ช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อศกึษาเร่ืองการตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้นีข้้อมลูได้มีการปรับปรุง ดดัแปลง มาจากข้อมลูทตุิยภมูิและข้อมลูปฐม
ภูมิ  เพื่อเป็นแนวในการสร้างแบบสอบถามท่ีครอบคลุมกับสิ่ ง ท่ีต้องการศึกษา โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกมาเป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ต่อ
เดือน การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ซึ่งมีลกัษณะแบบสอบถามแบบหลาย
ตวัเลือก (Multiple Choice) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของผู้ บริโภคท่ีมีต่อปัจจัยทางด้านส่วน
ประสมทางการตลาดในการเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ลกัษณะเป็นแบบสอบถาม เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นการวดัข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีจ านวนค าถาม 21 ข้อ โดยแบง่เป็นด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

ด้านผลิตภณัฑ์   มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านคา่ธรรมเนียม   มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านสง่เสริมการตลาด  มีจ านวน 3 ข้อ 
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ด้านบคุลากร   มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ  มีจ านวน 3 ข้อ 
ด้านกระบวนการบริการ  มีจ านวน 3 ข้อ 
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะเป็นแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว 
เป็นการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมีจ านวนค าถาม 9 ข้อ  
 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อน ามาวิเคราะห์ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ ดงันี ้
1. ข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary data) เป็นข้อมลูท่ีได้มาจากการศกึษาค้นคว้าและ

รวบรวมข้อมูลจากสารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary data) เป็นข้อมลูท่ีได้มาจากการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้
ก าหนดไว้จนครบ 400 คน โดยขอความร่วมมือจากผู้บริโภคท่ีลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจยั 
1.มีการศึกษา ค้นคว้าลกัษณะ รูปแบบและวิธีการออกแบบสอบถาม จากเอกสาร 

แนวคดิทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2.การน าข้อมลูท่ีศึกษามา สร้างแบบสอบถามเป็นฉบบัร่าง เพื่อเสนอแก่อาจารย์ท่ี

ปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบความถกูต้อง ความเหมาะสมของการใช้ภาษา และ
อาจจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

3.การน ากลับมาเพื่อปรับเปลี่ยน แก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่า
ค าถาม มีความเข้าใจง่าย ชดัเจน ไมค่รอบคลมุ 

4.การน าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญตรวจ
แบบสอบความถกูต้องและมีการเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

5.การน าแบบสอบถามปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ ( Pre – Test ) กบักลุม่ตวัอย่าง

จ านวน 40 คน  เพ่ือน าไปหาคา่ความเช่ือมัน่โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่า(α – C0nefficient) 
ของครอนนบคั (Cronbach) ผลลพัธ์คา่แอลฟ่า ท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม 
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โดยจะมีคา่ระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 คา่ท่ีใกล้เคียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สงู  ( กลัยา วา
นิชย์บญัชา , 2548 ) 

6.น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

การจดัท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
จากการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับค าตอบจากผู้บริโภคท่ีลงทุนใน

รูปแบบ Omnibus Account ในเขตกรุงเทพมหานคร มาประมวลผลและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงันี ้

1.การตรวจสอบข้อมลู ( Editing ) ผู้วิจยัมีการตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ
แบบสอบถามแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์ออก 

2.การลงรหสั ( Coding ) มีการน าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหสั
ตามท่ีได้ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 

3.การประมวลผลข้อมลู ( Processing ) โดยน าข้อมลูท่ีลงรหสัแล้วมาวิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมลูด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

4.การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ สถิติท่ีใช้ คือ การหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 

5.ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบคา่สถิติตา่ง ๆ สถิติสหสมัพนัธ์อยา่งงา่ยเพียร์
สนั (Pearson Correlation Coefficient) ใช้หาค่าความสมัพนัธ์ของทศันคติต่อปัจจยัด้านส่วน
ประสมการตลาดและการตดัสินใจลงทนุ 
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาข้อมลูเก่ียวกับการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัว ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ 

ผู้สอบถามมีสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.3 มีอาย ุอาย ุ30-39 
ปี จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีอาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 มีระดบั
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การศกึษาปริญญาตรี  จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัว 
45,000 บาท ขึน้ไป จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3  

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูทศันคติตอ่ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาด 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทศันคติตอ่ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน

ระดบัดี  โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ของข้อมูลโดย

รวมอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 4.35 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทศันคติอยู่ในระดบัดีมาก พิจารณาจาก ด้านผลิตภณัฑ์ช่วยใน

ด้านของเวลา 4.39 รองลงมาช่วยลดขัน้ตอนการเปิดบญัชีหลายบลจ. (บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ) ในคราวเดียวกนั  4.35 และช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทนุ  4.32 ตามล าดบั 

ด้านค่าธรรมเนียม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติด้านค่าธรรมเนียมของข้อมูล
โดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ย 4.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทศันคติอยูใ่นระดบัดี พิจารณาจาก ด้านคา่ธรรมเนียมช่วยในด้าน
ของการไม่เก็บคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมในการใช้บริการ 4.26 รองลงมาคือการเก็บคา่ธรรมเนียมด้าน
อ่ืน ๆ ได้เหมาะสม เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 4.07 และความเป็นมาตรฐานในด้าน
คา่ธรรมเนียม 4.05 ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายของข้อมลูโดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ย 4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทศันคติอยู่ในระดบัดี พิจารณาจาก ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย
มีความปลอดภยัของช่องทางการให้บริการ 4.18 รองลงมาเป็นความเพียงพอของช่องทางการ
ให้บริการ 4.06 และความเพียงพอของบริษัทนายหน้าท่ีเปิดให้บริการ 4.06  ตามล าดบั 

ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติด้านสง่เสริมการตลาดของ
ข้อมลูโดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ย 3.79 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทศันคติอยู่ในระดบัดี พิจารณาจาก ด้านส่งเสริมการตลาดมีการ
ส่งเสริมการให้บริการ ด้วยการแจกบตัรของขวญั 3.86 รองลงมาเป็นการประชาสมัพนัธ์ในงาน 
Money Expo หรืองาน Set in the city 3.78 และมีความเพียงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อด้าน
ตา่ง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รายการโทรทศัน์  3.74 ตามล าดบั 

ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติด้านบคุลากรของข้อมลูโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 4.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
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ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทศันคติอยู่ในระดบัดีมาก พิจารณาจาก ด้านบคุลากรมีความเต็ม
ใจในการให้บริการ 4.38 รองลงมาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า 4.25 และความ
ช านาญของผู้ให้บริการแก่ลกูค้า 4.22 ตามล าดบั 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับทัศนคติด้านลักษณะทาง
กายภาพของข้อมลูโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉลี่ย 4.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทศันคติอยู่ในระดบัดี พิจารณาจาก ด้านลกัษณะทางกายภาพมี
ความครบถ้วนของข้อมลูการลงทนุใน Statement รายเดือน  4.16 รองลงมาเป็นความเหมาะสม
ของเอกสารยืนยนัการลงทุน  4.12 และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดวางต าแหน่ง
รายละเอียดใน Statement รายเดือน 4.03 ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติด้านกระบวนการบริการ
ของข้อมลูโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 4.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทศันคติอยู่ในระดบัดีมาก พิจารณาจาก ด้านกระบวนการบริการ
มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการการลงทุน  4.33 รองลงมาเป็นความสะดวกในการท า
ธุรกรรมทางโทรศพัท์ 4.30 และความสะดวกของขัน้ตอนการเปิดบญัชี 4.20 ตามล าดบั 
 

สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1.1 รูปแบบปัจจัยการบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

คา่ธรรมเนียม ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านลกัษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการบริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.1 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากบั 0.681 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัคอ่นข้างสงู กลา่วคือ เม่ือ
ผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus 
Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.1.1 ด้านผลิตภณัฑ์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุน พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    
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หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุน มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจ
ลงทนุเลือกในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.600 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้าน
ผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

1.1.2 ด้านผลิตภณัฑ์ ประหยดัในด้านของเวลา พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 

ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความ
ว่า ผลิตภัณฑ์ ประหยดัในด้านของเวลา มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.565 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะมีการ
ตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.1.3 ด้านผลิตภณัฑ์ ช่วยลดขัน้ตอนการเปิดบญัชีหลายบลจ.(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ) ในคราวเดียวกนั พบวา่ มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ ช่วยลดขัน้ตอน
การเปิดบญัชีหลายบลจ.(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ)ในคราวเดียวกนั มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.629  แสดงวา่ตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันค่อนข้างสงู กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัยการบริการ
ด้านผลิตภณัฑ์ดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบั
คอ่นข้างสงู 

