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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอ

พฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 
จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหความแตกตางโดยการหาคาที  
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  การวิเคราะหหาผลตางของรายคูใชความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญนอยที่สุด หรือ ดันเน็ตต ที 3 และการวิเคราะหความสัมพันธใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา  
 1. ผูลงทุนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 28 – 37 ป  มีสถานภาพโสด  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน  
26,450-36,449 บาท  
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุน
กองทุนรวมภายใตการบริหาร ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เมื่อพิจารณา
รายขอ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานบุคลากร ดานกระบวนการอยูระดับดีมาก และ 
ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพอยูในระดับดี 
 3. ผูลงทุนที่มีระดับการศึกษา อาชีพแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการลงทุน แตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01มีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับคอนขางตํ่า  
  



 

SERVICE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING INVESTMENT BEHAVIOR ON 
INVESTMENT FUNDS  UNDER MANAGEMENT OF  SCB ASSET MANAGEMENT  CO., LTD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

WIPAPORN  TRITIPPAYACHOK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Business Administration Degree in Marketing 

at  Srinakharinwirot University 
September  2011 



 

Wipaporn Tritippayachok. (2011). Service Marketing Mix factors affecting Investment 
 Behavior on Investment  Funds  under Management of  SCB Asset Management  
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 The purpose of this research was to study Service Marketing Mix factors affecting 
Investment Behavior on Investment  Funds  under Management of  SCB Asset Management  
Co., LTD. The samples of the research were 400. Questionnaires were used as a tool for 
data collection. The statistics used for analyzing were percentage, average, standard 
deviation. The statistics used for hypothesis test were independent t-test, one-way analysis 
of variance , pair comparison analysis by Least Significant Difference (LSD) or Dunnett’s T3 
and correlation analysis by using Pearson product moment correlation coefficient. 
 
 The research revealed that:  
 1. The majority of investor were female, whose ages are in between 28-37 years old 
,single ,graduated in bachelor degree level. Most of them are employed in the staff 
company, earned 26,450-36,449 baht monthly income. 
 2.  The investors ‘attitude towards Service Marketing Mix factors affecting Investment  
Behavior on Investment  Funds  under Management of  SCB Asset Management  Co., LTD. 
criteria are as follows: product  place  people process is at  very good  level.  
In addition they have attitude at  good level in term of price promotion and physical 
evidence. 
 3.  Investors with different  education level and occupation had different investment  
behavior at the 0.05 levels of significance. 
 4.  Service Marketing Mix factors including  product, price, place, promotion, people, 
physical and process aspects correlated to investment behavior under Management of  
SCB Asset Management  Co., LTD. at quite low level in the same direction at statistic 
significant levels of 0.01. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของ  รองศาสตราจารย ดร.ณักษ     กุลิสร 
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่มีคุณคา ชวยเหลือ อีกทั้งยัง
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการวิจัยฉบับนี้ดวยความกรุณาและหวงใย นับต้ังแตเร่ิม
ดําเนินการจนสําเร็จเรียบรอยสมบูรณเปนสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและ
ขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ผูวิจัยกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตตา และอาจารย ดร.วรินทรา  
ศิริสุทธิกุล ที่กรุณาใหขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อปรับปรุง แกไขขอบกพรองอันเปนประโยชนและกรุณาให
ความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย อีกทั้งยังใหคําแนะนําใน
การวิจัยคร้ังนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารยในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทาน ที่ไดอบรม
ส่ังสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูที่เปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัย 
 สุดทายขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาผูใหคําส่ังสอนแกผูวิจัย ในการดําเนินชีวิตดวย
คุณธรรมสติปญญาและความพากเพียรมาโดยตลอด ขอบคุณบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทย
พาณิชย จํากัด  ที่ไดสนับสนุนทุนการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา และขอขอบคุณ พี่นอง ตลอดจน
เพื่อนๆ รวมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบริหาร รุนที่ 10  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุกทาน ที่ใหกําลังใจและใหความชวยเหลือดวยดีเสมอมา ซึ่งมีสวนสําคัญใหการวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 คงปฏิเสธไมไดวา ปจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมกําลังเปนที่นิยมของผูลงทุนที่สนใจการ
ลงทุนในตลาดทุนมากข้ึน  ขอดีของการลงทุนในกองทุนรวมก็คือ ผูลงทุนไมตองใชเวลาติดตามขอมูล
ขาวสารที่อาจสงผลกระทบตอการลงทุนมากเทากับการลงทุนในหลักทรัพยนั้น ๆ ดวยตัวเอง เพราะเงิน
ที่ถูกใสเขาไปในกองทุนรวมจะถูกนําไปบริหารโดยมืออาชีพที่มีความเช่ียวชาญในการลงทุน   
  กองทุนรวม จึงเปนเคร่ืองมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอยางเปนระบบ 
โดยมีจุดมุงหมายใหการลงทุนไดรับผลตอบแทนที่ดีสุดภายใตกรอบความเส่ียงที่ผูลงทุนยอมรับได
บริษัทหลักทรัพยกองทุนตางๆตองออกมาใหความมั่นใจแกผูลงทุนวามูลคาของการลงทุนจะไมสูญ
หายหรือขาดทุนและสรางความม่ันใจใหกับลูกคา รวมทั้งการสรางความเช่ือมั่นใหแกองคกรเพื่อให
ลูกคามีความรูสึกวาเมื่อลงทุนแลวมีความปลอดภัยทางการเงิน 
 จากการขยายตัวของธุรกิจทําใหมีมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมทั้งส้ิน 21 แหง (ที่มา : 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ขอมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม  2554) ครอบคลุมการใหบริการในธุรกิจจัดการ
กองทุนอยางครบวงจรทั้งประเภท กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ
เนื่องจากทางเลือกในการลงทุนของลูกคามีมากมายแตละบริษัทไดพยายามสรางภาพลักษณ ความ
มั่นใจ ความนาเช่ือถือ รวมถึงการอํานวยการความสะดวก และการเพิ่มบริการ ในรูปแบบตางๆ โดยใช
สวนประสมทางการตลาดเพื่อทําใหมีบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน ตลอดจนเสนอผลตอบแทน เพื่อจูงใจ
ใหผูลงทุนหันมาใชบริการกับบริษัทของตน  
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จดัต้ังข้ึนเม่ือวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 
เปนบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย ที่ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ กองทุนสวนบุคคล จาก
ความพรอม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและ
อยูในเกณฑดีอยางตอเนื่องโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคํานึงถึงประโยชนสูงสุด  
 อยางไรก็ตามดวยการแขงขันทางการตลาดที่เจริญเติบโตข้ึน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ไทยพาณิชย จํากัด จึงตองมีความเขาใจในสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของนักลงทุนใน
การตอบสนองความตองการใหกับนักลงทุนไดดียิ่งข้ึน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการ กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด โดยใชกลุม
ตัวอยางที่เปนผูลงทุนของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการกระจุกตัวของผูลงทุนในเขต
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กรุงเทพมหานครมีปริมาณที่หนาแนน และ มีกําลังการในลงทุนที่สูง จากขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ  
2554 ผูลงทุนในเขตกรุงเทพมีจํานวน 340,062 คน  อีกทั้งเปนแหลงขอมูลในการศึกษาเพื่อหาแนวทาง 
แกไขปรับปรุง และพัฒนาในการจัดผลิตภัณฑกองทุนรวมใหสอดคลองและตรงกับความตองการของ
นักลงทุน และสามารถที่จะแขงขันในตลาดกับคูแขงขันภายนอกได   
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทนุบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 
จํากัด โดยจําแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี และ รายไดตอเดือน  
   2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการ
ลงทนุของผูลงทุนบริษทัหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จาํกัด 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
         การวิจัยเร่ือง“สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุน
รวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด” ผลของการวิจัยจะ
กอใหเกิดประโยชน ดังนี้  
 1. เพื่อใหนําผลทีศึ่กษาเปนแนวทางในการวางแผนกการตลาด การพัฒนา และปรับปรุง 
โดยใชสวนประสมทางการตลาดใหตรงตอความตองการและสอดคลองกับพฤติกรรมผูลงทนุ  
 2. เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการวางแผนกลยุทธ กาํหนดนโยบายทางการตลาด
ในการจัดต้ังผลิตภัณฑใหมๆ  รวมถงึชองทางอํานวยความสะดวกใหมๆ ใหกับผูลงทุน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตของการวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยมีความมุงหมายที่จะศึกษา เร่ือง สวนประสมทางการ 
ตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการ 
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด โดยใชสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา  
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และ
ปจจัยทางดานประชากรศาสตร เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน เปนตัวแปรอิสระ ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 



3 

 

   ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
      ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
       ประชากรทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูลงทนุกองทนุ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทนุ ไทยพาณิชย จํากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนรวม 340,062 คน (ขอมูล ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ  2554) 

     กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผูลงทนุกองทนุ ของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 340,062 คน (ขอมูล ณ วนัที ่ 28 
กุมภาพันธ  2554) ผูวิจัยทราบจํานวนที่แนนอนของประชากร จึงใชสูตรคํานวณ ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ 399 คน และเพิ่มจํานวนตัวอยาง 1 คน  รวมขนาดกลุม
ตัวอยางทัง้หมด 400 ตัวอยาง  โดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยางดังนี ้

   ข้ันที่ 1   วิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 เขต จาก 50 เขต ตามการบริหารงานของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน)  โดยจับฉลากเลือกเขต ไดแก 
   1)  สํานักงานเขตพื้นที่ชิดลม    
   2)  สํานักงานเขตพื้นทีว่ิสุทธิก์ษัตริย      
   3)  สํานักงานเขตพื้นที่ประชาช่ืน 
   4)  สํานักงานสาขาอาคารสํานักงาน 
   5)  สํานักงานบริหารสาขาศูนยการคากรุงเทพ    
   6)  สํานักงานเขตพื้นที่รามอนิทรา   
   7)  สํานักงานเขตพื้นที่สุรวงษ   
   8)  สํานักงานสาขาสุวรรณภูมิ   
   9)  สํานักงานเขตพื้นทีเ่ทพารักษ   
   10) สํานักงานเขตพื้นที่รัชดาฯ-ทาพระ    
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   ข้ันที่  2   วิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการ
กําหนดโควตาสําหรับจํานวนตัวอยางที่ตองการศึกษา 10 เขต โดยกําหนดใหเก็บตัวอยางในแตละเขต 
40 ตัวอยาง 
   ข้ันที่ 3    วิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
เลือกเก็บเฉพาะผูที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ จนครบจํานวนขนาด
ตัวอยาง 400 ตัวอยาง 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
  1.1  ปจจัยลักษณะสวนบุคคล 
   1.1.1 เพศ 

 1.1.1.1   ชาย 
 1.1.1.2   หญิง 

   1.1.2 อาย ุ  
 1.1.2.1   อายุ 18 – 27 ป 
 1.1.2.2   อายุ 28 – 37 ป 
 1.1.2.3   อายุ 38 - 47 ป  
 1.1.2.4 อายุ 48 - 57 ป 
 1.1.2.5    อายุ 58 ปข้ึนไป  
1.1.3 สถานภาพทางการสมรส 
 1.1.3.1 โสด 
 1.1.3.2 สมรส/อยูดวยกัน 
 1.1.3.3    หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
1.1.4  ระดับการศึกษา 
 1.1.4.1   ตํ่ากวาปริญญาตรี 

    1.1.4.2   ปริญญาตรี 
 1.1.4.3      สูงกวาปริญญาตรี 
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1.1.5  อาชีพ 
 1.1.5.1   พนักงานบริษัทเอกชน  
 1.1.5.2   ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 1.1.5.3   ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
 1.1.5.4   แมบาน/พอบาน 
 1.1.5.5 อาชีพอิสระ  
 1.1.5.6 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................. 
1.1.6  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 1.1.6.1    6,450 – 16,449 บาท 
 1.1.6.2   16,450 – 26,449 บาท 
 1.1.6.3   26,450 – 36,449 บาท  
 1.1.6.4   36,450 – 46,449 บาท 
 1.1.6.5      46,450 – 56,449 บาท 
 1.1.6.6    56,450 บาทข้ึนไป 

 
 2.   ตัวแปรตาม  ไดแก   พฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายของคําและขอความเฉพาะที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจยั
ขอใหนิยามศัพทเฉพาะตางๆ ไวดังนี ้

1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด หมายถึง บริษัทประกอบธุรกิจ
ประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทนุสํารองเล้ียงชีพ และ กองทนุสวนบุคคล บริหารกองทนุทีม่ั่นคง
และอยูในเกณฑดีอยางตอเนื่องโดยยึดมัน่ในหลักจรรยาบรรณและคํานงึถงึประโยชนสูงสุด  

2. ผูลงทนุ หมายถึงผูทีม่ีการลงทนุกองทนุ ของบริษทัหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทย
พาณิชย จํากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผลิตภัณฑ หมายถงึ ไดแก กองทนุตราสารหนี ้  กองทนุตราสารทนุ กองทนุตางประเทศ  
กองทนุเพื่อลดหยอนภาษี   
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4. พฤติกรรมของผูลงทนุ   หมายถงึ  พฤติกรรมของผูลงทนุกองทนุ ในดานระยะเวลาการ
เปนลูกคา มลูคาการลงทนุ ชองทางการลงทนุทีเ่ลือก ผูที่มีอิทธิพลตอการลงทนุ ประเภทการลงทนุ 
จุดมุงหมายในการลงทนุ แนวโนมการลงทุนในอนาคต และ การบอกตอการลงทนุใหกับบุคคลอ่ืน 

5. สวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถงึ สวนประสมทางการตลาด ซึ่งเปนเคร่ืองมือ
ทางการตลาดที่ผลักดันใหบรรลุเปาหมาย เพื่อตอบสนองความตองการตอผูลงทนุ ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ  ราคา ชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และ 
กระบวนการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทนุรวมภายใตการ
บริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด 
   ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables)                      ตัวแปรตาม (Dependent Variable)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ลักษณะสวนบุคคล   

1.เพศ    
2.อาย ุ   
3.สถานภาพ  
4.ระดับการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. รายได 

 

สวนประสมทางการตลาดบริการ 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองการจดัจําหนาย 

- ดานการสงเสริมทางการตลาด 

- ดานบุคลากร 
- ดานลักษณะทางกายภาพ 

- ดานกระบวนการ 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการลงทุนกองทนุรวม 
ภายใตการบริหารของบริษทัหลักทรัพย
จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผูลงทุนที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด แตกตางกัน 

2. สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน
กระบวนการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใหศึกษาคนควาขอมูลจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารตางๆ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ โดยจะนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน 
5. ทฤษฎีปจจยัสําคัญที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
6. ประวัติ และความเปนมาของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
7. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1.  แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
ความหมายของประชากรศาสตร 
พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 312 –315) ไดกลาววา ประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะของ

แตละบุคคลแตกตางกันไป   โดยความแตกตางทางประชากรศาสตรจะมีอิทธิพลตอการส่ือสาร  คือ 
1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวาคุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่ตางกัน

สงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยการชมภาพยนตรโทรทัศนของเด็กวัยรุน 
พบวาเด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิงสนใจ
ภาพยนตรวิทยาศาสตรมากท่ีสุด แตก็มีงานวิจัยหลายช้ินที่แสดงวา ชายและหญิงมีการส่ือสารและรับ
สื่อไมตางกัน 

2. อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเช่ือฟงหรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปล่ียนพฤติกรรม
นั้นมีความยากงายตางกัน  ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเช่ือฟง  ใหเปล่ียนทัศนคติและเปล่ียน
พฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึน  (อิทธิพล สูชัยยะ. 2549: 8;  อางอิงจาก  Maple; Janis; & Rife. 1980)   ไดทํา
การวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคน  จะยากขึ้นตามอายุของคนท่ี
เพิ่มข้ึน  อายุยังมีความสัมพันธของขาวสาร และส่ืออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกัน  ก็ยังมีความ
ตางกัน  โดยจะพบวาภาษาใหม ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุมสาว สงูกวาผูสูงอายุ เปนตน  
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3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ
สื่อสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วา การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสาร   มีพฤติกรรม
การส่ือสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจขาวสาร ไมคอยเช่ืออะไรงายๆ และมัก
เปดรับส่ือส่ิงพิมพมาก 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได เช้ือ
ชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมี
รายงานหลายเร่ืองที่ไดพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของคน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2539: 41)  กลาววา  การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดาน
ประชากรศาสตร  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  สถานภาพครอบครัว  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  และรายไดตอเดือน  ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ  และสถิติที่
วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย  ในขณะท่ีลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น  ขอมูลดานประชากรจะ
สามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย  

ปรมะ สตะเวทิน (2533: 112) กลาววา คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะ
ทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้   

1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือเพศ
หญิงมีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความ
ตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการจะสรางความสัมพันธอันดีให
เกิดข้ึนจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (ปรมะ สตะเวทิน. 2533: 112; อางอิงจาก  Will, Goldwater; 
& Yates. 1980: 87) 

นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด คานิยม และ
ทัศนคติ  ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุ
นอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะคนท่ี
อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุ
นอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกัน คนที่มีอายุ
มากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง 
           3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่
มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจ
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สารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเช่ืออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษา
ตํ่ามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชส่ือ
สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือส่ิงพิมพ
มากกวาประเภทอ่ืน 

4.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล มีอิทธิพล อยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม 
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน  

    และอาชีพตางกันมีแนวคิด มีอุดมการณ มีคานิยมแตกตางกันออกไป คนทํางานธุรกิจ
เอกชนคํานึงถึงรายไดและการมีศักด์ิศรีของตนดวยเงินทองที่สามารถหาซื้อหรือจับจายใชสอยส่ิงที่ตน
ตองการเพื่อรักษาสภาพในสังคม 

 ดีเฟลเออร (พีระ จิระโสภณ. 2539: 645-646; อางอิงจาก  DeFleur. 1996)  กลาววา 
ทฤษฎีการสื่อสาร มวลชนเกี่ยวกับผูรับสาร  (Theories of Mass Communication) ไดกลาวถึงตัวแปร
แทรก (Intervening variables) ที่มีอิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนระหวางผูสงสารกับผูรับสาร 
เห็นวาขาวสารมิไดไหลผานจากส่ือมวลชนถึงผูรับสารและเกิดผลโดยตรงทันทีแตมีปจจัยบางอยางที่
เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแตละคน เชนปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสารนั้น 
DeFleur ไดสอน ทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวดังนี้ 

ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) โดยมีหลักการ
พื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฏีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลดังนี ้

1.  มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล 
2.  ความแตกตางนี้ บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาค หรือทางรางกายของแต

ละบุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกันที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู 
3.  มนุษยซึ่งถูกชุบเล้ียงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไป

อยางกวางขวาง 
4.  จากการเรียนรูส่ิงแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยม และความเชื่อถือที่รวมเปน

ลักษณะทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป  
ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไข ที่กําหนดการรับรูขาวสารมีบทบาท

อยางสําคัญตอการรับรูขาวสาร 
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2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค  
ผูบริโภค (Consumer) หมายถงึ ผูที่มีความตองการซื้อ (Need) มีอํานาจซื้อ (Purchasing 

power) ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช (Using behavior) 
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลที่เกีย่วของ โดยตรงกับการไดรับและการ

ไดใชบริการและสินคา โดยรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยูและมีสวนรวมในการกําหนดใหเกิด
การกระทําดังกลาว (Engel; Blackwell; & Miniard.  1968: 5)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2541: 124) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 
behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอย
ผลิตภัณฑ และการบริการซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา (Schiffman; & Kanuk. 1994: 5) 
หรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่มีการซื้อและการใช
สินคาเดียวกัน นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะห พฤติกรรมผูบริโภค ดวยเหตุผลหลาย
ประการกลาวคือ 

1. พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ 
2. เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดของการตลาด (Marketing concept) ที่วาดวยการทํา

ใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงตองศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อจัดส่ิงกระตุนหรือกลยุทธทาง
การตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถงึ การแสดงออกถึงการ
กระทาํของบุคคลโดยบุคคลหน่ึงในการทีจ่ะใหไดมาซึง่สินคาหรือบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ
และความจําเปนของบุคคลนั้น โดยมีกระบวนการตางๆ ในการตัดสินใจต้ังแตการคนหาการซ้ือ การใช 
การประเมนิผลการใชผลิตภัณฑและการบริการ 

คอทเลอร ฟลลิป (Kotler, Philip 1997: 175) กระบวนการเกิดพฤติกรรมของผูบริโภคเร่ิม
จากปจจยักระตุนภายนอกไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  (Analysis Consumer Behavior) 

ธงชัย สนัติวงษ (2525: 17) กลาววาการวเิคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถงึ การวิเคราะห
เพื่อใหทราบถงึ สาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพลเหนือและทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ซึ่งโดย
การเขาใจถงึสาเหตุตางๆ ที่มีผลจงูใจหรือกํากบัการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนี่เองที่จะทาํใหนักการ
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ตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภคไดสําเร็จผลดวยการสามารถชักนํา และหวานลอมใหลูกคาซ้ือสินคา
และมีความจงรักภักดีที่จะซือ้ซํ้าคร้ังตอเนือ่งเร่ือยไป 

ดังนั้น การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จึงเปนเร่ืองของการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภควา
เกิดจากปจจัยอิทธิพลอะไรเปนตัวกําหนด หรือที่เปนตัวสาเหตุที่ทําใหมีการตัดสินใจซ้ือดังกลาว ตาม
ความหมายขางตนนี้ พฤติกรรมในขณะทําการซื้อ (ที่เราไดเห็นเปนการกระทําโดยทั่วๆไปของลูกคา)  
จึงเปนเพียงข้ันตอนสุดทายหรือปลายเหตุ ของกระบวนการพิจารณาการตัดสินใจซื้อ และในการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค หรือพฤติกรรมผูบริโภคที่แทจริง จะประกอบดวย 

อิทธิพลของปจจัยตางๆหลายประการ เชน ความตองการการเรียนรู ความนกึชอบพอ 
ทัศนคติ ความเขาใจ จากกลุมทางสังคม ตลอดจนวฒันธรรมปจจยัจางๆเหลานีไ้ดมีอยูในความนึกคิด
และจิตใจของทุกคน ซึง่ตางก็ไดมีการสรางสมและขัดเกลามาตามกระบวนการตามความนึกคิดและ
จิตวิทยาของตนเองตามสังคมและวัฒนธรรมแวดลอมทีแ่ตกตางกนั จากอดีตถงึปจจุบนั ซึง่ทาํให
คุณลักษณะทีแ่ทจริงภายในของผูบริโภคแตกตางกนัไปดวย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2541: 125-126) กลาววา คําถามที่ใชเพื่อการคนหาลักษณะ
พฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ1H ซึ่งประกอบดวย WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, 
WHERE? และ HOW? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบดวย OCCUPANTS, 
OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASION, OUTLETS และ OPERATIONS มี
ตารางในการใชคําถาม 7 คําถามเพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภครวมทั้งการใชกล
ยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับ พฤติกรรมผูบริโภค แสดงการประยุกตใช 7Os ของ
กลุมเปาหมาย และคําถามที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเพื่อการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับ
คําถามทั้ง 7 คําถามซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตาราง 1 แสดงคําถาม (6Ws และ 1H) เพือ่หาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําถามที่ตองการทราบ (7 Os) กลยุทธการตลาดท่ีเกี่ยวของ 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) ทางดาน 
- ประชากรศาสตร 
- ภูมิศาสตร 

จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห พฤติกรรม
ศาสตร 

กลยุทธการตลาด ประกอบดวย กลยุทธ
ดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 
และการสงเสรมิการตลาดที่เหมาะสม
และสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายได 
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ตาราง 1 (ตอ) 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร (What 
does the consumer 
buy?) 

 
 

สิ่งที่ผูบรโิภคตองการซ้ือ (Objects) 
สิ่งที่ผูบรโิภคตองการจาก
ผลิตภัณฑก็คือ ตองการคุณสมบัติ
หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ 
(Product component) และความ
แตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน  
(Competitive differentiation) 

กลยุทธดานผลติภัณฑประกอบดวย  
1. ผลิตภัณฑหลัก 
2. รูปลักษณผลติภัณฑ ไดแก การ

บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบการ
บริการ คณุภาพ ผลิตภัณฑควบ 

3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
4. ศักยภาพผลิตภัณฑ ความแตกตาง

ทางการแขงขัน (Competitive 
differentiation) ประกอบดวย
ความแตกตางดานผลิตภัณฑ 
บริการ พนักงานและภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why 
does the consumer 
buy?) 

 
 
 

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) 
ผูบริโภคซ้ือสินคาเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของเขาดาน
รางกายและดานจิตวิทยา ซ่ึง
ตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซ้ือคือ 

1. ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา 

2. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ 
1. กลยุทธดานผลติภัณฑ (Product 

strategies) 
2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

(Promotion strategies) 
ประกอบดวยกลยุทธการโฆษณา 
การขายโดยใชพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การใหขาว การ
ประชาสัมพันธ 

3. กลยุทธดานราคา (Price strategies) 
4. กลยุทธดานชองทางการจัด

จําหนาย (Distribution channel 
strategies) 

4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ (Who 
participates in the 
buying?) 

 

บทบาทของกลุมตางๆ 
(Organizations) มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย 
1. ผูริเริ่ม         2.ผูมีอิทธิพล 

  3. ผูตัดสินใจ   4.ผูซ้ือ  5. ผูใช 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยทุธการโฆษณา 
และ (หรือ) กลยุทธการสงเสรมิ
การตลาด (Advertising and 
promotion strategies) โดยใชกลุมผู
มีอิทธิพล  
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ตาราง 1 (ตอ) 

5. ผูบริโภคซ้ือเมื่อใด (When 
does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เชน 
ชวงเดือนใดของป  หรือชวง
ฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของ
เดือน ชวงเวลาใดของวัน โอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยทุธการสงเสริม
การตลาด (Promotion strategies)  
เชน ทําการสงเสริมการตลาดเมื่อใด 
จึงจะสอดคลองกับโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบริโภคซ้ือที่ไหน (Where 
does the consumer 
buy?)  

 
 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่
ผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเกต็ 
รานขายของชํา บางลําพู พาหุรดั 
สยามแสควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution channel strategies) 
บริษัทนาํผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย
โดยพิจารณาวาจะผานคนกลาง
อยางไร 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร (How 
does the consumer 
buy?) 

ขั้นตอนในการซ้ือ (Operation) 
ประกอบดวย 
1. การรับรูปญหา 
2. การคนหาขอมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. ตัดสินใจซ้ือ 
5. ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยทุธการสงเสริม
การตลาด (Promotion strategies) 
ประกอบดวยการโฆษณา การขาย
โดยใชพนักงานขาย การสงเสรมิการ
ขาย การใหขาว การประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรง เชน พนกังานขาย
จะกําหนดวัตถปุระสงคในการขายให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจซ้ือ 

 
           ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอ่ืนๆ.  (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา. 126. 
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โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior mode) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 128) กลาววา เปนการศึกษาของเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยมีจุดเร่ิมตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งที่
กระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิต 
หรือผูขายไมสามารถคาดคะเนความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s 
response) 
 คอทเลอร ฟลลิป (Kotler, Philip 1997: 175) กลาววา จุดเร่ิมตนของกระบวนการ
แสดงออกพฤติกรรมของผูบริโภค เร่ิมจากมีสิ่งกระตุนทางการตลาด และส่ิงกระตุนอ่ืนๆ ผาน 
เขามาสูกระบวนการทางความรูสึกนึกคิด (Black box) และกอใหเกิดเปนการตอบสนองตอส่ิงกระตุน 
ๆ โดยส่ิงกระตุนทางการตลาดไดแกผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด สวนปจจัย
กระตุนอ่ืน ๆ ประกอบดวย แรงผลักดันหรือเหตุการณสําคัญ ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 
วัฒนธรรม 
 โดยปจจัยกระตุนเหลานี้จะผานเขาสูกลองดําความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งนําไปสูการ
ตอบสนอง ไดแก การตัดสินใจซื้อ เลือกผลิตภัณฑ ผูขาย ตราย่ีหอ เวลา จํานวน 
 กลาวโดยสรุปคือ กระบวนการเกิดพฤติกรรมของผูบริโภคเร่ิมจากปจจัยกระตุนภายนอก
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และปจจัยกระตุนอ่ืน ซึ่งไดแก 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม ผานเขาสูกลองดําความรูสึกนึกคิด (Buyer’s black box) ซึ่ง
อยูภายในของผูบริโภคซ่ึงถูกหลอหลอมจากปจจัยทางดานวัฒนธรรม สังคม สวนบุคคล และจิตวิทยา 
จากนั้นจะนําปจจัยกระตุนเหลานั้นมาประเมนิ และนําไปสูการตอบสนองเปนพฤติกรรม  
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สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus)     การตอบสนองของผูซ้ือ 

(Response) สิ่งกระตุนทางการตลาด สิ่งกระตุนอ่ืนๆ     
ผลิตภัณฑ 
ราคา 
การจัดจําหนาย 
การสงเสริมการตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี 
การเมือง  
วัฒนธรรม 

 กลองดําหรือความรูสึก
นึกคิดของผูซ้ือ 

(Buyer’s black 
box) 

 การเลือกผลิตภัณฑ 
การเลือกตรา 
การเลือกผูขาย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณการซ้ือ     

        
        

ลักษณะของผูซ้ือ  ขั้นตอนการตัดสนิใจของผูซ้ือ 

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture) 
ปจจัยดานสังคม (Social) 
ปจจัยดานบุคคล (Personal) 
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) 

 การรับรูปญหา (Problem recognition) 
การคนหาขอมูล (Information search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) 
การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision)  
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-purchase behavior) 

 
 
 

   
        
        

ปจจัยภายนอก  ปจจัยเฉพาะบุคล  ปจจัยภายใน 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม 2. ปจจัยดานสังคม  3. ปจจัยสวนบุคคล  4. ปจจัยดานจิตวิทยา 

- วัฒนธรรมพื้นฐาน 
- วัฒนธรรมยอย 
- ช้ันสังคม 

- กลุมอางอิง 
- ครอบครัว 
- บทบาทและสถานะ 

 - อายุ 
- วงจรช ีวิตครอบครัว 
- อาชีพ 
- โอกาสทางเศรษฐกิจหรือ
รายได 

- การศึกษา 

 - การจูงใจ 
- การรับรู 
- การเรียนรู 
- ความเช่ือถือ 
- ทัศนคติ 
- บุคลิกภาพ 
- แนวคิดของตนเอง 

  
  

    

   - คานิยมและรูปแบบการ
ดํารงชีวิต 

 
     
           
  ภาพประกอบ 2 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซื้อและปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  

            ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอ่ืนๆ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา.198. 
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   จากทฤษฎีดังกลาวขางตน หากเราทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาวก็จะสามารถ
กระตุนผูบริโภค หรือผูใชบริการใหเกิดการลงทุนอยางตอเนื่อง โดยวิธีการบูรณาการ โดยใชโมเดล
พฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งเปนกระบวนการดังตอไปนี้ 
 1. สิ่งกระตุน เปนตัวกระตุนใหลงทุน โดยใสปจจัยนําเขาซ่ึงไดแกสวนผสมทางการตลาด 
ตาง ๆ เพื่อเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการตัดสินใจลงทุน ตามที่ลูกคาคาดหวังโดยถาสามารถสนอง
ความหวังสวนนี้ไดลูกคาก็จะพอใจในสินคาหรือบริการที่ไดรับ หากไมสามารถทําไดก็จะเกิดความไม
พอใจกับส่ิงที่คาดหวัง ดังนั้นถาหากสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกคาได ลูกคาก็จะเกิด
ความพอใจ และนําไปสูการใหเกิดการลงทุนซ้ํา ในการใสปจจัยนําเขา สามารถทําไดดังนี้ 
  1.1  ผลิตภัณฑ ไดแกการลงทุนในกองทุนในประเภทตาง ๆ ที่ใหผลตอบแทนอยาง
คุมคาและมีความเส่ียงตํ่า 
  1.2  ราคา ไดแก มูลคาของการลงทุนที่ผูใชบริการเลือกลงทุนทําใหเกิดการแขงขันทั้งใน
ดานการผลิตภัณฑการลงทุนใหมๆ และการจําหนายกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สงผลให
ตนทุนตํ่า ประกอบกับการเปดใหมีการแขงขันของกองทุนทําใหบริษัทหลักทรัพยจําเปนตองแขงขันใน
ดานผลตอบแทน นับเปนปจจัยหนึ่งที่นักการตลาดนํามาเปนปจจัยในการกระตุนใหผูลงทุนตัดสินใจ
ลงทุน 
  1.3  การจัดจําหนาย การสรางจุดขายผานสาขาตางๆ  ทั่วประเทศนับเปนตัวแปรหนึ่งที่
นักการตลาดนํามาใชเปนตัวกระตุนใหเกิดการตัดสินใจลงทุนเปนการกระจายชองทางบริการใหมีมาก
ข้ึน และเขาถึงผูบริโภคในทุกสวนของประเทศ 
  1.4  การสงเสริมการตลาด การแจกของกํานัล การใหสิทธิพิเศษตางๆ ในฐานะที่เปน
ลูกคากองทุน นับเปนกลยุทธเพื่อดึงดูดใจใหผูลงทุนหันมาเลือกใชบริการของตน  
  ศิริวรรณ เสรีรัตน ปริญ ลักษิตานนท ศุภร เสรีรัตน และองอาจ ปทะวานิช (2541) ได
การสงเสริมการตลาด เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารและจูงใจใหลูกคาเกิดความตองการและ
พฤติกรรมการซื้อเกิดข้ึน 
 2.  ส่ิงกระตุนอ่ืน (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีอยูภายนอก
ซึ่งไมอาจควบคุมได และอาจจะเปนไดทั้งในทางท่ีจะสงเสริม หรือเปนอุปสรรคตอการลงทุน ไดแก สิ่ง
กระตุนดานตาง ๆ ดังนี้ 
  2.1  เศรษฐกิจ เชน ในสภาวะที่เศรษฐกิจดีจะทําใหผูบริโภคมีการลงทนุมากข้ึนเนื่องจากผล 
ตอบแทนสูง 
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  2.2  เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหผูบริโภคเขาถึงระบบการซ้ือขาย
ไดสะดวกยิ่งข้ึน ทําใหโอกาสในการขายมีมากยิ่งข้ึน 
  2.3  กฎหมาย เชน กฎหมายควบคุมของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย อาจทําใหเกิด
ทั้งโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 
  2.4  วัฒนธรรม เชน ชวงเทศกาลตาง ๆ เปดโอกาสใหมีการสงเสริมการออมทรัพยมาก
ยิ่งข้ึน  
 3.  กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคเปรียบเสมือน
กลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิด
ของผูบริโภค และกระบวนการตันสินใจของผูบริโภค ซึ่งไดแกปจจัยตอไปนี้ 
  3.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม เปนเคร่ืองผูกพันบุคคลในกลุมไวดวยกัน วัฒนธรรมเปนส่ิงที่
กําหนดความตองการพื้นฐาน และพฤติกรรมของบุคคลจะเรียนรูเร่ืองคานิยม ทัศนคติ ความชอบ การ
รับรู และมีพฤติกรรมอยางไรนั้นจะตองผานกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับครอบครัว และ
สถาบันตาง ๆ ในสังคม คนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด จะมีพฤติกรรมการลงทุนที่
แตกตางกัน 
  3.2  ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
ลักษณะทางสังคมจะประกอบไปดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะ เนื่องจากบุคคล
ตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม เชน ครอบครัวที่ประหยัด จะมีผลใหสมาชิกในครอบครัวมีนิสัย
ประหยัดดวย 
  3.3  ปจจัยทางดานจิตวิทยา พฤติกรรมของบุคคลจะไดรับอิทธิพลมาจากกระบวนการ
ทางจิตวิทยา 5 อยางคือ การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ ทัศนคติ 
 4.  กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Buyer decision process) ประกอบดวยข้ันตอน คือ
การตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการ
ซื้อกระบวนการนี้จะยากงาย ใชเวลามากหรือนอยข้ึนอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ คุณภาพ ราคา การ
สงเสริม การจําหนาย ตลอดจนตัวผูตัดสินใจบริโภคเอง บางคร้ังการซ้ือไมไดดําเนินไปจนส้ินสุด
กระบวนการ เพราะผูบริโภคอาจเปล่ียนใจหรือมีอุปสรรค ในข้ันตอนนี้ผูบริโภคจะเขาสูกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือโดยจะเปรียบเทียบระหวางส่ิงกระตุนทางการตลาดตาง ๆ เชนผลตอบแทนจากการลงทุน 
ระยะเวลาในการลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุน ความยากงายในการลงทุน ชองทางในการลงทุน 
ปริมาณการลงทุน 
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3. ทฤษฏีสวนประสมการตลาด (Marketing mix or 7Ps) 
 Kotler, (2000: 16)    สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได 
เชน ผลิตภัณฑ ซึง่บริษัทใชรวมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย  
 ผลิตภัณฑ คือ ส่ิงที่เสนอขายเพื่อสนองความตองการของลูกคา ดังนัน้ถาสินคามีคุณสมบัติ ที่
นาสนใจ ตรงตามความตองการของลูกคา มากเทาไหร ผูบริโภคก็จะเกิดการตอบรับมากข้ึนเทานั้น 
 ลักษณะทางการภาพ ผูซือ้พยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกบัคุณประโยชนจากบริการที่เขาจะ
ไดรับ เพื่อลดความเส่ียงและสรางความเชื่อมั่นในการซือ้ ในแงของสถานที่ ตัวบุคคล เคร่ืองมือ วัสดุที่
ใชในการติดตอส่ือสาร สัญลักษณ และราคา ซึ่งส่ิงเหลานี้ผูขายบริการจะตองจัดหาเพื่อเปน
หลักประกนัใหผูซื้อสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วข้ึน เคร่ืองมืออุปกรณ (Equipment) อุปกรณภายใน
สํานักงานจะตองทนัสมัยมีประสิทธิภาพ มกีารใหบริการที่รวดเร็ว 