 
สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจยัการบริการด้านค่าธรรมเนียม มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.2 ด้านคา่ธรรมเนียม พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียมมี
ความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
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เท่ากับ 0.605 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านค่าธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.2.1 ด้านคา่ธรรมเนียม ความเป็นมาตรฐานในด้านคา่ธรรมเนียม พบว่า มีคา่ Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ความเป็นมาตรฐานในด้าน
ค่าธรรมเนียมมีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.529 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.2.2 ด้านค่าธรรมเนียม การไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการใช้บริการ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียม การไม่เก็บค่าธรรมเนียม
เพิ่มเตมิในการใช้บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.528 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.2.3 ด้านค่าธรรมเนียม การเก็บค่าธรรมเนียมด้านอ่ืน ๆ ได้เหมาะสม เช่น 
คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่

คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า คา่ธรรมเนียม การ
เก็บค่าธรรมเนียมด้านอ่ืน ๆ ได้เหมาะสม     เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน มี
ความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.522 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านค่าธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 
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สมมตฐิานที่ 1.3 ปัจจยัการบริการด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3 ด้านคา่ธรรมเนียม พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียมมี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.605 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านค่าธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.3.1 ด้านค่าธรรมเนียม ความเพียงพอของช่องทางการให้บริการ พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความวา่ คา่ธรรมเนียม ความเพียงพอของช่องทางการ
ให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.633 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านค่าธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.3.2 ด้านคา่ธรรมเนียม ความเพียงพอของบริษัทนายหน้าท่ีเปิดให้บริการ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ความเพียงพอของบริษัทนาย
หน้าท่ีเปิดให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.599 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.3.3 ด้านค่าธรรมเนียม ความปลอดภยัของช่องทางการให้บริการ พบว่า มีคา่ Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ค่าธรรมเนียม ความปลอดภัยของช่อง
ทางการให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.576 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีปัจจยัการบริการด้านคา่ธรรมเนียมดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือก
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

 
สมมติฐานที่  1.4 ปัจจัยการบริการด้านส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.4 ด้านสง่เสริมการตลาด พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่

คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า การส่งเสริม
การตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.467 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ เม่ือผู้ บริโภค มีปัจจัยบริการด้านการตลาดดีขึน้ จะมีการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.4.1 ด้านสง่เสริมการตลาด การสง่เสริมการให้บริการด้วยการแจกบตัรของขวญั พบว่า 
มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการ
ให้บริการ ด้วยการแจกบัตรของขวัญมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.429 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัยบริการด้านการตลาดดีขึน้ จะมีการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.4.2 ด้านส่งเสริมการตลาด ความเพียงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อด้านต่าง ๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต รายการโทรทศัน์ พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า การสง่เสริมการตลาด 
ความเพียงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อด้านต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รายการโทรทัศน์มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.467 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง 
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กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยับริการด้านการตลาดดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ 
Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.4.3 ด้านสง่เสริมการตลาด การประชาสมัพนัธ์ในงาน Money Expo หรืองาน Set in 
the city พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า การสง่เสริมการตลาด  การประชาสมัพนัธ์ใน
งาน Money Expo หรืองาน Set in the city มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.396 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัยบริการด้านการตลาดดีขึน้ จะมีการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

 
สมมตฐิานที่ 1.5 ปัจจยัการบริการด้านบคุลากร มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก

ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.5 ด้านบคุลากร พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 

ยอม รับสมมติ ฐานรอง     และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่ า  บุคลากร มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.626 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค ปัจจัยบริการด้านบุคลากรดีขึน้ จะมีการตดัสินใจ เลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัต ่า 

1.5.1 ด้านบคุลากร ความช านาญของผู้ ให้บริการแก่ลกูค้า พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    
หมายความว่า บุคลากร ความช านาญของผู้ ให้บริการแก่ลกูค้า มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจ
ลงทนุเลือกในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.523 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค ปัจจัยบริการด้าน
บคุลากรดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 
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1.5.2 ด้านบคุลากร ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า พบว่า มีค่า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า บุคลากร ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ให้กับลกูค้ามีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.579 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
คอ่นปานกลาง กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค ปัจจยับริการด้านบคุลากรดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุ
ในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

1.5.3 ด้านบคุลากร ความเต็มใจในการให้บริการ พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 

0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    
หมายความว่า บคุลากร ความเต็มใจในการให้บริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุ
ในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.606 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค ปัจจัยบริการด้าน
บคุลากรดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลาง 

 
สมมติฐานที่ 1.6 ปัจจยัการบริการด้านลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.6 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ลกัษณะทาง
กายภาพมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.665 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีทศันคติตอ่ด้านลกัษณะทางกายภาพดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.6.1 ด้านลักษณะทางกายภาพ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดวางต าแหน่ง
รายละเอียดใน Statement รายเดือน พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ลกัษณะทาง
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กายภาพ ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัวางต าแหน่งรายละเอียดใน Statement รายเดือน มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากับ 0.612 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กลา่วคือ เมื่อผู้บริโภค มีทศันคติตอ่ด้านลกัษณะทางกายภาพดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.6.2 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ความครบถ้วนของข้อมลูการลงทนุใน Statement ราย
เดือนพบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ลักษณะทางกายภาพ ความครบถ้วนของ
ข้อมลูการลงทุนใน Statement รายเดือน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.629 แสดงวา่ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัค่อนข้างสงู กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีทศันคติต่อด้านลกัษณะทางกายภาพดีขึน้ 
จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.6.3 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ความเหมาะสมของเอกสารยืนยนัการลงทนุ พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า ลกัษณะทางกายภาพ ความเหมาะสมของ
เอกสารยืนยันการลงทุน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.608 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีทศันคติต่อด้านลกัษณะทางกายภาพดีขึน้ จะมีการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

 
สมมติฐานที่ 1.7 ปัจจยัการบริการด้านกระบวนการบริการ มีความสมัพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.7 ด้านกระบวนการบริการ พบว่า มีคา่ Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่น้อยกว่า 0.01 

นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง    และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า กระบวนการ
บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
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เท่ากับ 0.724 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัค่อนข้างสูง 
กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัยบริการกระบวนการบริการดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.7.1 ด้านกระบวนการบริการ ความสะดวกในการท าธุรกรรมทางโทรศพัท์ พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า กระบวนการบริการมีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.592 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจยับริการ
กระบวนการบริการดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึน้ใน
ระดบัปานกลาง 

1.7.2 ด้านกระบวนการความสะดวกของขัน้ตอนการเปิดบัญชี พบว่า มีค่ า Sig.(2-
tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า กระบวนการบริการมีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.659 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัย
บริการกระบวนการบริการดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account 
เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 

1.7.3 ด้านกระบวนการบริการ ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการการลงทนุ  พบว่า มี
ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 

   และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั    หมายความว่า กระบวนการบริการมีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.660 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง กล่าวคือ เม่ือผู้บริโภค มีปัจจัย
บริการกระบวนการบริการดีขึน้ จะมีการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account 
เพิ่มขึน้ในระดบัคอ่นข้างสงู 
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อภปิรายผล 
จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและการตดัสินใจเลือก

ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็น
ส าคญัมาอภิปรายผลได้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัด้านสว่นประสมการตลาดบริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กับการการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งมี
ความสอดคล้องกบัสมมติฐานและสอดคล้องกบัทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบริการ ท่ีกลา่วว่า 
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นประโยชน์กับลูกค้า จะส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซือ้ง่ายขึน้ ทัง้นี ้
ผลิตภณัฑ์ เป็นตวัช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทนุ ประหยดัในด้านของเวลาและช่วยลดขัน้ตอน
ในการบญัชีหลายบลจ.(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน) ในคราวเดียว ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของรัตนา วิเศษผลิตผล(2553) เร่ือง คณุลกัษณะตราองค์กรและทศันคติทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด พบว่า ทัศนคติทาง
การตลาดด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทนุเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัคอ่นข้างต ่า 