เสรี วงษมณฑา (2542: 11) ไดใหความหมายวาการมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของ

ลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา 

รวมถึงมีการจัดจําหนาย กระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อ เพื่อใหความสะดวกแกลูกคา

ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรม 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ  (2546: 53) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่ง

บริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายดังนี้   

 1. ผลิตภัณฑ  (Product) หมายถงึ สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความตองการของ 
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ  ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได  ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองม ี
อัตถประโยชน (Utility) มีมลูคา (Value) ในสายตาของลูกคา จงึจะมีผลทําใหผลิตภัณฑขายได การ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ ตองคํานงึถงึปจจัยตอไปนี ้
  1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ  (Product differentiation)  
  1.2 องคประกอบ(คุณสมบัติ)ของผลิตภัณฑ (Product component) เชน ประโยชน
พื้นฐาน รูปราง ลักษณะ คุณภาพ บรรจภัุณฑ ตราผลติภัณฑ เปนตน   
  1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product positioning) เปนการออกแบบผลิต
ภัณฑเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตาง และมคุีณคาในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย  
  1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม
และปรับปรุงใหดีข้ึน ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน  
    1.5  กลยุทธเกี่ยวกับสวนผสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ (Product line)  
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 2.  ราคา (Price) หมายถงึ   มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงนิ ราคาเปนตนทนุของลูกคาผูบริโภค 
จะเปรียบเทียบระหวางราคากับมูลคาของผลิตภัณฑนั้น ถากองทนุรวมใหผลตอบแทนที่สูงกวาภายใต 
ความเสีย่งที่ยอมรับไดเขาก็จะตัดสินใจซือ้  ดังนั้น การกําหนดกลยุทธราคาตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้  
    2.1  การยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑ วาสูงกวาผลิตภัณฑนั้น  
    2.2  ตนทนุผลิตภัณฑและคาใชจายที่เกี่ยวของ  
    2.3  การแขงขัน   
   2.4  ปจจัยอ่ืนๆ 
 3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง 
ผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (personal 
selling)  และการติดตอส่ือสารโดยใชส่ือ (Non-personal selling) เคร่ืองมือที่ใชในการติดติอส่ือสารมี
หลาย ประการ ซึ่งอาจเลือกใชเคร่ืองมือหนึ่ง หรือหลายเคร่ืองมือก็ได ดังตอไปนี้  
     3.1   การโฆษณา (Advertising)   เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกบัองคกร 
และ/หรือ ผลิตภัณฑ  บริการ หรือความคิด ที่ตองจายเงินโดยอุปถัมภรายการ  กลยุทธการโฆษณาจะ
เกี่ยวของกับ กลยุทธการสรางสรรคโฆษณา (Creative strategy) และกลยทุธส่ือ (Media strategy)  
    3.2   การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) เปนการแจงขาวสารและจูงใจ
ตลาดโดยบุคคล  
   3.3   การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถงึ การสงเสริมที่สามารถกระ
ตุนความสนใจ การทดลองใช  หรือการซ้ือโดยลูกคาข้ันสุดทาย หรือบุคคลอ่ืนในชองทางจัดจาํหนาย
การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวาการสงเสริมการขายทีมุ่งสูบริโภค
(Consumer promotion)  (2) การกระตุนคนกลาง (Trade promotion)   (3) การกระตุน 
พนกังานขาย เรียกวา การสงสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย(Sales force promotion)  
   3.4   การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public relation)  การใหข
าวเปน การเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน   สวนการประชา
สัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มกีารวางแผนโดยองคการหนึง่เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการให
เกิดกับบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง  การใหขาวเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ  
     3.5   การตลาดทางตรง (Direct marketing)   เปนการติดตอกับกลุมเปาหมายเพื่อ
ใหเกิด การสนองตอบโดยตรง หรือวธิีการตางๆทีน่กัการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ 
และทําใหเกิดการสนองตอบโดยทนัท ี  
    4. การจัดจําหนาย (Place or Distribution) หมายถึงโครงสรางของชองทาง ซึง่ประกอบ 
ดวยสถาบันและกิจกรรมที่ใชเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด     ประกอบดวย 
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การขนสง  คลังสินคา  และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง      การจัดจําหนาย ประกอบดวย  2 สวนดังนี้  
   1. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑ 
และ/หรือกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาดในระบบชองทางจัดจําหนายประกอบดวย    
ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค และผูใชทางอุตสาหกรรม  
 
  2. การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนนุการกระจายตัวสินคาสูตลาด หมายถึง 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายผลติภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคการกระจายตัวสินคาทีสํ่าคัญ 
คือ การขนสง (Transportation)  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ (Storage) การคลังสินคา (Warehousing)   
 5.  บุคลากร  (People)  มีบริการหลายชนิดที่เจาะจงใหลูกคาและพนักงานตองมสีวนรวมใน
การผลิตและสงมอบบริการพรอมกัน  จงึทุมเทงบประมาณไปกับการใหรวบรวมพนักงานบริการ และ 
คัดเลือกพนกังานทีม่ีคุณภาพมีพฤติกรรมการใหบริการสม่ําเสมอการดูแลควาสะอาดของเคานเตอร
พนกังานมีความสุภาพเรียบรอย  เปนกนัเอง  พนักงานมีจิตสํานกึการบริการ  (Service  mind)  
ทักทายลูกคา  กลาวคําขอบคุณบริการดวยทาทเีต็มใจ  และพนักงานมีอํานาจอํานวยความสะดวก
ใหกับลูกคา 
  บุคคลากร เปนงานที่มีความสําคัญมาก  ลูกคาที่เขามาซ้ือสินคาหรือบริการนัน้จะเกิด
ความพึงพอใจมากนอยเพียงใดเนื่องจากเมือ่ลูกคามาซ้ือสินคาหรือบริการขององคกรธุรกิจจะไดพบ
เจอกับบุคลกรที่หลากหลาย ต้ังแตพนักงานรักษาความปลอดภัยจนถึงระดับผูจัดการ ถาบุคลากร
เหลานี้ใหบริการเปนอยางดีแลวจะทาํใหลกูคาเกิดความพึงพอใจโอกาสที่ลูกคาที่ตัดสินใจซื้อสินคา
หรือบริการขององคกร 
 6.  ลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence)  คือองคประกอบดานสถานที,่ คร่ืองมือและ 
อุปกรณที่ใช  การแตงกายของพนกังาน เคร่ืองหมายการคา  ส่ิงพิมพตาง ๆ จะตองมีคุณภาพดูแลว
เหมาะสม กลมกลืนกับภาพที่ลูกคาคาดหวังไว 
 7.  กระบวนการใหบริการ  (Process)  เปนกระบวนการออกแบบการสงมอบบริการใหลูกคา
ถาการออกแบบทําไดดีการสงมอบบริการกจ็ะมีประสิทธภิาพถูกตองตรงเวลามีคุณภาพสม่าํเสมอ 
  เปนกิจกรรมการสงมอบการใหบริการแกลูกคาที่เขามาซ้ือสินคาหรือบริการของธุรกิจ สิ่ง
ที่จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจก็คือธุรกิจจะตองออกแบบกระบวนที่เกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาหรือ
บริการใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการซ้ือมากที่สุด ซึ่งปจจุบันกระบวนการบริการที่ดีนั้นจะตอง
อาศัยระบบสารสนเทศ (information system) เขามาชวยในการใหบริการลูกคา เกิดความ
สะดวกสบายและความรวดเร็วในใชบริการ ดังนั้นการนําระบบระบบสารสนเทศมาใชในกระบวนการ
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ใหบริการไมเพียงทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจแลวยังสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอีก
ดวย 
  
4. แนวคิดเก่ียวกับการลงทุน 

คําวา  “การลงทนุ”  (Investment)  อาจหมายถงึการซื้ออสังหาริมทรัพย  หรือหลกัทรัพยของ
บุคคลหรือสถาบันซึง่ใหผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความเสี่ยง  ตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ป  
แตอยางตํ่าไมตํ่ากวา 3 ป  การลงทุนแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท  คือ 

1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment)  การลงทนุของผูบริโภคเปนเร่ือง
เกี่ยวกับการซือ้สินคาประเภทคงทนถาวร  (Durable goods)  เชน  รถยนต  ตูเยน็ โทรทัศน ฯลฯ  การ
ลงทนุในลักษณะนี้ไมไดหวงักําไรในรูปของตัวเงนิ  แตผูลงทนุหวังความพอใจในการใชทรัพยสิน
เหลานั้นมากกวา 

2. การลงทุนในธรุกิจ  (Business or Economic Investment)  หมายถงึ  การซื้อทรัพยสิน
เพื่อประกอบธรุกิจหารายได  โดยหวังวาอยางนอยที่สุดรายไดที่ไดนีเ้พียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยง
ในการลงทนุ  โดยเปาหมายในการลงทุนของธุรกิจคือกาํไร  กําไรจะเปนตัวดึงดูดใจผูลงทนุนาํเงนิมา
ลงทนุ  การลงทุนตามความหมายน้ีกลาวโดยสรุปไดวา  เปนการนาํเงนิออม (Saving)  เงินที่สะสมไว  

(Accumulated fund)  และ/หรือเงนิกูยืมจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจัดสราง
หรือจัดหาสินคาประเภททุน  ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองจักร  อุปกรณ  และสินทรัพยประเภท
อสังหาริมทรัพย  ไดแก  ลงทุนในที่ดิน  โรงงาน  อาคาร  ส่ิงปลูกสราง  เพื่อนํามาใชประโยชนผลิต
สินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคธุรกิจที่ลงทนุในสินทรัพยเหลานี้มุงหวังกาํไรจาก
การลงทุนเปนผลตอบแทน 

3. การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or securities Investment)  การลงทุนตาม
ความหมายทางการเงนิหรือการลงทุนในหลักทรัพยเปนการซื้อสินทรัพย (Asset)  ในรูปหลักทรัพย 
(Securities)  เชน  พนัธบัตร (Bond)  หุนกูหรือหุนทนุ (Stock)  การลงทุนในลักษณะนี้เปนการลงทุน
การออมซึ่งแตกตางจากการลงทุนของธุรกจิ  ผูมีเงนิออมเมื่อไมตองการที่จะเปนผูประกอบธุรกจิเอง  
เนื่องจากความเส่ียงหรือผูออมยังมีเงนิไมมากพอ  ผูลงทนุอาจนําเงนิที่ออมไดไปซ้ือหลักทรัพยที่พอใจ
ที่จะลงทนุ  โดยไดผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปนผล  นอกจากนี้ผูลงทนุอาจไดผลตอบแทน
อีกลักษณะหนึ่งคือ  กําไรจากการขายหลักทรัพย (Capital gain)  หรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย 
(Capital loss)  อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทนุไดจาการลงทนุเรียกวา Yield ซึ่งไมไดหมายถึง  อัตรา
ดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่ไดรับเพียงอยางเดียว แตไดคํานงึถงึกําไรจากการขายหลักทรัพยหรือขาดทุน
จากการขายหลักทรัพยที่เกดิข้ึนหรือคาดวาจะเกิดข้ึน  Yield ที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนจะมากหรือ
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นอยยอมข้ึนอยูกับความเส่ียง (Risk)  ของหลักทรัพยลงทนุนัน้ๆ  โดยปกติแลวผูลงทนุพยายามเลือก
ลงทนุในหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเส่ียงหนึง่ 
ความสาํคัญของการลงทนุ 
 ตามหลักเศรษฐศาสตรในสังคมทุนเสรีนิยม (Free enterprise society)  ประกอบดวยบุคคล 
(Individuals) และครอบครัว (Families)  ซึ่งเปนผูบริโภคฝายหนึ่งกบัธุรกิจ (Business firm) ซึ่งเปน
ผูผลิตอีกฝายหนึง่  บุคคลทัง้สองฝายตางมีความสัมพนัธกันอยางใกลชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  3 วงจรการเงนิของธุรกิจ 

ที่มา : ชวินทร  ลีนะบรรจง. 2549. ทฤษฎีและนโยบายการเงนิ 

 จากรูปสวนบน  แสดงใหเห็นถึงสินคาและบริการสําหรับผูบริโภค  ผูบริโภคเปนผูซื้อสินคาและ
บริการ  สวนผูผลิตเปนผูขาย  ดังนั้นสินคาและบริการจะเคลื่อนจากผูผลิตไปสูผูบริโภค  ขณะเดียวกัน
ผูบริโภคจะจายเงินใหกับผูผลิตเปนคาสินคาและบริการ 
 ตอนลางของรูป  เปนตลาดสําหรับทรัพยากรที่ใชการผลิตสินคาและบริการ  ไดแก  แรงงาน
และเงินทุน  ซึ่งส่ิงเหลานี้ไดจากผูบริโภค  ดังนั้นผูบริโภคจะบริการดานแรงงานและเงินทุนใหผูผลิต  
และผูผลิตจะจายคาแรง  เงินเดือน  คาเชา  เงินปนผล  ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสัญญาที่ได
ตกลงกันระหวางผูผลิตกับผูบริโภค  จะเห็นไดวาตัวเงินไดหมุนเวียนจากผูบริโภคไปยังผูผลิตและจาก
ผูผลิตกลับมาสูผูบริโภคอีกคร้ังหนึ่งเปนรูปวงจร  วงจรนี้แบงเปน 4 สวน  คือ 

1. คาครองชีพของผูบริโภค 
2. รายรับของธุรกิจ 

 (2)  รายรับของธุรกิจ (1)  คาครองชีพ 

ธุรกิจ ครอบครัว สินคาและบริการ 

แรงงานและเงินทุน 

(3)  ตนทนุ (4)  รายไดของผูบริโภค 

เงิน (คาเชา  คาแรงและเงินดือน) 

เงินปนผล ดอกเบ้ีย ฯลฯ 

เงิน 
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3. ตนทุนการผลิต 
4. รายไดของผูบริโภค 
จากวงจรดังกลาวพอสรุปไดวา  เมื่อมีการลงทนุเพิม่  ธุรกิจจะขยายตัว  การผลิตก็จะเพ่ิมข้ึน  

ทรัพยากรตางๆ  เชน  วัตถุดิบ  แรงงาน  เคร่ืองมือเคร่ืองใชถูกนาํมาใชมากข้ึน  ปญหาคนวางงาน
ลดลง  ประชาชนตางมีรายไดเพิ่มข้ึน  ความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  สวนในแงรัฐบาลก็สามารถ
จัดเก็บภาษีในลักษณะตางๆ ซึ่งเปนรายไดของรัฐ  เปนตนวา  ภาษีการคา  ภาษีเงนิไดนิติบุคคลและ
บุคคลธรรมดา จะเก็บไดมากข้ึน  นอกจากนี้ดุลการคาที่เคยเสียเปรียบก็จะลดลง  เปนผลใหเศรษฐกิจ
ของประเทศเจริญข้ึน  ขณะเดียวกนัฐานะการคลังของประเทศก็ดีข้ึน 

 
ในแงของการลงทนุในหลักทรัพย  ถึงแมวาผูลงทนุจะไมไดเขาไปประกอบธุรกิจดวยตัวเองก็

ตามแตผูลงทนุไดชวยสะสมทุนใหแกธุรกิจที่ตองการเงนิทุน  โดยมหีลักทรัพยเปนส่ือกลางเชื่อมโยง
ระหวางผูลงทนุกับธุรกจิที่ตองการเงินทนุ ทําใหธุรกิจทีต่องการเงินทนุจํานวนมากสามารถระดมเงินทนุ
จากประชาชนโดยทัว่ไปได 

 
จุดมุงหมายในการลงทุน 

จุดมุงหมายในการลงทนุของผูลงทุนแตกตางกนัไประหวางผูลงทุนแตละทาน  ผูลงทุนบางทาน
ลงทนุเพื่อหวังรายได  บางทานหวังไดกําไรจากการขายหลักทรัพย  และบางทานอาจตองการไดทัง้สอง
อยาง  ดังนัน้ผูลงทนุแตละทานตางกม็ีวัตถุประสงคในการลงทุนของตนเอง 

ผูลงทุนตางก็มีจุดมุงหมายการลงทุนของตนเองตามความตองการและภาวะแวดลอมของ 
ผูลงทุน  ซึ่งสามารถแบงในลักษณะตางๆ ไดดังนี้ 

1. ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of principal)  ความปลอดภัยของเงินลงทุน
นอกจากจะหมายความถึงการรักษาเงินลงทุนเร่ิมแรกใหคงไวแลว  ยังหมายรวมถึงการปองกันความ
เส่ียงซึ่งเกิดจากอํานาจซื้อลดลงอันเปนผลจากภาวะเงินเฟออีกดวย  จากความหมายดังกลาวการ
ลงทุนในหลักทรัพยที่มีเวลากําหนดคืนเงินตนจํานวนแนนอน  ซึ่งไดแก  พันธบัตรรัฐบาล  หุนกู  และหุน
บุริมสิทธิที่มีกําหนดเวลาไถถอนของบริษัทที่มั่นคงก็อยูในความหมายนี้  นอกจากนี้การลงทุนในหุน
สามัญของบริษัทที่มีฐานะมั่นคงและกําลังขยายตัวก็อยูในความหมายนี้เชนกัน 

2. หลักทรัพยที่ใหรายไดสม่ําเสมอ  ทั้งนี้เนื่องจากรายไดที่สม่ําเสมอ  เชน  ดอกเบ้ียหรือเงิน
ปนผล  ผูลงทุนสามารถทําแผนการใชเงินไดวาเขาจะนํารายไดที่ไดนี้ไปใชเพื่อการบริโภคหรือเพื่อลงทุน
ใหมตอไป  นอกจากนี้ดอกเบ้ียหรือเงินปนผลที่ไดรับเปนประจํายอมมีคามากกวาดอกเบ้ียหรือเงินปน
ผลที่เขาสัญญาจะใหในอนาคต  ซึ่งยังไมแนวาจะไดตามที่เขาสัญญาหรือไม 
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3. ทุนสวนมากเพิ่มมูลคาของเงินทุนโดยการนําเอาดอกเบ้ียและเงินปนผลที่ไดรับไปลงทุน
ใหม  ความงอกเงยของเงินทุนนี้ใหประโยชนแกผูลงทุนในแงที่วา (1)  เพื่อปรับฐานะของผูลงทุนใน
ระยะยาวใหดีข้ึน  (2)  เพื่อรักษาอํานาจซ้ือใหคงไว  (3)  เพื่อใหการจัดการคลองตัวข้ึน 

4. ความคลองตัวในการซ้ือขาย (Marketability)  หมายถึง  หลักทรัพยที่สามารถซ้ือหรือขาย
ไดงายและรวดเร็ว  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับราคา  ขนาดของตลาดหลักทรัพยที่หุนนั้นจดทะเบียน  ขนาดของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย  จํานวนผูถือ  และความสนใจที่ประชาชนทั่วไปมีอคติตอหุนนี้ 

5. ความสามารถในการเปล่ียนเปนเงินสดไดทันที (Liquidity)  เมื่อหลักทรัพยที่ลงทุนมี 
Liquidity สูง  ความสามารถในการหากําไร (profitability)  ยอมลดลง  ผูลงทุนตองการลงทุนใน
หลักทรัพยที่มี Liquidity หรือหลักทรัพยที่ใกลเคียงกับเงินสด  ก็เพราะหวังไววาหากโอกาสลงทุนที่นา
ดึงดูดใจมาถึง  เขาจะไดมีเงินพรอมที่จะลงทุนไดทันที  การจัดการสําหรับเงินทุนสวนนี้ผูลงทุนอาจ
แบงปนสวนจากเงินลงทุนเพื่อการนี้โดยเฉพาะ  หรืออาจใชเงินปนผลหรือดอกเบ้ียที่ไดมาเพื่อซ้ือหุน
ใหมดังกลาวก็ได 

6. การกระจายเงินลงทุน (Diversification)  วัตถุประสงคก็คือ  ตองการกระจายความเส่ียง  
และการกระจายความเส่ียงลงทุนในหลักทรัพยกระทําได 4 วิธี   ดังนี้ 

- ลงทุนผสมระหวางหลักทรัพยที่มีหลักประกันในเงินลงทุน  และมีรายไดจากการ
ลงทุนแนนอนกับหลักทรัพยที่มีรายไดและราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามภาวะธุรกิจ 

- ลงทุนในหลักทรัพยหลายๆ อยางปนกันไป 
- ลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจที่มีความแตกตางทางภูมิศาสตร  เพื่อลดความเส่ียง

เร่ืองภัยธรรมชาติ 
- ลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจที่มีลักษณะการผลิตที่ตางกันแบบ Vertical หรือ 

Horizontal  ถาเปนแบบ Vertical หมายถึง  การลงทุนในธุรกิจตางๆ ต้ังแตวัตถุดิบไปจนถึงสินคา
สําเร็จรูป  ถาเปนแบบ Horizontal เปนการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน 

7. ความพอใจในดานภาษี (Favorable tax status)  ฐานะการจายภาษีของผูลงทุนเปน
ปจจัยอยางหนึ่งที่ผูบริหารเงินลงทุนตองใหความสนใจ  ปญหาก็คือวา  จะทําอยางไรจึงจะรักษารายได
และกําไรจากการขายหลักทรัพยใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได  การจายภาษีในอัตรากาวหนาจากเงิน
ไดพึงประเมินทําใหยากแกการรักษาจํานวนรายไดนั้นไว  ผูลงทุนอาจเล่ียงการเสียภาษีเงินไดจากเงิน
ไดพึงประเมินดังกลาว  โดยลงทุนในพันธบัตรไดรับการยกเวนภาษี  หรือซื้อหลักทรัพยที่ไมมีการ
จายเงินปนผลในเวลานี้  แตจะไดในรูปกําไรจากการขายหลักทรัพยในอนาคต  สําหรับในตางประเทศ  
อัตราภาษีที่เก็บจากกําไรจากการขายหลักทรัพยนั้นตางกัน  กําไรจากการขายหลักทรัพยที่ไดจากการขาย
สินทรัพยประเภททุนผูที่ลงทุนครอบครองไวเปนเวลา 6 เดือนหรือนานกวานี้จะเสียภาษีในอัตราสูงสุด 25%   
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ทางเลือกในการลงทุน 
 ทางเลือกในการลงทุนนั้นมีหลายทาง  ในที่นี้จะแบงเปนทางเลือกใหญๆ 2 ทางดวยกัน  คือ 
การลงทุนทางตรง (Direct Investment)  กับการลงทุนทางออม (Indirect Investment) 

1. การลงทุนทางตรง (Direct Investment)  คือ  การลงทุนที่บุคคลหรือเจาของเงินทุนตอง
ทําการตัดสินใจลงทุนเอง  ขอมูลและคําแนะนําที่ไดจากบุคคลภายนอกนั้นเปนเพียงแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ  แตการตัดสินใจคร้ังสุดทายเจาของทุนจะเปนผูตัดสินใจเอง  ทางเลือกของการ
ลงทุนทางตรงนั้นแบงได 3 ลักษณะ  คือ 

   Fixed principal investment  คือ  การลงทุนในทรัพยสินที่รูมูลคาของเงินลงทุนที่จะ
ไดรับคืน ณ วันส้ินสุดสัญญา  และผลประโยชนท่ีจะไดรับระหวางชวงเวลาลงทุนดังกลาวเปนการตอบ
แทน  ทรัพยสินเหลานี้ไดแก  ต๋ัวเงินคลัง  ตราสารพาณิชย (Commercial paper)  พันธบัตรรัฐบาล  
และพันธบัตรธุรกิจหรือหุนกู  เปนตน 

   Variable principal securities  คือ การลงทุนในหลักทรัพยที่ไมทราบมูลคาที่จะ
ไดรับคืนในอนาคตที่แนนอน  เนื่องจากหลักทรัพยเหลานี้ไมมีอายุครบกําหนดไถถอนที่แนนอน  ซึ่ง
ไดแก  หุนบุริมสิทธิ  หุนสามัญ  หลักทรัพยที่แปลงสภาพได เปนตน 

   Non security investment  เปนการลงทุนในทรัพยสินตางๆ นอกเหนือจากที่กลาว
ขางตน  เชน  การลงทุนที่ดินและอาคาร  การรับจํานอง  การซื้อสินคาตางๆ การลงทุนในธุรกิจที่เปด
กิจการใหม  หรือธุรกิจที่กําลังขยายกิจการแตยังไมไดออกหลักทรัพยขายใหประชาชนทั่วไป 

2. การลงทุนทางออม  (Indirect Investment)  คือ  การลงทุนที่มีสถาบันอ่ืนกระทําแทน
เจาของเงินออม  และตัดสินใจลงทุนแทนเจาของเงินดวย  เจาของเงินทุนไมสามารถที่จะไปควบคุมการ
ลงทุนของสถาบันเหลานี้ได  จะกระทําไดก็เพียงแตกอนลงทุนตองศึกษาถึงจุดมุงหมายในการลงทุน
ของสถาบันเหลานี้  การลงทุนในลักษณะนี้ไดแกการลงทุนในกองทุนตางๆ  เชน  กองทุนบํานาญ 
(Pension fund)  ซึ่งกองทุนบํานาญนี้จะไปลงทุนในพันธบัตรธุรกิจ  พันธบัตรรัฐบาลและการรับจํานอง  
กองทุนตางๆ ที่บริหารโดยกองทุนรวม เปนตน 

 
5. ทฤษฎีปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541: 176) กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อหรือ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ประกอบไปดวยปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การศึกษาถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคทางดานตางๆและ
เพื่อที่จะจดัส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ดังนี้  
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ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factor) เปนสัญลักษณและส่ิงที่มนุษยสรางข้ึน โดยเปนที่
ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหนึ่ง 
(Stanton; & Futrell. 1987: 664) คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความ
แตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเปนส่ิงกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล 
ซึ่งนักการตลาดตองคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม และนําลักษณะการเปล่ียนแปลง
เหลานั้นไปใชกําหนดโปรแกรมทางการตลาด   

ปจจัยดานสังคม (Social factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชวีิตประจาํวนั และมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซื้อ
กลุมอางอิง (Reference groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมีอิทธพิลตอทัศนคติ 
ความคิดเหน็ และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงออกเปน 2 ระดับคือ  
 1.  กลุมปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน 
 2. กลุมทุติยภูม ิ (Secondary groups) ไดแก กลุมบุคคลช้ันนาํในสังคม เพื่อนรวมอาชีพ 
และรวมสถาบัน บุคคลกลุมตางๆ ในสังคม  กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือก
พฤติกรรมและการดํารงชีวติ รวมทัง้ทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลตองการให
เปนทีย่อมรับของกลุม จงึตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุมอิทธิพล   
 1. ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธพิลมากที่สุดตอทัศนคติ ความ
คิดเห็นและคานิยมของบุคคล  สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การขายสินคา
อุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุน หรือยุโรปซึ่งจะมีลกัษณะ
แตกตางกนั 
 2. บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 
ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ และสถาบันตางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแต 
ละกลุม จะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธพิล ผูซื้อและผูใช 

ปจจัยสวนบคุคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวน
บุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อาย ุ ข้ันตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชพี โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล ดังนี ้
 1.  อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการดานผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 
 2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่
แตกตางกัน 



 29 

 3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซ้ือชุดทํางานและสินคาจําเปน ประธาน
กรรมการบริษัทและภรรยาจะซ้ือเส้ือผาราคาสูง หรือต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาวา
ผลิตภัณฑของบริษัทมีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพอที่จะจัดกิจกรรมทางตลาดใหสนองความตองการ
ใหเหมาะสม 
 4. โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได (Income) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซ้ือ โอกาสเหลานี้ประกอบดวย 
รายได การออมทรัพยอํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจใน
แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออมและอัตราดอกเบี้ย ถาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคนมีรายไดตํ่า 
กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การต้ังราคา ลดการผลิตและสินคาคงคลัง และ
วิธีการตางๆ เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 
 5. การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมี
คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า 
 6. คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือ
คุณคา (Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือหมายถึง
อัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอตราสินคา สวนรูปแบบการดํารงชีวติ (Lifestyle) หมายถึงรูปแบบ
ของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูปขอ 

6.1   กิจกรรม (Activities) 
6.2   ความสนใจ (Interests)    ความคิดเหน็ (Opinions) 

รูปแบบการดํารงชีวิตข้ึนอยูกบัวัฒนธรรม ชั้นของสังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคล นักการตลาด
เช่ือวาการเลือกผลิตภัณฑของบุคคลข้ึนอยูกับคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต ตัวอยาง รูปแบบการ
ดํารงชีวิตที่เกีย่วของกับการบริโภคสินคา สําหรับผูที่ชอบเที่ยวกลางคืน หรือผูที่ชอบอยูบานจะแตกตาง
กัน 

ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological factor) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยทางดานจิตวทิยาซ่ึงถือวาเปนปจจยัภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ และการ
ใชสินคา ปจจยัภายในประกอบดวยการจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเช่ือถือและทศันคติ บุคลิกภาพ 
แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การจูงใจ (Motivation) หมายถงึ พลังส่ิงกระตุน (Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุนใหบุคคล
ปฏิบัติ (Stanton; & Futrell. 1987: 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แตอาจจะถูกกระทบจากปจจัย
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ภายนอก เชนวัฒนธรรม ชัน้ทางสังคม หรือส่ิงกระตุนทีนกัการตลาดใชเคร่ืองมือการตลาดเพื่อกระตุน
ใหเกิดความตองการ 

พฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนตองมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความตองการที่ไดรับการ
กระตุนจากภายในตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย (Stanton;& 
Futrell. 1987: 649) นักการตลาดตองศึกษาถงึแรงจูงใจที่เกิดข้ึนภายในตัวมนุษย ซึ่งถือวาเปนความ
ตองการของมนุษยอันประกอบดวย ความตองการทางรางกาย และความตองการทางจิตวิทยาตางๆ 
ความตองการเหลานี้ ทําใหเกิดแรงจงูใจที่จะหาสินคามาบําบัดความตองการของตน นกัจิตวทิยาได
เสนอทฤษฎีการจูงใจทีม่ีชื่อเสียงมาก คือทฤษฎีการจงูใจของมาสโลว ไดจําแนกความตองการของ
มนุษยออกเปน 5 ระดับตามทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ (Hierarchy of Needs Theory) ของมาส
โลว ดังนี ้

1. ความตองการทางดานกายภาพ (Physiological Needs)  
2. ความตองการดานความปลอดภัยและความมัน่คง (Safety and Security Needs) 
3. ความตองการทางดานสังคม (Social or Belonging Needs) 
4. ความตองการที่จะมีชื่อเสียง (Esteem Needs) 
5. ความตองการที่จะใหตนเองประสบความสําเร็จในชีวิต (Self Actualization Needs)  
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6. ประวัติ และความเปนมาของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 
จํากัด 
 ประวัติความเปนมา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 
2535 เปนบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย ที่ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ กองทุนสวนบุคคล 
จากความพรอมความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคง
และอยูในเกณฑดีอยางตอเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคํานึงถึงประโยชนสูงสุดตอผูลงทุน 
โดยใหบริการผูลงทุนที่บรรลุนิติภาวะซ่ึงมีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป จึงทําให ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 
บลจ.ไทยพาณิชย มีมูลคาทรัพยสินสุทธิรวมภายใตการจัดการ 450,160 ลานบาท 

จุดเดนของบริษัท 
1. เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่มีความนาเช่ือถือ และม่ันคงสูง โดยมีธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) เปน ผูถอืหุนรายใหญ ถือหุนในสัดสวนถึง 99.99 % 
2. บริษัทใหความสําคัญตอการบริการที่ดี และสะดวกโดยลูกคาสามารถซ้ือขายผานสาขา

ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีจํานวนสาขากวา1,000 สาขา ชองทางอีเล็กทรอนิกส 
ตัวแทนจําหนายตาง ๆ 

3. บริษัทมีผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยูในเกณฑดีอยางตอเนื่อง โดยยึดมั่นใน
หลักจรรยาบรรณและประโยชนสูงสุดของลูกคา ภายใตประสบการณและความเช่ียวชาญดานการ
ลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน และทีมผูจัดการกองทุน และใหความสําคัญกับระบบการกํากับ
ควบคุมและการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 

4. บริษัทใหบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางครบวงจร ทั้งในธุรกิจกองทุน
รวม ธุรกิจกองทุนสวนบุคคล และธุรกิจกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา 

5. เปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจจัดการลงทุน และมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
6. เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่บริหารกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีมูลคาทรัพยสิน

สุทธิใหญที่สุดในอุตสาหกรรม คือ กองทุนรวมไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) 
นอกจากนี้บริษัทยังบริหารกองทุนที่มีขนาดใหญที่สุดในประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 
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ปรัญชาแหงการลงทุน 
แนวทางการบริหารการลงทนุของ บลจ. ไทยพาณิชยเปนการบริหารทัง้แบบจากบนสูลาง 

(Top Down) ผานการกาํหนดกลยุทธการกระจายความเส่ียงในแตละประเภทสินทรัพย (Strategic 
and Tactical Asset Allocation) และจากลางสูบน (Bottom Up) ผานกระบวนการการวิเคราะห
หลักทรัพยของทีมผูจัดการกองทุนและนกัวิเคราะห ยึดหลักการบริหารงานเปนทีม (Team Approach) 
โดยมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เปนศูนยกลางการบริหารการลงทนุ 
กระบวนการบริหารการลงทนุเนนหลักการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ผานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) และการมีวนิัยในการลงทนุ (Disciplined 
Investment) ผูจัดการกองทนุยึดหลักความรอบคอบระมัดระวัง (Prudence) และการคํานงึถงึ
ผลประโยชนสงูสุดของผูลงทนุเปนสําคัญ 

การบริหารกองทนุตราสารหนี้เนนการกลยทุธการบริหารเชิงรุก (Active Management) ผาน
กระบวนการการวิเคราะหเครดิต (Credit Process) ที่เขมงวด เกณฑการกระจายความเส่ียง (Portfolio 
Diversification) กระบวนการจัดสรรความเส่ียงดานตลาด (Market Risk Budgeting and Monitoring 
Process) และดานสภาพคลอง (Liquidity Risk Management) ที่สอดคลองกับระดับความเส่ียงที่
กําหนดไวของแตละกองทนุ สวนการบริหารกองทนุตราสารทุนใชทัง้กลยุทธเชิงรุก (Active 
Management) และกลยุทธเชิงรับ (Passive Management) 