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งมี
ความสอดคล้องกบัสมมติฐานและสอดคล้องกบัทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบริการ ท่ีกลา่วว่า 
รูปแบบการลงทนุท่ีแม้จะมีความสะดวก ช่วยในด้านการประหยดัเวลาของลกูค้าก็ตาม แตใ่นด้าน
ของการบริการต้องมีความเป็นมาตรฐานของคา่ธรรมเนียม โดยลกูค้าจะมีความรู้สกึท่ีดีกวา่หากไม่
มีการเก็บคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมและมีการเก็บคา่ธรรมเนียมท่ีเหมาะสมในการบริการด้านอ่ืน ๆ ซึง่
สอดคล้องกบังานวิจยัของนนัทรัตน์ สิงหเดช(2551) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทนุ
และความพึงพอใจของลกูค้าบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด(มหาชน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ผู้ลงทนุมีทศันคติ
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาดีขึน้ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม ก็จะส่งผลให้
พฤตกิรรมการตดัสินใจลงทนุสงูขึน้ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต า่ 
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ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานและสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ี
กลา่ววา่ ช่องทางการเข้าถึงของการลงทนุของลกูค้ามีความส าคญั หากมีช่องทางที่มากพอ ก็จะท า
ให้ผู้บริโภคเข้าถึงช่องทางการลงทุนได้ง่ายมากขึน้ ทัง้นีใ้นด้านของช่องทางการจดัจ าหน่ายต้อง
ค านึงถึง ความเพียงพอของช่องทางการให้บริการ ความเพียงพอของบริษัทนายหน้าท่ีเปิด
ให้บริการและความปลอดภยัของช่องทางการให้บริการ ซึง่มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของปรีชา 
จ าปาแดง(2546) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้กองทนุรวมของ
ผู้ ลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนรายย่อยตัดสินใจซือ้กองทุนรวมโดย
พิจารณา การซือ้กองทุนรวมเพราะความสะดวกของสถานท่ีบริการซือ้ขายกองทุน ปัจจัยทาง
จิตวิทยาด้านการจงูใจ การรับรู้และการเรียนรู้และด้านความน่าเช่ือถือ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้กองทนุ 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต า่ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานและสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ี
กลา่ววา่ การสง่เสริมการตลาดเป็นอีกปัจจยัท่ีช่วยสง่เสริมและเป็นตวักระตุ้นในการลงทนุท่ีมากขึน้ 
โดยหากมีการส่งเสริมการให้บริการด้วยการแจกของขวญั การโฆษณาด้วยสื่อด้าน อินเตอร์เน็ต
หรือรายการโทรทศัน์และอาจจะมีการประชาสมัพนัธ์ในงาน Money Expo หรืองาน Set in the 
city ยิ่งช่วยให้กระตุ้นความต้องการในการใช้บริการท่ีมากขึน้ ซึง่มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ
รัตนาพร เสียงลอย(2546) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการลงทุนของผู้ ลงทุนรายย่อยท่ีลงทุน และไม่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
(RMF) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการรับรู้ข้อมลู/ข่าวสาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การลงทนุในสว่นท่ีเก่ียวกบัการวางแผนการลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ปัจจัยด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งมี
ความสอดคล้องกบัสมมติฐานและสอดคล้องกบัทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาดบริการ ท่ีกลา่วว่า 
การให้ข้อมลูท่ีเหมาะสมและถกูต้องเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้บริโภค สง่ผลตอ่
การไว้วางใจในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นความช านาญของผู้ ให้บริการแก่ลกูค้า ความสามารถของ
บคุลากรในการแก้ปัญหาและการบริการด้วยความเต็มใจ เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการลงทนุท่ีมากขึน้ 
ซึง่มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของศิริวรรณ เสรีรัตน์(2541) บุคลากร เป็นงานท่ีมีความส าคญั
มาก ลกูค้าท่ีเข้ามาซือ้สินค้าหรือบริการนัน้จะเกิดความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากเม่ือ
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ลูกค้ามาซือ้สินค้าหรือบริการขององค์กรธุรกิจจะได้พบเจอกับบุคลากรท่ีหลากหลาย ตัง้แต่
พนกังานรักษาความปลอดภยัจนถึงระดบัผู้จดัการ ถ้าบคุลากรเหลา่นีใ้ห้บริการเป็นอย่างดีแล้ว จะ
ท าให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจ โอกาสท่ีลกูค้าท่ีตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการขององค์กรก็มีมากขึน้  

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต า่ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานและสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ี
กล่าวว่า สิ่งท่ีผู้ บริโภคคาดหวังนอกเหนือจากสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้แล้วคือการดูแลผู้บริโภคอย่าง
ครอบคลุมไปถึงเอกสารการยืนยนัการลงทุนท่ีมีความเหมาะสมของรูปแบบการจดัวางต าแหน่ง
รายละเอียดใน Statement รายเดือน ความครบถ้วนของข้อมลูใน Statement รายเดือนและความ
เหมาะสมของเอกสารยืนยนัลงทนุ โดยเอกสารการยืนยนัการลงทนุท่ีมีรายละเอียดท่ีเหมาะสมช่วย
ให้ผู้บริโภคทราบถึงรายละเอียดและผลตอบแทนการลงทนุ ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ
สุจิตรา งามใจ(2555) พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านคุณลักษณะทางกายภาพมี
ความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักับความจงรักภกัดีต่อบริษัทอีซูซุพระนคร จ ากัด สาขาคลองหลวง 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างต า่ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานและสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ี
กล่าวว่า การบริการซือ้ ขาย ท่ีง่ายต่อการใช้งานและไม่ซบัซ้อน ช่วยเสริมการบริการให้เกิดการใช้
บริการมากขึน้ และต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกใน
การท าธรุกรรมทางโทรศพัท์ ความสะดวกของขัน้ตอนการเปิดบญัชีและความสะดวก รวดเร็วใน
การบริการลงทุน ช่วยให้การลงทุนง่ายและรวดเร็วมากขึน้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ
สวุรรณา วจีศกัดิ์สิทธ์ิ(2551) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองทศันคติต่อบริการและพฤติกรรมนกัลงทนุทัว่ไปต่อ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ผ่านเจ้าหน้าท่ีการตลาดของบริษัทหลกัทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ทัศนคติต่อการบริการด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ในด้านมลูค่าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศกึษาวิจยัเร่ืองนี ้ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการการตดัสินใจลงทุน

ในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ 

ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในด้านผลิตภณัฑ์  ด้านค่าธรรมเนียม 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านสง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพและ
ด้านกระบวนการบริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัคอ่นข้างสงู อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผู้วิจยัจงึมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1.การเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  กบัผลจากการวิจยัครัง้นี ้ สามารถ
น าไปพฒันาและประเมินนกัลงทุนว่า ทศันคติด้านผลิตภณัฑ์ ด้านค่าธรรมเนียม ด้านช่องทางจดั
จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ
บริการต่อปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดในแต่ละด้านล้วนมีความส าคัญต่อผู้ บริโภคทัง้สิน้ 
ดงันัน้เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญการลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  ให้มากขึน้ สิ่งท่ีท า
เพิ่มเติมคือ การมีเอกสารหรือคูมื่อในการแนะน าการลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  ไม่ว่า
จะเป็นทาง Email หรือทางจดหมาย สง่ตรงถึงลกูค้า 

2.การเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account กบัผลจากการวิจยัครัง้นี ้ ท าให้ทราบ
ว่าการช าระเงินด้วยการตัดบัญชีอัตโนมัติ เป็นเหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการการ
ลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account มากขึน้ ด้วยเหตขุองความสะดวกท่ีผู้บริโภคไม่ต้องเดินทาง
ไปธนาคารหรือโอนเงินเพื่อช าระการลงทนุผ่านเคร่ือง  ATM แตเ่น่ืองด้วยการตดับญัชีอตัโนมตัิใช้
ผกูบญัชีกบัผู้บริโภคเพียงแค่ 1 บญัชี โดยหากสามารถท าการเพิ่มบญัชีตดัอตัโนมตัิให้มีมากกว่า  
1 บญัชี จะก่อให้เกิดความสะดวกกบัผู้บริโภคเพิ่มขึน้กวา่เดมิมาก 

3.การเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account กบัผลจากการวิจยัครัง้นี ้ ท าให้ทราบ
ว่ามีบริษัทหลกัทรัพย์เปิดให้บริการการลงทนุในรูปแบบนีอ้ยู่น้อยราย จึงท าให้บริษัทหลกัทรัพย์แต่
ละท่ีสามารถน าการลงทุนรูปแบบ Omnibus Account เป็นตวัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
แข่งขนั ไม่วา่จะเป็นการพฒันาเป็นแอพพลิเคชัน่เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพทางการลงทนุในกองทนุรวม
โดยการเพิ่ม Link เพื่อเช่ือมต่อ ไปยงัเว็บไซด์ของแต่ละบลจ. (บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน) 
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลกูค้ามากขึน้ในแง่ของการท่ีลกูค้าจะลงทนุ LTF RMF ด้วยตนเองทาง
อินเตอร์เน็ต 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1.ควรศกึษาการตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ในขอบเขตท่ีกว้างขึน้ โดย