โครงสรางของผูถือหุน 
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โครงสรางองคกร 

 
นโยบายการกํากับธุรกิจกองทุน 
การกาํกับธุรกิจกองทุน 

 บลจ. ไทยพาณิชย จํากัด (บริษัทฯ) ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลธุรกิจกองทุนเพื่อใหการ
ดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของเชน พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย กฎขอบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงนโยบายในการปฏิบัติงาน
ดานธุรกิจจัดการลงทุนภายในบริษัท และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน อันจะนํามา
ซึ่งการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตอไป 

การบรกิารลกูคา 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ความภาคภูมิใจแหงความซื่อสัตย และการไดรับความไววางใจ

จากลูกคาคือพื้นฐานแหงความสําเร็จ สูความเปนเลิศของเรา สิ่งที่ทําใหมาตรฐานการบริการของ บลจ.
ไทยพาณิชย แตกตางจากสถาบันอ่ืนๆ คือการที่เรามุงเนนในคุณภาพของ การคัดเลือกพนักงาน ผนวก
กับโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา 
เพราะบริษัทฯ ตระหนักเสมอวาลูกคาจะประเมินสถาบันจากตัวแทนที่ติดตอโดยตรง บุคลากรของ 
บลจ.ไทยพาณิชย จึงลวนไดรับการคัดสรรมาอยางพิถีพิถัน เปนพิเศษความสําเร็จในดานการบริการ
ของ บลจ.ไทยพาณิชย คือหัวใจของธุรกจิการจัดการลงทุนสมัยใหม ซึ่งเกิดจากลักษณะที่สําคัญในรูป 
แบบของความใกลชิดและความสัมพันธที่แนบแนนระหวางพนักงานของบริษัทฯ กับ ลูกคา จนยึดถือ
เปนวัฒนธรรมของบริษัทฯ จากอดีตมาจน ถึงปจจุบัน อันเปนปจจัยที่ทําใหลูกคาใหความไววางใจและ
ใชบริการของบริษัทฯ อยางมั่นคงเสมอมา  
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บริการวางแผนการลงทุน  
          สวนหนึ่งของกระบวนการใหความรูดานการลงทนุสูประชาชนอยางตอเนื่อง บริการวางแผนการ
ลงทนุของ บลจ.ไทยพาณิชย เสนอกระบวนการตัดสินใจลงทนุ อยางเปนข้ันตอน เร่ิมจากการจัด
สัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ อยางเหมาะสม การกระจายการลงทุนในธุรกิจแตละ
ประเภท การสรางและปรับพอรตการลงทนุใหเหมาะสมกบัสถานการณ ซึ่งในอดีตที่ผานมา การ
วางแผนการเงนิไมเคยสะดวกและงายดายเชนนี้มากอน 

Call center SCBAM  
             เจาหนาทีท่ี่จะใหคําแนะนาํการลงทนุ    และขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการลงทนุไดอยาง
สะดวกที่หมายเลขโทรศัพท 02-777-7777 กด 0 กด 6 

Call center SCB 

สามารถสอบถามขอมูลกองทนุ ไดทีห่มายเลข 02-777-7777 ระบบการซ้ือขายหนวยลงทุน
กองทนุเปดผาน ธนาคารไทยพาณิชย รวดเร็วและทันสมัยดวยระบบธนาคารทางโทรศัพทสาํหรับการ
ซื้อหรือขายหนวยลงทุนกองทนุเปดดวยเวลา เพยีงไมกีว่ินาท ีโดยผูลงทนุเพียงหมุนมาทีห่มายเลข
โทรศัพท 02-777-7777 ทานจะไดรับการโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากเมื่อทานขายคืนหนวยลงทุนและ 
ธนาคารจะหกับัญชีเงินฝากของทานหากซื้อหนวยลงทนุเพิม่สําหรับบริการธนาคารทางโทรศัพทนี้เปด
ใหบริการทกุวนัระหวาง เวลา 6.00น.-23.00น. 

ลงทุนออนไลน  
 ขอมูล/มุมมอง ดวยโฮมเพจที่สามารถเลือกแสดงขอมูลกองทนุรวมไดตามความตองการ เพียง
จดทะเบียนขอใชบริการทาน สามารถเรียกดูขอมูลรายการซื้อขายมูลคาเงินลงทนุและสัดสวนการ
ลงทนุ ในกองทุนรวมแตละประเภทของทานทั้งหมดตามที่ทานตองการ  
 วิเคราะห เปรียบเทยีบกองทุนรวมแตละกองทนุในแงมมุตางๆ อาท ิประเภทกองทนุรวม 
นโยบายการลงทนุ ผลการดําเนนิงาน และคาธรรมเนียมการซื้อ-ขายทัง้นี้เพื่อใหทานสามารถเลือก
ตัดสินใจลงทนุไดอยางเหมาะสม  
 วางแผน/อนาคต ดวยโปรแกรมการวางแผนการลงทนุอันทนัสมัยของเรา ชวยใหทานจัดเตรียม
รายละเอียดเพื่อการวางแผน การเงนิในอนาคตของทาน พรอมทัง้เสนอแนวทางการจัดสัดสวนการ
ลงทนุในหลักทรัพยประเภทตางๆ อยางเหมาะสมเพื่อให ทานบรรลุวัตถุประสงคในการออมเงนิ อาทิ 
เพื่อการเกษียณอาย ุหรือเพือ่การศึกษาของบุตรหลาน  
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7. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของและสามารถนํามาใชในการศึกษาอางอิงไดดังนี ้
ปรีชา จําปาแดง   (2546)  ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อกองทุนรวมของผูลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร   พบวา   ผูลงทุนรายยอยมีพฤติกรรมที่
ปฏิบัติในการตัดสินใจซื้อกองทุนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่
ปฏิบัติมากคือ ผูลงทุนรายยอยที่ปฏิบัติในการเลือกซื้อกองทุนรวมโดยพิจารณาจากประเภทกองทุน
รวม  เลือกซื้อกองทุนรวมเพราะความสะดวกของสถานท่ีบริการซ้ือขายกองทุนรวมในระดับมาก สวน
ขออ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐาน  พบวา การรับรูและการเรียนรู มี
ความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกองทุนรวม ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาขอมูล
รายละเอียดกองทุนรวมกอนที่จะซ้ือกองทุนรวม การเปรียบเทียบขอมูลกองทุนรวมกับการลงทุน
หลักทรัพยอ่ืนๆ กอนซื้อกองทุนรวม การอานหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมกอนซื้อกองทุนรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สวนดานอ่ืนๆ สัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และ การซื้อ
กองทุนรวมเพราะความสะดวกของสถานที่บริการซื้อขายกองทุน ปจจัยทางจิตวิทยาดานการจูงใจ การ
รับรูและการเรียนรูและดานความนาเช่ือถือ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
กองทุน 

วรางคณา บุญเทียม (2540) ไดศึกษาเร่ือง “ พฤติกรรมการเลือกลงทุนของกองทุนรวมใน
ประเทศไทย” โดยการศึกษาเพื่อทดสอบวากองทุนรวมในประเทศไทยมีพฤติกรรมการเลือกลงทุนใน
หลักทรัพยโดยใชการพิจารณาผลตอบแทนจากราคาหลักทรัพยเปนหลักหรือไม ตลอดจนศึกษาวา มี
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเลือกลงทุนดังกลาว กับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมใน
ประเทศไทยหรือไม  

ลดาวัลย  พงษพันธ (2549)  ไดศึกษาเร่ือง “ ปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจลงทนุในกองทุนรวม 
”โดยการศึกษาเพื่อทดสอบการวิเคราะหภาพรวมของธรุกิจกองทุนรวมในประเทศไทย การใชแนวความ 
คิดเกี่ยวกับประเภทกองทนุตราสาร ผลตอบแทน และความเส่ียงทางดานตาง ๆ การวิเคราะหสวนแบง
ตลาดและการกระจุกตัวของธุรกิจกองทนุรวมในประเทศไทยและการวิเคราะหพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจลงทนุในกองทุนรวมของ บลจ.ฟนันซา จาํกัด ของนักลงทนุรายยอย 

นันทรัตน สิงหเดช (2551)  ไดทาํการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทนุ
และความพึงพอใจของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) พบวา เพศ 
อายุ สถานภาพทางการสมรส รายไดมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกลงทุนที่ไมแตกตางกนั 

ทัศนคติดานราคาโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนกับบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
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ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือผูลงทุนมีทัศนคติสวนประสมทางการตลาดดานราคาดีข้ึน 
เชนการเก็บคาธรรมเนียมที่เหมาะสม ก็จะสงผลใหพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนสูงข้ึน  และบุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด คือ พนักงานขาย 

ชัญญาพัชญ เนาวพรศรันย  (2552) พบวา นกัลงทุนที่มีอาชีพแตกตางกนั มปีจจัยทีม่ี
ความสําคัญตอการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยดานบริการ ดานทําเลที่ต้ังและการจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันทั้งนีอ้าจเปนเพราะอาชีพที่แตกตางกนัทาํใหมแีนวความคิดและ
ประสบการณแตกตางกนั สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการแตกตางกนั 

รัตนา  วิเศษผลิตผล (2553) เร่ือง คุณลักษณะตราองคกรและทัศนคติทางการตลาดที่มีผล
ตอพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด พบวา ทัศนคติทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนเปนไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับคอนขางตํ่า โดยเร่ืองความหลากหลายของกองทุนใหเลือกลงทุน เชน กองทุนตราสารหนี้, 
กองทุนตราสารทุน, กองทุนตางประเทศ, กองทุนลดหยอนภาษี เปนตน เร่ืองความชํานาญและ
ประสบการณในการบริหารกองทุน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนเปนไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับตํ่ามากและเร่ืองความชํานาญและประสบการณในการบริหารกองทุนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า ดังนั้นผลิตภัณฑจึงเปนปจจัยหนึ่งที่
มีความสัมพันธทําใหเกิดพฤติกรรมการลงทุนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

สุพร จรูญรังษ ี (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การลงทุน มากที่สุดคือดานแหลงขอมูลขาวสาร   

รัตนาพร เสียงลอย  (2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทยีบปจจยัที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนรายยอยทีล่งทนุ และ ไมลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ( RMF )  
ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  ดานการรบัรูขอมูล / ขาวสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน
ในสวนที่เกี่ยวกับการวางแผนในการลงทุนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01   

สุรีย โบษกรนัฎ (2546: บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
บริษัทหลักทรัพยลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมของนักลงทุนกับปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
หลักทรัพยพบวานักลงทุนในหองคาหลักทรัพยสวนใหญจะใหความสําคัญกับความรวดเร็วและถูกตอง
ในการใหบริการมากที่สุด 

เพียงใจ สุยะดุก (2553) ที่ไดทําการศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมในการเลือกโบรกเกอรและการ
ลงทนุในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ หองคาเชียงใหม พบวานักลงทนุที่มีระดับการศึกษาที่
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ตางกนัมีแนวโนมจะไดผลจากการลงทนุในหลักทรัพยในทิศทางที่ดีข้ึน อาจะเปนเพราะนักลงทนุที่มี
ระดับการศึกษาตางกนัมีการตัดสินใจตอลงทนุในหลักทรัพยหรือการเลือกใชบริการหลักทรัพยตางกนั 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของไดนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี ้
 1. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร อางถงึแนวคิด พรทพิย วรกจิโภคาทร (2529: 

312 –315)  ใชเปนหลักในการต้ังแบบสอบถามสวนที ่1 ลักษณะสวนบุคคล 
 2. ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix or 7Ps) ใชแนวคิดของ คอทเลอร 

(Kotler. 2000: 16)  ใชเปนหลักในการต้ังแบบสอบถามสวนที่ 2 ในดานสวนประสมทางการตลาด
บริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุน ประกอบดวย ผลิตภัณฑ  ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

 3. ทฤษฎีปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอางอิงแนวคิด ศิริวรรณ  
เสรีรัตน (2541.)ใชเปนหลักในการต้ังแบบสอบถามสวนที่ 3 ในดานพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม 
ประกอบดวยผูที่มีอิทธิพลตอการลงทุนกองทุนกับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมากที่สุด 

 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอ่ืนๆ 
(2541: 124), Schiffman; & Kanuk. (1994: 5) และคอทเลอร (Kotler. 1997: 175) ใชเปนหลักในการ
ต้ังแบบสอบถามสวนที ่ 3 ในดานพฤติกรรมการลงทนุในกองทุนรวม ประกอบดวยระยะเวลาในการ
ลงทนุ มูลคาในการลงทนุ ชองทางการลงทนุ ทางเลือกลงทุน จุดมุงหมายในการลงทนุ แนวโนมการ
ลงทนุในอนาคต และ การบอกตอการลงทนุใหกบับุคคลอ่ืน 

 
 
  
  

 

 

 
 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการศึกษาวจิัย เร่ือง สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุน
กองทนุรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ผูวิจยัดําเนินการ
ศึกษาคนควาตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
 1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. วิธีการวิจัยและเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิจัย 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่ลงทุนในกองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 340,062 คน (ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ  
2554) 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี ้ คือ ผูที่ลงทุนในกองทนุ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยทราบจํานวนที่แนนอนของประชากรจึง
กําหนดขนาดตัวอยางประชากรโดยใชสูตรคํานวณของยามาเน (Yamane. 1970: 580–581) ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งแทนคาตามสูตร ดังนี ้

         n   =            N                  ‘                 

                1 + Ne  
 เมื่อ n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N =  ขนาดประชากร 
   e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได โดยกาํหนด 0.05 
 

2 
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แทนคาในสูตร  ไดดังนี ้ n  = 
340,062   

1 +(340,062)(0.05)     

 = 399.51 ตัวอยาง   
 ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ 399.51 ดังนั้นขนาดตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เทากับ 
400 ตัวอยาง โดยมีคาความคาดเคล่ือน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    
 ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบมีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 วิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเลือกสํานักงาน
เขตพ้ืนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 10 เขต จาก 50 เขต ตามการบริหารงานของธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน)  โดยจับฉลากเลือกเขต ไดแก 
  1) สํานักงานเขตพื้นที่ชิดลม    
  2) สํานักงานเขตพื้นที่วิสทุธิก์ษตัริย      
  3) สํานักงานเขตพื้นที่ประชาชืน่ 
  4) สํานักงานสาขาอาคารสํานักงาน 
  5) สํานักงานบริหารสาขาศูนยการคากรุงเทพ    
  6)   สํานักงานเขตพื้นที่รามอินทรา   
  7)   สํานักงานเขตพื้นที่สุรวงษ   
  8)   สํานักงานสาขาสุวรรณภูมิ   
  9)   สํานักงานเขตพื้นที่เทพารักษ   
    10)   สํานักงานเขตพื้นที่รัชดาฯ-ทาพระ    
 ข้ันที ่ 2  วิธกีารสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนดโควตา
สําหรับจํานวนตัวอยางที่ตองการศึกษา 10 เขต โดยกาํหนดใหเก็บตัวอยางในแตละเขต 40 ตัวอยาง 
 ข้ันที่  3   วิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บ
เฉพาะผูที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ จนครบจํานวนขนาดตัวอยาง 400 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 

2 
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วิธีการวิจัยและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสรางข้ึน
เพื่อศึกษาเร่ือง สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทนุกองทนุรวมภายใตการ
บริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด  โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี ้
 สวนที่ 1:    แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาทางการ
สมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ และ รายไดเฉล่ียตอเดือน  โดยมีลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบเพียง
ขอเดียวและเปนคําถามปลายปด (Close-Ended Question) มีจํานวน 6 ขอ แตละขอมีระดับการวัด
ขอมูลดังนี้ 
 ขอที่ 1  เพศใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ไดแก เพศชาย และเพศ
หญิง 
 ขอที่ 2   อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยกําหนดชวง
การแบงชวงอายุที่ใชในแบบสอบถาม โดยใชเกณฑการคํานวณ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
2542: 110) 
   ความกวางอันตรภาคช้ัน = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 
                    จํานวนช้ัน  

  ขอมูลรายงานผลสํารวจภาวการณทํางานของประชากร พ.ศ. 2544 ของสํานักงานสถิติ

แหงชาติไดใชเกณฑการสํารวจผูมีงานทําอายุต้ังแต 15 – 65 ป ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้ไดใชชวงอายุ

เร่ิมตนอายุ 18 ป ข้ึนไป เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดใหผูลงทุนเปนบุคคลที่ตองบรรลุนิติภาวะเปน

เกณฑ โดยแบงชวงอายุออกเปน 5 ชวง ดังนี้ 

   ชวงอายุ      = 65 – 18 

                5 

           =            47              =9.4 / ~ 10 ป 

              5     

           1. อายุ 18 – 27 ป 
  2. อายุ 28 – 37 ป 
  3. อายุ  38 - 47 ป  
  4. อายุ  48- 57 ป 
  5.   อายุ 58 ปข้ึนไป 
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ขอ 3 สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
1.  โสด                                             
2.  สมรส / อยูดวยกัน 
3.    มาย/หยาราง / แยกกันอยู  

ขอที่ 4 ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ไดแก  
  1.    ตํ่ากวาปริญญาตรี   
  2.    ปริญญาตรี    
  3.    สูงกวาปริญญาตรี  
ขอที่ 5 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมีการแบงออกเปน 5 
กลุมดังนี้ 

1. พนักงานบริษัทเอกชน 
2. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
3. ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
4. แมบาน/พอบาน 
5. วิชาชีพอิสระ 
6.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................... 