มีการครอบคลุมในด้านอ่ืน ๆ เช่น การลงทุนประเภทความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงต ่า เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการท าการน าเสนอผลติภณัฑ์และตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ 

2.ควรศกึษาความพงึพอใจด้านอ่ืน จ าพวกการบริการหลงัการขายว่ามีผลอย่างไรตอ่การ
ใช้บริการเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เพื่อเป็นสว่นช่วยสง่เสริมการบริการผู้บริโภค
ให้มากขึน้ 

3.ควรศกึษาปัจจยัเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยนกัลงทนุ (AI Trade Model) ท่ีเป็น
อีกรูปแบบ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกรูปแบบการลงทนุของผู้บริโภค โดยเป็นเทคโนโลยีท่ีน่าจะเข้ามา
มีบทบาทในการตดัสินใจการลงทนุ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดบริการและการตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus 

Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถาม 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 

Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามชดุนีจ้ดัท าขึน้เพื่อการศกึษาวิจยั ค าตอบของท่านจะเก็บเป็นความลบัและ
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผลการปฏิบัติงานของท่าน ผู้ วิจัยขอความกรุณาท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามตามความจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยแบบสอบถามนี ้
ประกอบด้วยค าถาม 3 สว่น ดงันี ้  

 

สว่นท่ี 1 : ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
สว่นท่ี 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ปัจจยัทางด้านสว่นประสม 
     ทางการตลาดในการเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  
สว่นท่ี 3 : การตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต 

                        กรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย      ในช่องท่ีท่านคดิวา่ตรงกบัข้อมลูของทา่นมากท่ีสดุ 

 

สว่นท่ี 1 : ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  

1.เพศ 
 [ ]  ชาย    [ ] หญิง 
 
2.อาย ุ
 [ ] 20-29  ปี   [ ] 30-39  ปี 
 [ ] 40-49  ปี   [ ] 50  ปีขึน้ไป 
 
3.อาชีพ 
[ ] พนกังานบริษัทเอกชน  [ ]  ธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ  
[ ] รับราชการ   [ ]  พอ่บ้าน / แมบ้่าน   
[ ] อ่ืน ๆโปรดระบ.ุ.......................... 
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4.รายได้ตอ่เดือน 
 [ ]  น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท [ ] 15,001 – 30,000 บาท 
 [ ] 30,001 – 45,000 บาท  [ ] 45,001 บาท ขึน้ไป 
 
5.ระดบัการศกึษา 
 [ ]  ต ่ากวา่ปริญญาตรี [ ]  ปริญญาตรี [ ]  สงูกวา่ปริญญาตรี 
 
6.รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของครอบครัว 
 [ ]  น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท [ ] 15,001 – 30,000 บาท 
 [ ]  30,001 – 45,000 บาท  [ ] 45,001 บาท ขึน้ไป 
 

 
สว่นท่ี 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทาง 

                 การตลาดในการเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account  
 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีท่านคดิวา่ตรงกบัความคดิเห็นของท่าน ( เลือกเพียง   
                 1ค าตอบ 

 
 
 
ทัศนคติต่ อ ปั จจัย ด้ านส่ วนประสมทาง
การตลาด 

ระดบัความส าคญั 
มากท่ีสดุ 

( 5 ) 
 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

 
น้อย 
( 2 ) 

น้อย 
ท่ีสดุ 
( 1 ) 

ด้านผลิตภณัฑ์ 
 1.ช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทนุ      
 2.ประหยดัในด้านของเวลา      
 3.ช่วยลดขัน้ตอนการเปิดบัญชีหลายบลจ.
(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) ในคราว
เดียวกนั 
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ตาราง สว่นท่ี 2 (ตอ่) 
 

     

 
 
ทศันคติตอ่ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด 

ระดบัความส าคญั 
มาก
ท่ีสดุ 
( 5 ) 

 
มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

 
น้อย 
( 2 ) 

น้อย 
ท่ีสดุ 
( 1 ) 