  
ขอ 6 รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยการกําหนดชวง 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2542: 110)  ดังนี้  
 
ความกวางอันตรภาคช้ัน    =  ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 
                   จํานวนช้ัน  
 การกําหนดรายไดเฉล่ียตอเดือนข้ันตํ่า ซึ่งคํานวณจากอัตราคาจางข้ันตํ่า เปนเงินวันละ 215 
บาท (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ธ.ค. 2553)  เทากับ 215 x 30 วัน = 6,450 ผูวิจัยจึงไดใช
ชวงรายไดตอเดือนอยูระหวาง 6,450 – 56,450 บาท 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดแบงชวงรายไดตอเดือนออกเปน 5 ชวง ดังนี้ 

   ชวงรายไดตอเดือน   =  56,450 – 6,450 

                                            5 

           =        10,000  บาท 
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 แสดงการแบงชวงรายไดตอเดือนที่ใชในแบบสอบถาม ดังนี้ 

 1.   6,450 - 16,449 บาท 
 2.  16,450 - 26,449 บาท   
 3.  26,450 - 36,449 บาท 

       4.  36,450 – 46,449 บาท 
       5.  46,450 – 56,449 บาท  
       6.  56,450 บาท ข้ึนไป 

 
สวนที่ 2:  เปนคําถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุน
รวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรา
สวน (Likert Scale) จํานวน 24 ขอ แบงเปน 7 ดาน ดังนี ้
    1.  ดานผลิตภัณฑ    จํานวน 6 ขอ 
    2.  ดานราคา    จํานวน 2 ขอ 
    3.  ดานชองทางการจําหนาย   จํานวน 4 ขอ 
    4.  ดานการสงเสริมการตลาด  จํานวน 5 ขอ  
    5.  ดานบุคลากร    จํานวน 3 ขอ 
    6.  ดานลักษณะทางกายภาพ  จํานวน 2 ขอ 
    7.  ดานกระบวนการ   จํานวน 2 ขอ 
 โดยแตละคําถามแบงระดับการความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ซึ่งเปนระดับการวัดขอมลู
แบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) และไดกําหนดคาของการรับรู ไดดังนี้  

     คะแนน              ระดับความคิดเหน็ 
  5  หมายถงึ เห็นดวยอยางยิ่ง 
  4  หมายถงึ เห็นดวย 
  3  หมายถงึ  ไมแนใจ 
  2  หมายถงึ ไมเห็นดวย 
  1  หมายถงึ ไมเห็นดวยอยางยิง่ 
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ในการวิเคราะหขอมูลจะใชเกณฑในการแบงระดับการหาชองกวางของอัตรภาคชั้น(Interval 
Scale) โดยใชสูตรการคํานวณชองกวางดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2548: 149-150) 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด 

       จํานวนชั้น  
= 5 – 1 
      5 

    = 0.80 

ดังนัน้ เกณฑคะแนนเฉล่ียของระดับความคิดเหน็ทีม่ตีอสวนประสมทางการตลาด แบงได
ดังนี ้

คาคะแนนเฉล่ีย  

 4.21 – 5.00  หมายถงึ ผูลงทุนมีความคิดเห็นในระดับดีมากตอสวนประสมทางการตลาด 

3.41 – 4.20    หมายถงึ ผูลงทุนมีความคิดเห็นในระดับดีตอสวนประสมทางการตลาด 

2.61 – 3.40  หมายถงึ ผูลงทุนมีความคิดเห็นในระดับปานกลางตอสวนประสมทาง 
 การตลาด 

1.81 – 2.60    หมายถงึ ผูลงทุนมีความคิดเห็นในระดับไมดีตอสวนประสมทางการตลาด 

1.00 – 1.80    หมายถงึ ผูลงทุนมีความคิดเห็นในระดับไมดีอยางมากตอสวนประสมทาง
 การตลาด 

 
สวนที่ 3:    เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด มีจํานวนทั้งหมด 6 ขอ 
 ขอ 1-2  เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended response question) จํานวน 2 ขอ 

เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 

 ขอ 3-6 เปนคําถามแบบ Checklist ที่เปนคําถามปลายปด (Close-Ended Question) 
จํานวน 5 ขอ ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) ไดแกแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบ
ใหเลือก (Multiple Choice Questions) และใหเลือกคําตอบที่ตรงกับพฤติกรรมของผูลงทุนได 
มากกวา 1 ขอ 
 ขอ 7 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมการลงทุนกองทุน ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด โดยเปนคําถามแบบ Semantic Differential Scale จํานวน 1 ขอ โดยใหคาคะแนน
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หรือ Rating Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน ; และคณะ 2546: 136) ซึ่งเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) เกณฑการใหคะแนนมี 5 ระดับดังนี้ 
 ระดับ 5   หมายถึง   มีแนวโนมการลงทุนตอแนนอน 
 ระดับ 4   หมายถึง    มีแนวโนมการลงทุนตอคอนขางแนนอน 
 ระดับ 3   หมายถึง   มีแนวโนมไมแนใจในการลงทุนตอ 
 ระดับ 2   หมายถึง   มีแนวโนมการลงทนุตอคอนขางไมแนนอน 
 ระดับ 1   หมายถึง   มีแนวโนมการลงทุนไมลงทุนตอแนนอน 
 

 จากนั้นทําการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ตามหลักการแบงอันตรภาค
ชั้น (Call Interval) โดยใชสูตรการชวงกวางของช้ัน (กัลยา วานิชยบัญชา 2546: 29) ดังนี้ 
 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  

                                                                                   จํานวนชั้น 

      = 5 – 1  

                                                                          5 

      = 0.8 
 ดังนัน้ ระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของช้ัน ดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง  
  4.21 – 5.00 หมายถงึ มีแนวโนมการลงทนุตอแนนอน 
  3.41 – 4.20 หมายถึง มีแนวโนมการลงทุนตอคอนขางแนนอน 

  2.61 – 3.40 หมายถงึ มีแนวโนมการลงทนุไมแนใจ 
  1.81 – 2.60 หมายถงึ มีแนวโนมการลงทนุตอคอนขางไมแนนอน 

  1.00 – 1.80 หมายถึง มีแนวโนมการลงทุนไมลงทุนตอแนนอน 
 
 ขอ 8  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมการแนะนําตอการลงทุนกองทุนของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด โดยเปนคําถามแบบ Semantic Differential Scale จํานวน 1 ขอ โดย
ใหคาคะแนนหรือ Rating Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ 2546: 136) ซึ่งเปนระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เกณฑการใหคะแนนมี 5 ระดับดังนี้ 
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 ระดับ 5   หมายถึง  มีแนวโนมบอกตอแนนอน 
 ระดับ 4   หมายถึง    มีแนวโนมคอนขางบอกตอ 
 ระดับ 3   หมายถึง   มีแนวโนมไมแนใจ 
 ระดับ 2   หมายถึง   มีแนวโนมคอนขางไมบอกตอ 
 ระดับ 1      หมายถึง   มีแนวโนมไมบอกตอแนนอน  
 จากนั้นทําการวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ตามหลักการแบงอันตรภาค
ชั้น (Call Interval) โดยใชสูตรการชวงกวางของช้ัน (กัลยา วานิชยบัญชา 2546: 29) ดังนี้ 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  

                                                                                   จํานวนชั้น 

      = 5 – 1  

                                                                                          5 

      = 0.80 
 ดังนัน้ระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของช้ันดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง    
  4.21 – 5.00    หมายถึง  มีแนวโนมบอกตอแนนอน 
  3.41 – 4.20    หมายถึง  มีแนวโนมคอนขางบอกตอ 
  2.61 – 3.40     หมายถึง มีแนวโนมไมแนใจ 
  1.81 – 2.60    หมายถึง  มีแนวโนมคอนขางไมบอกตอ 
  1.00 – 1.80     หมายถึง แนวโนมไมบอกตอแนนอน 
 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งมีข้ันตอนการสราง

เคร่ืองมือดังนี้ 

 1.  ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ จากตําราเอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฎีหลักการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2.  ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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 3.  รวบรวมขอมูลที่ไดจากเอกสาร ตําราเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสราง
แบบสอบถาม  
 4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบ
เสนอแนะ และปรับปรุงแกไข 
 5.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา จากนั้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกคร้ังใหสมบูรณกอน
นําไปทดลองใช (Try Out) 
 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปทดลองใชกับผูลงทุนกองทุน ของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จํานวน 40 ราย เพื่อนําผลไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (-Coefficient)  โดยใชสูตร 
Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449)  คาอัลฟา ที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของ

แบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤  ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่ง
เปนการคํานวณหาคาความเชื่อมั่นทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เมื่อนําผลจากการทดสอบ
แบบสอบถาม (Try Out) จํานวน 40 ชุด มาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ของ Cronbach  ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับที่ 0.886 เมื่อพิจารณารายดานพบวา  
  ดานผลิตภัณฑ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.883 
  ดานราคา  มีคาความเชื่อมั่นเทากบั 0.880  
  ดานชองทางการจําหนาย มีคาความเชื่อมั่นเทากบั 0.879 
  ดานการสงเสริมการตลาด มีคาความเชื่อมั่นเทากบั 0.876 
  ดานบุคลากร มีคาความเชื่อมั่นเทากบั 0.882 
  ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาความเชื่อมั่นเทากบั 0.885 
  ดานกระบวนการ มีคาความเชื่อมั่นเทากบั 0.879 
 7.  นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาถึง สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด โดยมี
แหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวนคือ 
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 3.1  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร  วารสารที่

สามารถอางอิงได ผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อประกอบการ

สรางแบบสอบถาม  

 3.2  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)  เปนการนําขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยาง  400 ชุด  มาศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ 

ผูลงทุนกองทุน  

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
การจัดทาํขอมูล 
การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดจัดทําขอมูลโดยดําเนนิการตามลําดับ ดังนี ้

 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing)  ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม

โดยแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

 2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ไดกําหนด

รหัสไวลวงหนา 

 3. การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผลโดยใชโปรแกรม

สถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (Statistic Package for Social Sciences) เพื่อ

วิเคราะหเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน  

 การวิเคราะหขอมูล  
 1.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive เพื่ออธิบายลักษณะของกลุม

ตัวอยาง  

 2.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2 

และ 3 โดยใช การวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียและหาความ 

สัมพันธโดยวิธีของ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
  เปนหลักการที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล นําเสนอขอมูลและหาคาสถิติเบ้ืองตน ซึ่งเปนการอธิบาย
หรือบรรยายลักษณะของขอมูลที่เก็บรวบรวม แตจะไมสามารถอางอิงถึงลักษณะประชากรได จึงเปน
การสรุปถึงลักษณะของขอมูลกลุมที่ศึกษา (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 127) อันประกอบดวย 
  1.1 การหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร ดังนี้ 

n

100f
P


  

    เมื่อ   P = คารอยละ หรือ % (Percentage) 
       f = คาความถี่ที่ตองการแปลเปนคารอยละ 
       n = คาจํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง 
 1.2  การหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยใชสูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546 : 49) 

X = 
n

x  

         เมื่อ  X  = คะแนนเฉลี่ย 
             x   = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
          n  = จํานวนกลุมตัวอยาง 

  1.3 การหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2546: 49) ดังนี้ 

            S.D. =
)

22

1-n(n
x)(xn 

 

     เมื่อ   S.D. = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    x

2  = ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 
      2x)(   =  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

       n      =    จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
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2. สถิติที่ใชทดสอบความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม 
การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 43) 

   Cronbach’s alpha = 
variance/ covariance 1)(k1

variance/ covariance k


 

 

เมื่อ     k   = จํานวนคําถาม 

        covariance  = คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 

         variance   = คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม 

 3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

   สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
   3.1   สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกตาง 2 กลุม เพื่อทดสอบคาเฉลี่ยของ
ประชากรกลุมที่ 1 และ กลุมที 2  (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544: 178) โดยมีสูตรในการหาคา t โดยมีสูตรดังนี้ 

    กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน  S 1
2    S 1

2 

               

2

2
2

1

2
1

21

n

S

n

S

XX
t






 

                                                

1n

n

S

1n

n

S

n

S

n

S

2

2

2

2
2

1

2

1

2
1

2

2
2

1

2
1


































df
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   กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน S 1
2  =  S 2

2 

  t

   























2

1

1

1

21

2

12
1

1

21

2

211

nn

XX

nn
SnSn

 

                221
 nndf  

เมื่อ t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
1  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
2  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

2
1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
2
2S  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

1n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

2n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2  
   df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ( 1n + 2n - 2)   
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  3.2    สถิติ F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 

of Variance) กัลยา วานิชยบัญชา (2546:  293)  มีสูตรดังนี้ 

ตาราง 2   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

 

F              =               
)(

)(

W

B

MS

MS
   

เมื่อ F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
df  แทน     ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และภายในกลุม (n-k) 
k แทน จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
n แทน จํานวนตัวอยางทั้งหมด  

)(BSS  แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม(Between Sum of Squares) 

)(WSS   แทน  ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares) 

)(BMS   แทน    คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  
(Mean Square between groups) 

)(WMS  แทน     คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
 (Mean Square within groups) 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม(B) k-1 )(BSS  
1
)(

)( 

k

SS
MS B

B   

)(

)(

W

B

MS

MS
 ภายในกลุม(W) n-k )(WSS  

kn

SS
MS W

W 
 )(

)(  

รวม (T) n-1 )(TSS    
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โดยดูคาความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใชสถิติวิเคราะห

จากคา ANOVA(F)  หรือ คา Brown-Forsythe(B)  

สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B)  (Hartung. 2001 : 300) 

สามารถเขียนได ดังนี ้

  B = MSB 
    MSW’ 
 
 

 โดย คา    MSW’   =
   

 

เมื่อ B แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน Brown-forsythe 

 MSB แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

  MSW’ แทน คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถติิ Brown-forsythe 

  K แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

  n       แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N แทน ขนาดประชากร 

  Si
2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 

  และถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว  ตองทําการ

ทดสอบเปนรายคูตอไป  เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน  โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant 

Difference (LSD) หรือ Dunnett T3 กัลยา  วานิชยบัญชา (2546: 332-333) 
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สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู LSD  (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2546: 332-333) 

สามารถเขียนได ดังนี ้  

   LSD = 


















ji

1 n
1

n
1MSEt

kn/2;
 

 เมื่อ 
kn/2;1

t


 แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% และช้ันหางความเปนอิสระภายในกลุม 

 MSE แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม ( wMS ) 

 
i

n  แทน จํานวนขอมูลของกลุม i 

 
j

n  แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 

สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153-155) 

สามารถเขียนได ดังนี ้  

                                           

 

                   เมื่อ           แทน   คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Dunnett test 

                                  แทน   คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test 

                              แทน   คาความแปรปรวนภายในกลุม 

                              S          แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตองทําการทดสอบ  เปนรายคู

ตอไป เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)  

กัลยา วานิชยบัญชา (2546: 333)  มีสูตรดังนี้   

  

  LSD    =    kn/2;1
t

   












jnin

ΜSΕ
11  

 

โดยที่          ji nn   

เมื่อ       kn/2;1
t

   แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test  

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และช้ันแหงความเปนอิสระ 
                                         ภายในกลุม = n – k 

MSE     แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม ( )(WMS ) 

i
n      แทน จํานวนขอมูลของกลุมที่  i 

                           j
n      แทน จํานวนขอมูลของกลุมที่  j 

              แทน     คาความคลาดเคล่ือน 
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  3.3 สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพยีรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวทีเ่ปนอิสระตอกนั เปนคาสัมประสิทธสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรสองตัวที่แตละตัวตางมีระดับการวัดของขอมูลแตกตางกัน (วิเชียร เกตุสิงห. 2541: 72) 

         rxy = 
    








   

  

yynxxn

y)x)((xyn
222

 

  เมื่อ  rxy = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

       x = ผลรวมคะแนนชุด X 
       y  = ผลรวมคะแนนชุด Y  

      2x = ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 

     2y  = ผลรวมคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลังสอง 
      xy  = ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด x และชุด y 
    n  = จํานวนกลุมตัวอยาง 
โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของ คา r 

1. คา r เปน ลบ แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
2. คา r เปน บวก แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
3. ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพนัธในทศิทางเดียวกนั และมี

ความสัมพันธกันมาก 
4. ถา r มีคาเขาใกล –1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทาง ตรงขามกนั และ

มีความสัมพนัธกันมาก 
5. ถา r = 0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพนัธกนั 
6. ถา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกนันอย  

เกณฑการแปลความหมาย คาสัมประสิทธสหสัมพนัธ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 316) และมีคาระดับ
ความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธดังนี ้ 
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คาระดับความสัมพันธ ระดับความสมัพันธ 
0.81 – 1.00 สูงมาก 
0.61 – 0.80 คอนขางสูง 
0.41 – 0.60 ปานกลาง 
0.21 – 0.40 คอนขางตํ่า 
0.01 – 0.20 ตํ่ามาก 

 

คาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

 1. ผูลงทนุทีม่ีปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแกเพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  
อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มพีฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด แตกตางกนั 
   1.1 ผูลงทนุทีม่ีเพศแตกตางกนัมีพฤติกรรมการลงทุนกองทนุ แตกตางกัน คาสถิติที่ใช

ทดสอบ คือ Independent – Sample t-test 

  1.2 ผูลงทนุทีม่ีอายุ ระดับการศึกษา อาชพี รายไดตอเดือน และสถานภาพที่แตกตางกนัมี

พฤติกรรมการลงทุนกองทนุแตกตางกนั คาสถิติที่ใชทดสอบ คือ One-Way ANOVA 

 2.  สวนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด คาสถิติที่ใชทดสอบ คือ Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการศึกษาการวิจยั เร่ือง “สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอ
พฤติกรรมการลงทุนกองทนุรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 
จํากัด” การวิเคราะหขอมูล และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูทําการวิจยัไดทํา
การกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวเิคราะหขอมูลดังนี ้
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง 
 X   แทน คาเฉลี่ย 
 S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ (degree of Freedom) 
 SS      แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
 MS      แทน คาเฉลี่ยเทากบัผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Mean of Square) 
 Sig  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ 
 Prob.,pแทน คาความนาจะเปน (probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 Ho     แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
 H1     แทน   สมมติฐานรอง (Atternative hypothesis) 
 * แทน คาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ** แทน คาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย
คร้ังนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดับ 
หัวขอเปน 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหขอมูลเชงิพรรณนา ไดแก ลักษณะสวนบุคคล  สวนประสมทาง

การตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทนุรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด และพฤติกรรมการลงทุนในกองทนุรวม 
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 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

 1.  ผูลงทนุทีม่ีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได แตกตางกนั มพีฤติกรรมการลงทุนกองทนุรวมภายใตการบริหารของบริษทัหลักทรัพยจดัการ
กองทนุ ไทยพาณิชย จาํกัด แตกตางกนั 
 2. สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ  
ดานกระบวนการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทนุกองทนุรวมภายใตการบริหารของบริษทั
หลักทรัพย จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย  จํากัด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
    1.  ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพีและ
รายได โดยแจกแจงความถ่ี และคารอยละ ดังนี ้ 
 