ด้านคา่ธรรมเนียม 
4.ความเป็นมาตรฐานในด้านคา่ธรรมเนียม      
5.การไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการใช้
บริการ 

     

6.การเก็บค่าธรรมเนียมด้านอ่ืน ๆ ได้เหมาะสม 
เช่นคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 

     

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
7.ความเพียงพอของช่องทางการให้บริการ      
8.ความเพียงพอของบริษัทนายหน้า ท่ี เ ปิด
ให้บริการ 

     

9.ความปลอดภยัของช่องทางการให้บริการ      
ด้านสง่เสริมการตลาด  
10.การส่งเสริมการให้บริการด้วยการ การแจก
บตัรของขวญั 

     

11.ความเพียงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อด้าน
ตา่งๆ เช่น อินเตอร์เน็ต รายการโทรทศัน์ 

     

12.การประชาสมัพนัธ์ในงาน Money Expo หรือ 
งาน Set in the city 

     

ด้านบคุลากร 
13.ความช านาญของผู้ให้บริการแก่ลกูค้า      
14.ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า      
15.ความเตม็ใจในการให้บริการ 
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ตาราง สว่นท่ี 2 (ตอ่) 
 

     

 
 
ทศันคติตอ่ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด 

ระดบัความส าคญั 
มาก
ท่ีสดุ 
( 5 ) 

 
มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

 
น้อย 
( 2 ) 

น้อย 
ท่ีสดุ 
( 1 ) 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
16.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดวาง
ต าแหน่งรายละเอียดใน Statement รายเดือน 

     

17.ความครบถ้วนของข้อมูลการลงทุนใน 
Statement รายเดือน 

     

18.ความเหมาะสมของเอกสารยืนยันการ
ลงทนุ 

     

ด้านกระบวนการบริการ 
19.ความสะดวกในการท าธุ รกรรมทาง
โทรศพัท์ 

     

20.ความสะดวกของขัน้ตอนการเปิดบญัชี      
21.ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการการ
ลงทนุ 
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สว่นท่ี 3 : การตดัสินใจเลือกลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขต 
             กรุงเทพมหานคร  

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย       ในช่องท่ีท่านคดิวา่ตรงกบัข้อมลูของท่านมากท่ีสดุ 

 
 
การตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ  Omnibus 
Account 

ระดบัความส าคญั 
มาก
ท่ีสดุ 
( 5 ) 

 
มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

 
น้อย 
( 2 ) 

น้อย 
ท่ีสดุ 
( 1 ) 

ท่านจะตดัสินใจลงทนุในรูปแบบ Omnibus Account เม่ือ 
1.การเปิดบัญชีเดียวสามารถลงทุนได้หลาย
บลจ. (บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน)ในคราว
เดียว 

     

2.ลดขัน้ตอนในด้านเอกสารเพิ่มเติมหลังจาก
เปิดบญัชีในครัง้แรก 

     

3.ลดขัน้ตอนในด้านเอกสารประกอบการลงทุน 
ซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนการลงทนุ 

     

4.การสง่ค าสัง่การลงทนุด้วยการบนัทกึเสียง      
5.การสง่ค าสัง่การลงทนุผา่นระบบออนไลน์      
6.ความสะดวกในการช าระเงินด้วยการตดับญัชี
อตัโนมตัิ 

     

7.ลดข้อจ ากัดทางด้านเวลา ด้วยการซือ้ ขาย 
สบัเปลี่ยนหลาย บลจ. (บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ) พร้อมกนัในคราวเดียว 

     

8.ออกรายงานการลงทุนหลาย ๆ บลจ. (บริษัท
หลกัทรัพย์จัดการกองทุน) โดยน ามารวมอยู่ใน
พอร์ทเดียวกนั 

     

9.การตรวจสอบรายการลงทุนหลาย บลจ.
(บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน)พร้อม ๆกนัได้
ในคราวเดียว 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 
 
รายชื่อ     ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
 
1. ผศ.ดร. ธิตินนัธุ์ ชาญโกศล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ 

     คณะสงัคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. ดร. วสนัต์ สกลุกิจกาญจน์  อาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
     ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ 

     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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ประวัตผิ ู้เขยีน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นพวรรณ จนัทรชิต 
วัน เดอืน ปี เกิด 1 ตลุาคม 2522 
สถานที่เกิด ฉะเชิงเทรา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2542  

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบริหารการตลาด)  
จาก มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ.2561  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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