ตาราง 3  แสดงผลขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของลักษณะสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 
   

  ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

     ชาย 158 39.50 
     หญิง 242 60.50 

รวม 400 100.00 
 2. อายุ 
     18- 27  ป                                 
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13.80 

     28- 37  ป                                 177 44.20 

     38- 47  ป                                 109 27.20 

     48- 57  ป                                 43 10.80 

     58 ป ข้ึนไป 16 4.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ) 

  

  ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

3.สถานภาพทางการสมรส    

    โสด  232 58.00 

    สมรส/อยูดวยกนั 155 38.80 

    มาย/หยาราง/แยกกนัอยู 13 3.20 

รวม 400 100.00 
4.ระดับการศกึษา   

    ตํ่ากวาปริญญาตรี 31 7.80 

    ปริญญาตรี 241 60.20 

    สูงกวาปริญญาตรี 128 32.00 

รวม 400 100.0 
5.อาชีพ    

   พนกังานบริษัทเอกชน 289 72.30 

   ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 59 14.80 

   ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 29 7.20 

   แมบาน/พอบาน 10 2.50 

   อาชีพอิสระ 13 3.20 

รวม 400 100.0 
6.รายไดเฉลีย่ตอเดือน    

   6,450 – 16,449 บาท 39 9.80 

   16,450 – 26,449 บาท 93 23.20 

   26,450 – 36,449 บาท 105 26.20 

   36,450 – 46,449 บาท 71 17.80 

   46,450 – 56,449 บาท  31 7.80 

   56,450 บาทข้ึนไป 61 15.20 

รวม 400 100.00 
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 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคลคลของผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 
400 คน จําแนกตามตัวแปร ไดดังนี้  
 เพศ  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จาํนวน 242 คน คิดเปนรอย 60.50 และ
เพศชายจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50      
 อายุ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 28 – 37 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอย
ละ 44.20 รองลงมา อายุระหวาง 38 – 47 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.20  อายุระหวาง  
18 – 27 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.80  อายุ 48-57 ป จํานวน 43 คิดเปนรอยละ 10.80 และ 
อายุ 58 ปข้ึนไป จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ 
 สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพโสดมากท่ีสดุจํานวน 232 คน
คิดเปนรอยละ 58.00 รองลงมา สมรสแลว / อยูดวยกนั จาํนวน 155 คนคิดเปนรอยละ 38.80  และ
หมาย /  หยาราง / แยกกันอยู จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.20 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 241 
คน คิดเปนรอยละ 60.20 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 128 คน  คิดเปนรอยละ 
32.00  และตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.80 ตามลําดับ 
 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 289 คน   คิด
เปนรอยละ 72.30 รองลงมาประกอบขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.80 
อาชีพธุรกิจสวนตัว  / เจาของกิจการ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.20  วิชาชีพอิสระจํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 3.20  แมบาน / พอบานจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50  ตามลําดับ 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 26,450 
– 36,449 บาท จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.20 รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 16,450 
– 26,449  บาท จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.20  รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 36,450 – 46,449 
บาท จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.80 รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 56,450 ข้ึนไป จํานวน 61 คน 
คิดเปนรอยละ  15.20  รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 6,450 – 16,449 บาท จํานวน 39 คน คิดเปนรอย
ละ 9.80  และ รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 46,450 – 56,449 บาท จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 
7.80 ตามลําดับ  
 จากการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามตามตาราง 3 พบวา อาย ุ
สถานภาพทางการสมรส อาชีพ และ รายไดเฉล่ียตอเดือน มีอัตรภาคชัน้ที่มีความถี่นอย ดังนั้นจงึทาํ
การจัดกลุมใหมเพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานกลุมตัวอยางที่จัดกลุมใหมดังนี ้



 61 

ตาราง  4   แสดงผลขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ สถานภาพ    
 ทางการสมรส อาชพี และ รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

  ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

 2. อายุ 
     18- 27  ป                                 
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13.80 

     28- 37  ป                                 177 44.20 

     38- 47  ป                                 109 27.20 

     48 ข้ึนไป                                 59 14.80 

รวม 400 100.00 
3.สถานภาพทางการสมรส    
    โสด  232 58.00 
    สมรส/อยูดวยกนัมาย/หยาราง/แยกกันอยู 168 42.00 

รวม 400 100.00 
5.อาชีพ    
   พนกังานบริษัทเอกชน 289 72.20 
   ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 59 14.80 
   อ่ืนๆ ไดแก ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ /แมบาน/ 
พอบาน/ อาชีพอิสระ 

52 13.00 

รวม 400 100.0 
6.รายไดเฉลีย่ตอเดือน    
   6,450 – 16,449 บาท 39 9.80 
   16,450 – 26,449 บาท 93 23.20 
   26,450 – 36,449 บาท 105 26.20 
   36,450 – 46,449 บาท 71 17.80 
   46,450 บาทข้ึนไป 92 23.00 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคลคลของผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน 
จําแนกตามตัวแปร ไดดังนี ้
 อายุ ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 28 – 37 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอย
ละ 44.20 รองลงมา อายุระหวาง 38 – 47 ป จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.20  อายุระหวาง  
อายุ 48 ปข้ึนไป จํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ 14.80 และ อายุระหวาง 18 – 27 ป จํานวน 55 คน  
คิดเปนรอยละ 13.80  ตามลําดับ 
 สถานภาพสมรส ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพโสดมากท่ีสุดจํานวน 232 คน
คิดเปนรอยละ 58.00 รองลงมา สมรสแลว / อยูดวยกนั/หมาย /  หยาราง / แยกกันอยู จํานวน 168 คน
คิดเปนรอยละ 42.00  ตามลําดับ 
 อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 289 คน   คิด
เปนรอยละ 72.20 รองลงมาประกอบขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.80 
และ อ่ืนๆ ไดแก อาชีพธุรกิจสวนตัว  / เจาของกิจการ /วิชาชีพอิสระจํานวน /แมบาน / พอบาน จํานวน 
52 คน คิดเปนรอยละ 13.00  ตามลําดับ 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 26,450 
– 36,449 บาท จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.20 รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 16,450 
– 26,449  บาท จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.20  รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 46,450 ข้ึนไป 
จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00  รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 36,450 – 46,449 บาท จํานวน 71 
คน คิดเปนรอยละ 17.80  และ รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 6,450 – 16,449 บาท จํานวน 39 คน คิด
เปนรอยละ 9.80  ตามลําดับ  
 
 2. สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวม
ภายใตการบริหาร ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  
ประกอบดวย 7 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานกระบวนการ โดยใชคาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังนี ้
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ตอสวนประสมทาง  
 การตลาดดานผลิตภัณฑ ของผูลงทุนบริษทัหลักทรัพยจดัการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  
 

ดานผลิตภัณฑ X̄  S.D. ระดับความคิดเห็น

1.ความนาเชือ่ถือ ชื่อเสียงของบริษัท ทําใหทานลงทนุ
ในกองทนุรวมของบริษัท 

4.31 0.675 ดีมาก 

2.  ความเปนมืออาชีพและความสามารถในการบริหาร
จัดการกองทนุเปนทีย่อมรับอยางกวางขวาง 

4.35 0.699 ดีมาก 

3. ความหลากหลายของกองทุนใหเลือกลงทุน เชน 
กองทนุตราสารหนี้ กองทุนตราสารทนุ กองทนุที่ลงทุน
ตางประเทศ  กองทนุลดหยอนภาษี  
เปนตน ชวยกระตุนใหทานสนใจลงทุนในบริษัท 

4.22 0.767 ดีมาก 

4.ไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจ 4.27 0.874 ดีมาก 

5. กองทนุมนีโยบายที่ชัดเจน 4.26 0.700         ดีมาก 

6. ไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี 4.34 0.741         ดีมาก 

รวม 4.29 0.502         ดีมาก 

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ 
ดีมาก  มีคาเฉล่ีย 4.29  เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
  ผูลงทนุมีระดับความคิดเหน็ในระดับดีมาก อันดับแรก คือความเปนมืออาชีพและความ 
สามารถในการบริหารจัดการกองทุนเปนทีย่อมรับอยางกวางขวาง  รองลงมาไดแก  ไดรับสิทธิ
ประโยชนทางดานภาษ ี ความนาเชื่อถือ ชื่อเสียงของบริษัททาํใหทานลงทนุในกองทนุรวมของบริษัท 
ไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจ  กองทนุมีนโยบายที่ชดัเจน และความหลากหลายของกองทุนใหเลือก
ลงทนุ เชน กองทนุตราสารหนี้ กองทุนตราสารทนุ กองทุนที่ลงทนุตางประเทศ  กองทนุลดหยอนภาษี  
เปนตน ชวยกระตุนใหทานสนใจลงทุนในบริษัท โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.35, 4.34, 4.31, 4.27, 4.26 
และ 4.22 ตามลําดับ 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ตอสวนประสมทาง
 การตลาดดานราคา ของผูลงทุนบริษทัหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จาํกัด 
 

ดานราคา X̄  S.D. ระดับความคิดเห็น 

7. ผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน หรือลงทุนใน
หลักทรัพยอ่ืน 

4.28 0.750 ดีมาก 

8. คาธรรมเนยีมในการซื้อขายหนวยลงทนุอยูในระดับ
เหมาะสม 

4.09 0.830 ดี 

รวม 4.18 0721 ดี 

 
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับดี   
มีคาเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
 ผูลงทนุมีความคิดเห็นวา ผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน หรือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืน อยูใน
ระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.28 และรองลงมา คือ   คาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุนอยู
ในระดับเหมาะสม อยูในระดับดี โดยโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ตามลําดับ 

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับความคิดเหน็ตอสวนประสมทาง
 การตลาดดานชองทางการจําหนาย ของผูลงทุนบริษทัหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด 

ดานชองทางการจาํหนาย X̄  S.D. ระดับความคิดเห็น 

9. สามารถลงทุนผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด 
(มหาชน)ทีม่ีจาํนวนสาขามากที่สุด สะดวกในการ
เดินทางเพื่อไปลงทุน 

4.44 0.723 ดีมาก 

10. ความหลากหลายของชองทางในการลงทนุ เชน 
Internet (SCB Easy Net) ที่ใชงานงาย และปลอดภัย 

4.41 0.699 ดีมาก 

11.  มีการจัดจําหนายผานตัวแทนขายตาง ๆ เชน
สถาบันการเงนิ หรือ ธนาคาร 

4.17 0.743 ดี 

12. มีการจัดจาํหนายผานงานมหกรรมการเงิน เชน 
ตลาดนัดกองทุนรวม มหกรรมการเงนิ 

4.11 0.724 ดี 

รวม 4.28 0.567 ดีมาก 
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 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจําหนายโดยรวมอยู
ในระดับดีมากมีคาเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
 ผูลงทนุมีความคิดเห็นวาสามารถลงทนุผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มี
จํานวนสาขามากที่สุด สะดวกในการเดินทางเพื่อไปลงทุน และ ความหลากหลายของชองทางในการ
ลงทนุ เชน Internet (SCB Easy Net) ที่ใชงานงาย และปลอดภัย อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.44   และ 4.41 ตามลําดับ 
 สวน มีการจัดจําหนายผานตัวแทนขายตาง ๆ เชนสถาบันการเงนิ หรือ ธนาคาร และ  มีการ
จัดจําหนายผานงานมหกรรมการเงิน เชน ตลาดนัดกองทนุรวม มหกรรมการเงนิ อยูในระดับดี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากบั 4.17  และ 4.11 ตามลําดับ 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ตอสวนประสมทาง
 การตลาดดานการสงเสริมการตลาด ของผูลงทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
 

ดานการสงเสริมการตลาด X̄  S.D. ระดับความคิดเห็น 

13. มีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ  
โทรทัศน  website เปนตน 

3.95 0.839 ดี 

14. ความเหมาะสมและดึงดูดความสนใจของ ของ
กํานัลที่มอบใหสําหรับลูกคาที่มกีารลงทนุ เชน ต๋ัว
เคร่ืองบิน  เคร่ืองใชไฟฟา บตัรชมภาพยนตร 

3.88 0.929 ดี 

15.มีการจัดสงขอมูลขาวสารการลงทุนใหกับผูลงทุน 4.03 0.823 ดี 
16.ความโดดเดนนาสนใจของการแนะนาํการลงทุน
ตามสถานที่จดังานแสดง (Booth / Event) 

3.93 0.789 ดี 

17. มีการมอบของขวัญ ของท่ีระลึกในวาระตาง เชน ป
ใหม  วนัเกิด 

3.91 0.980 ดี 

รวม 3.94 0.684 ดี 

 
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด โดยรวม
อยูในระดับดี  มีคาเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณารายขอพบวา  ผูลงทุนมคีวามคิดเหน็วา มีการจัดสงขอมูล
ขาวสารการลงทนุใหกับผูลงทนุ มีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ  โทรทัศน  website เปน
ตน  ความโดดเดนนาสนใจของการแนะนาํการลงทนุตามสถานที่จัดงานแสดง (Booth / Event) มีการ
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มอบของขวัญ ของที่ระลึกในวาระตาง เชน ปใหม  วันเกิด และ ความเหมาะสมและดึงดูดความสนใจ
ของ ของกํานัลที่มอบใหสําหรับลูกคาทีม่ีการลงทนุ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน  เคร่ืองใชไฟฟา บตัรชม
ภาพยนตร อยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03  3.95, 3.93, 3.91 และ 3.88 ตามลําดับ 

ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ตอสวนประสมทาง
 การตลาดดานบุคคลากร ของผูลงทุนบริษทัหลักทรัพยจดัการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

ดานบุคคลากร X̄  S.D. ระดับความคิดเห็น 

18.พนกังานใหขอมูลและคําแนะนําที่เหมาะสมกับการ
ลงทนุ 

4.29 0.764 ดีมาก 

19.ความสุภาพและมารยาทในการใหบริการของ
พนกังาน 

4.32 0.731 ดีมาก 

20.ความรวดเร็วและถูกตองในการใหบริการของ
พนกังาน 

4.27 0.720 ดีมาก 

รวม 4.30 0.652 ดีมาก 

  
 จากตาราง 9  ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดานดานบุคคลากร โดยรวมอยูใน
ระดับดีมากมคีาเฉลี่ย 4.30 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูลงทนุมีความคิดเห็นวา ดานบุคลากรมคีวาม
สุภาพและมารยาทในการใหบริการของพนักงาน  พนกังานใหขอมูลและคําแนะนาํที่เหมาะสมกบัการ
ลงทนุ และ ความรวดเร็วและถูกตองในการใหบริการของพนักงาน อยูในระดับดีมาก  โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.32, 4.29 และ  4.27 ตามลําดับ 

ตาราง 10  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ตอสวนประสมทาง
 การตลาดดานลักษณะทางกายภาพ ของผูลงทนุบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จาํกัด 

ดานลักษณะทางกายภาพ X̄  S.D. ระดับความคิดเห็น 

21.รูปแบบการจัดสถานที่ใหบริการเปนระเบียบ และมี
ความเปนมาตรฐาน 

4.18 0.676 ดี 

22. อุปกรณ เคร่ืองมือในการบริการนําเอาเทคโนโลยีมี
ความทันสมัย 

4.19 0.755 ดี 

รวม 4.18 0.677 ดี 
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 จากตาราง 10  ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ โดยรวม
อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.18  เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
 ผูลงทนุมีความคิดเห็นวา อุปกรณ เคร่ืองมือในการบริการนําเอาเทคโนโลยีมีความทันสมัย 
รูปแบบการจัดสถานที่ใหบริการเปนระเบียบและมีความเปนมาตรฐานอยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.19 และ  4.18 ตามลําดับ 

ตาราง 11  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ตอสวนประสมทาง
 การตลาดดานกระบวนการ ของผูลงทนุบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด 

ดานกระบวนการ X̄  S.D. ระดับความคิดเห็น 

23. ข้ันตอนในการใหบริการงาย รวดเร็ว และเขาใจ
งายไมซับซอน 

4.29 0.761 ดีมาก 

24. มีระบบปองกันความปลอดภัยดานขอมูลของ
ลูกคาที่ดี 

4.30 0.795 ดีมาก 

รวม 4.30 0.735 ดีมาก 

 จากตาราง 11  ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ โดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก มคีาเฉลี่ย 4.30  เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
 ผูลงทนุมีความคิดเห็นวามีระบบปองกนัความปลอดภัยดานขอมูลของลูกคาที่ดี และ ข้ันตอน
ในการใหบริการงาย รวดเร็ว และเขาใจงายไมซับซอน อยูในระดับดีมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 
และ  4.29 ตามลําดับ 

 3. พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูลงทุนบรษิัทหลกัทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด 

ตาราง 12  แสดงคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนบริษทัหลักทรัพย
 จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด 
 

พฤติกรรมการลงทุน Min Max X̄      S.D 

1.ระยะเวลาท่ีลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย จํากัด (ป) 

1 18 3.94 2.909 

2.มูลคาในการลงทุนเฉล่ียตอป (บาท) 2,000 5,000,000 148,655 355,804.88 



 68 

 
 จากตาราง 12   ผลการวิเคราะหพบวาพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด มีระยะเวลาที่ลงทุนตํ่าสุด 1 ป และ มีระยะเวลาลงทนุที่สูงสุด 18 ป 
โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 4 ป และ มีมูลคาในการลงทนุเฉลี่ยตอไปมลูคาตํ่าสุด 2,000 บาท   มูลคา
สูงสุด  5,000,000 บาท โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 148,655 บาทตอป  
 
ตาราง 13  แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนบริษทัหลักทรัพย
 จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด 
 

พฤติกรรมการลงทุน จํานวน รอยละ 

3. ชองทางการลงทุน   

    - สาขาธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) 208 52.00 
- อินเตอรเน็ต (Easy Net) 135 33.80 

- ทางตู ATM 21 5.20 

- ตัวแทนขาย บริษัทหลักทรัพย 36 9.00 

รวม 400 100.00 

4. ผูมีอิทธิพลตอการลงทนุ   

    - ตนเอง 256 64.00 

- ครอบครัว 34 8.50 

- เพื่อน 32 8.00 

- พนกังานขายประจําสาขา 78 19.50 

รวม 400 100.00 

5. รูปแบบการลงทนุทีเ่ลือกลงทนุ   

    - กองทนุรวมตราสารหนี ้  175 43.80 

- กองทนุรวมเพือ่การลดหยอนภาษ ี 138 34.50 

- กองทนุรวมทีม่ีนโยบายลงทุนในตางประเทศ  21 5.20 

- กองทนุรวมตราสารทนุ 20 5.00 

- กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 46 11.50 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 13 (ตอ) 

พฤติกรรมการลงทุน จํานวน รอยละ 

6. จุดมุงหมายในการลงทุนที่เลือกลงทนุ   

    - ออมเงินเพื่อวัยเกษียณ   50 12.50 

- ไดรับผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงนิในสถาบันการเงิน  174 43.50 

- เช่ือมั่นในความเปนมืออาชีพของผูบริหาร หรือผูจัดการกองทุน  45 11.20 

- ไดรับสิทธิในการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 101 25.30 

- เปนการสรางวนิัยในการออมอยางสม่ําเสมอ 30 7.50 

รวม 400 100.00 

  
 จากตาราง 13 ผลการวเิคราะหพบวาพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุน ลงทนุผานสาขา
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มากที่สุด จํานวน 208 คน โดยคิดเปนรอยละ 52.00 รองลงมา
ทางอินเตอรเน็ต จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.80   ตัวแทนขายบริษัทหลักทรัพย จาํนวน 36 คน  
คิดเปนรอยละ 9.00  และทางตู ATM  จํานวน 21 คน เปนรอยละ 5.20 ตามลําดับ  
 จากพฤติกรรมการลงทนุ ผูที่มีอิทธิพลตอการลงทุนมากที่สุด คือตนเอง จาํนวน 256 คน โดย
คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมาไดแก  พนกังานขายประจําสาขา จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.50 
จากคนในครอบครัว จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 และจากเพื่อน จาํนวน 32 คน คิดเปนรอยละ  
8.00 ตามลําดับ 
 พฤติกรรมการลงทุนพบวา รูปแบบการลงทุนที่ผูลงทุนเลือกลงทุนในกองทนุรวมตราสารหนี้
มากที่สุด จาํนวน 175 คน  คิดเปนรอยละ 43.80 รองลงมา กองทุนรวมเพื่อการลดหยอนภาษ ีจาํนวน 
138 คน  คิดเปนรอยละ 34.50 กองทนุรวมที่ลงทุนในหุน จาํนวน 46 คน  คิดเปนรอยละ 11.50  
กองทนุรวมทีม่ีนโยบายลงทุนในตางประเทศ จํานวน 21 คน  คิดเปนรอยละ 5.20 และ กองทุนรวมตรา
สารทุน  จาํนวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ 
 พฤติกรรมการลงทุนพบวา จุดมุงหมายในการลงทุนที่ผูลงทุนเลือกลงทนุมากที่สดุคือไดรับ
ผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินในสถาบันการเงนิ จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมา
คือ ไดรับสิทธิในการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.30  
การออมเงนิเพื่อวัยเกษียณ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 เช่ือมั่นในความเปนมอือาชีพ 
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ของผูบริหาร หรือผูจัดการกองทุน จาํนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.20  และ เปนการสรางวนิัยในการ
ออมอยางสม่าํเสมอ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ  7.50 ตามลําดับ 

ตาราง 14  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมแนวโนมในอนาคตทานจะลงทุนกองทุน
 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากดั และ แนวโนมการบอกตอของผูลงทนุใน
 บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จาํกัด  
 

พฤติกรรมการลงทุน X̄  S.D. ความหมาย 

7.แนวโนมการลงทุนตอ  
ลงทนุแนนอน ...........ไมลงทุนแนนอน 

3.95 0.883 ลงทนุตอคอนขาง
แนนอน 

8. แนวโนมการบอกตอการลงทนุ 
บอกตอแนนอน.........ไมบอกตอแนนอน 

3.92 0.889 คอนขางบอกตอ 

 
 ตาราง 14  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมแนวโนมการลงทนุตอพบวา ผูลงทนุมพีฤติกรรม
แนวโนมการลงทนุตอคอนขางแนนอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95  และ พฤติกรรมแนวโนมการบอกตอ
การลงทุนพบวา ผูลงทนุมีพฤติกรรมแนวโนมการบอกตอการลงทุน คอนขางบอกตอโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.92  
  
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานที่ 1  ผูลงทุนที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด แตกตางกัน 

 โดยการทดสอบสมติฐาน พฤติกรรมการลงทุนที่นํามาทดสอบสมติฐาน ไดแก ระยะเวลาใน

การลงทุน (ป)  สามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 6  สมมติฐาน ดังนี้ คือ 

 สมมติฐานขอที่ 1.1 ผูลงทุนมเีพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในบริษทัหลักทรัพย
จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด แตกตางกนั 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา t โดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปน

อิสระกัน (Independent t-test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็

ตอเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 
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 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0: ผูลงทนุมีเพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทนุไมแตกตางกนั 
 H1: ผูลงทนุมีเพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทนุแตกตางกนั 
 โดยจะทาํการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene’s test ซึ่ง
ต้ังสมมติฐาน ดังนี ้
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 
 H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95 % จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอคา Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 15 
 
ตาราง  15  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการ
 กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด โดยจําแนกตามเพศ 

 
 จากตาราง 15  ผลการทดสอบความแปรปรวน พบวา พฤติกรรมการลงทุนในดานระยะเวลา
การลงทุน (ป) มีคา Probability (prob.) เทากบั 0.064 ซึ่งมากกวา 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง 
ไมแตกตางกนั อยางมนีัยสําคัญที่ระดับ 0.05  จึงทดสอบความแตกตางดวย t-test กรณี  Equal 
variances assumed 
 จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางดานเพศของผูลงทนุกบัพฤติกรรมการลงทุน
โดยใชสถิติการทดสอบ Independent t – test เมื่อพจิารณาคา Probability (p) เทากับ 0.084  ซึ่ง

พฤติกรรม
การลงทุน 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

   t-test for Equality of Means 

F Sig. เพศ n X̄  S.D. t df p 

ระยะเวลา
ในการ

ลงทนุ (ป) 

Equal 
variances 
assumed 

3.459 0.064 
ชาย 
หญิง 

158 
242 

4.04 
3.89 

0.824 
0.915 

1.730 
 

398 
 

0.084 
 

  Equal 
variances not 

assumed 
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มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา  
ผูลงทนุมีเพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการลงทุนกองทนุในบริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย 
จํากัด ไมแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอที่ 1.2 ผูลงทุนมีอายทุี่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในบริษทัหลักทรัพย
จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด  แตกตางกนั 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0 : ผูลงทุนมอีายุที่แตกตางกนั มพีฤติกรรมการลงทุนไมแตกตางกนั 
 H1 : ผูลงทุนมอีายุที่แตกตางกนั มพีฤติกรรมการลงทุนแตกตางกนั 
สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way Anova) เมื่อคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน และหาก
คาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe และการ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา sig  2 – 
tailed prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกนั จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธทีดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หา
วาคาเฉลีย่คูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยจะทาํ
การตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Leven’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี ้
 H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 
 H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95 % จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กต็อเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบดังตาราง 16 

ตาราง 16  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายโุดยใช Levene’s test 

  

  Levene Statistic df1 df2 p 

พฤติกรรมการลงทุน 0.832 3 396 0.477 



 73 

 จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมอายุ พบวาพฤติกรรมการลงทุนมีคา 
p เทากับ 0.477  ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานรอง(H1) 
หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ซึ่งจะใชสถิติ F-test ในการทดสอบ 
 
ตาราง  17   แสดงความแตกตางกันของพฤติกรรมการลงทุนโดยจาํแนกตามอายุ โดยใชสถิติ F-test 
 ทดสอบ 
 

 
 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความแตกตางกันของพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด จําแนกตามอายุ โดยการใชสถิติ F-test ในการทดสอบ พบวา 
พฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนมีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.685 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูลงทุนที่มีอายุแตกตางกัน
จะมีพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานขอที่ 1.3 ผูลงทุนมีสถานภาพทางการสมรสที่แตกตางกนั มพีฤติกรรมการลงทุน
ในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จาํกัด แตกตางกนั 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา t โดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปน

อิสระกัน (Independent t-test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็

ตอเมื่อ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 

 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0: ผูลงทนุมสีถานภาพทางการสมรสที่แตกตางกนั มีพฤติกรรมการลงทุนไมแตกตางกนั 
 H1: ผูลงทนุมสีถานภาพทางการสมรสที่แตกตางกนั มีพฤติกรรมการลงทุนแตกตางกัน 
 โดยจะทาํการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene’s test ซึ่ง
ต้ังสมมติฐาน ดังนี ้

พฤติกรรมการลงทุน 
แหลงความ
แปรปรวน 

ss df Ms F p 

อาย ุ ระหวางกลุม 1.166 3 0.389 0.497 0.685 

  ภายในกลุม 309.834 396 0.782     

  รวม 311.000 399       
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 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 
 H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95 % จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอคา Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 18 
 
ตาราง  18  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการลงทุนในบริษทัหลักทรัพยจัดการ
 กองทนุ ไทยพาณิชย จาํกัด จําแนกตามสถานภาพทางการสมรส 

 
 จากตาราง 18  ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมของสถานภาพทางการสมรส พบวา 
พฤติกรรมการลงทุน มีคา Probability (prob.) เทากบั 0.353 ซึง่มากกวา 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของสถานภาพ
ทางการสมรส คือกลุมโสด และ สมรสแลวไมแตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึง
ทดสอบความแตกตางดวย t-test กรณี  Equal variances assumed 
 จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางดานสถานภาพทางการสมรส ของผูลงทนุกับ
พฤติกรรมการลงทุนโดยใชสถิติการทดสอบ Independent t – test เมื่อพิจารณาคา Probability (p) 
เทากับ 0.463  ซึ่งมากกวา 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูลงทนุมสีถานภาพทางการสมรสที่แตกตางกนัมพีฤติกรรมการลงทุนกองทนุในบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทนุไทยพาณิชย จาํกัด ไมแตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

พฤติกรรม
การลงทุน 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

   t-test for Equality of Means 

F Sig. 
สถาน
ภาพ 

n X̄  S.D. t df p 

ระยะเวลา
ในการ

ลงทนุ (ป) 

Equal 
variances 
assumed 

0.865 0.353 
โสด 
สมรส 

232 
168 

3.92 
3.99 

0.869 
0.902 

-0.734 
 

398 
 

0.463 
 

  Equal 
variances not 

assumed 
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 สมมติฐานขอที่ 1.4 ผูลงทุนมีระดับการศึกษาที่แตกตางกนั มพีฤติกรรมการลงทุนในบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จาํกัด  แตกตางกัน 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0 : ผูลงทุนมรีะดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทนุไมแตกตางกนั 
 H1 : ผูลงทุนมรีะดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทนุแตกตางกนั 
สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way Anova) เมื่อคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน และหาก
คาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe และการ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0 ) ก็ตอเมื่อคา sig  2 – 
tailed prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกนั จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธทีดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หา
วาคาเฉลีย่คูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยจะทาํ
การตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Leven’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี ้
 H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 
 H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95 % จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กต็อเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบดังตาราง 19 

ตาราง 19  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษาโดยใช Levene’s test 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแปรปรวนระดับการศึกษา พบวาพฤติกรรมการลงทุนมี
คา p เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงวายอมรับสมมติฐานรอง
(H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของระดับการศึกษาแตกตางกัน ซึ่งจะใชสถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ 

  Levene Statistic df1 df2 p 

พฤติกรรมการลงทุน 5.761** 2 397 0.003 
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ตาราง 20  แสดงความแตกตางกนัของพฤติกรรมการลงทุนโดยจาํแนกตามระดับการศึกษาโดยใชสถิติ 
 Brown-Forsythe ทดสอบ 
 

พฤติกรรมการลงทุน 
Statistic df1 df2 p 

ระยะเวลาในการลงทุน (ป) 3.229* 2 145.802 0.042 

     
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหความแตกตางกันของพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา โดยการทดสอบดวยการใชสถิติ 
Brown-Forsythe ทดสอบ พบวา พฤติกรรมการลงทุนดานแนวโนมการลงทุนตอในบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.042  ซึ่งนอยกวา 0.05 คือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) แสดงวายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูลงทุนที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการลงทุนดานระยะเวลาการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย จํากัด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เพื่อใหทราบวาอาชีพคูใดที่มี
ความแตกตางกันจึงทําการทดสอบตอไปดวยวีธีทดสอบแบบ Dunnett  T3  แสดงในตารางดังนี้  

ตาราง  21  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลงทุน จําแนกตามระดับ
 การศึกษา โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett  T3   
 

อาชีพ X̄  
ตํ่ากวา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกวา 

ปริญญาตรี 
4.06 4.02 3.79 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 4.02 - 
0.04 

 (0.794) 
0.28 

(0.118) 

ปริญญาตรี 4.06   
0.23* 

(0.016) 
สูงกวาปริญญาตรี 3.79   - 
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 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหแสดงวาผูลงทุนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับ สูงกวา
ปริญญาตรี มี Probability (p) เทากับ 0.016  ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูลงทุนที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี แตกตางเปนรายคูกับผูลงทุนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดย 
ผูลงทุนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการลงทุนในดานระยะเวลาการลงทุนสูงกวาผูลงทนุ
ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ  0.23   สวนรายคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 สมมติฐานขอที่ 1.5 ผูลงทุนมีอาชพีที่แตกตางกนั มพีฤติกรรมการลงทุนในบริษทัหลักทรัพย
จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด  แตกตางกนั 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0 : ผูลงทุนมอีาชีพที่แตกตางกนั มีพฤติกรรมการลงทุนไมแตกตางกนั 
 H1 : ผูลงทุนมอีาชีพที่แตกตางกนั มีพฤติกรรมการลงทุนแตกตางกนั 
สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way Anova) เมื่อคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน และหาก
คาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe และการ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0 ) ก็ตอเมื่อคา sig  2 – 
tailed prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกนั จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธทีดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หา
วาคาเฉลีย่คูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยจะทาํ
การตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Leven’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี ้
 H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 
 H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95 % จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กต็อเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบดังตาราง 22 
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ตาราง 22   แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพโดยใช Levene’s test 
 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละอาชพี พบวาพฤติกรรมการลงทนุมีคา p 
เทากับ 0.010 ซึ่งนอยกวา 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงวายอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพแตกตางกนั ซึง่จะใชสถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบ 
 
ตาราง 23  แสดงความแตกตางกนัของพฤติกรรมการลงทุนโดยจาํแนกตามอาชพีโดยใชสถิติ Brown-
 Forsythe ทดสอบ 
 

พฤติกรรมการลงทุน 
Statistic df1 df2 p 

ระยะเวลาในการลงทุน (ป) 4.729** 2 135.73 0.005 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหความแตกตางกันของพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จําแนกตามอาชีพ โดยการทดสอบการใชสถิติ Brown-Forsythe 
ทดสอบ พบวา พฤติกรรมการลงทุนดานแนวโนมการลงทุนตอในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย จํากัด มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.005  ซึ่งนอยกวา 0.01 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) แสดงวายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูลงทุนที่มีอาชีพแตกตางกันจะมีพฤติกรรม
การลงทุนดานระยะเวลาในการลงทุน (ป) ในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เพื่อใหทราบวาอาชีพคูใดที่มีความแตกตางกันจึง
ทําการทดสอบตอไปดวยวีธีทดสอบแบบ Dunnett  T3  แสดงในตารางดังนี้  

  Levene Statistic df1 df2 p 

พฤติกรรมการลงทุน 4.675** 2 397 0.010 
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ตาราง 24  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลงทุน จําแนกตามอาชีพ โดย
 เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett  T3   
 

อาชีพ X̄  

พนักงานบริษัทเอกชน 
ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

อื่นๆ ไดแก ธุรกิจ
สวนตัว/เจาของกิจการ 

/แมบาน/ พอบาน/ 
อาชีพอิสระ 

4.00 3.60 4.08 

พนักงานบริษัทเอกชน 4.08 - 
0.39* 

(0.026) 
-0.08 

(0.898) 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.60 - - 
0.47* 

(0.032) 
 

อื่นๆ ไดแก ธุรกิจสวนตัว/
เจาของกิจการ /แมบาน/ 
พอบาน/ อาชีพอิสระ 

4.00 - - - 

 
 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหแสดงวาผูลงทุนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี Probability (p) เทากับ 0.026  ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวาผูลงทุนที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน แตกตางเปนรายคูกับผูลงทุนที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยผูลงทุน
ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการลงทุนในดานระยะเวลาการลงทุน สูงกวาผูลงทุนที่มี
อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ  
0.39 และ 
 ผูลงทุนที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพอ่ืนๆ ไดแก ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ /
แมบาน/ พอบาน/ อาชีพอิสระ มี Probability (p) เทากับ 0.032  ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา 
ผูลงทุนที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตกตางเปนรายคู กับ ผูลงทุนที่มีอาชีพอาชีพอ่ืนๆ ไดแก 
ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ /แมบาน/ พอบาน/ อาชีพอิสระ  โดยผูลงทุนที่มีอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการลงทุนในดานระยะเวลาการลงทุนสูงกวาผูลงทุนที่มีอาชีพอาชีพอ่ืนๆ ไดแก 
ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ /แมบาน/ พอบาน/ อาชีพอิสระ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ  0.47 ตามลําดับ  สวนรายคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 1.6 ผูลงทนุมีรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนใน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จาํกัด  แตกตางกัน 
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0 : ผูลงทุนมรีายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกนั มีพฤติกรรมการลงทนุไมแตกตางกนั 
 H1 : ผูลงทุนมรีายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกนั มีพฤติกรรมการลงทนุแตกตางกัน 
สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way Anova) เมื่อคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากัน และหาก
คาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe และการ
ทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0 ) ก็ตอเมื่อคา sig  2 – 
tailed prob. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉล่ียอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกนั จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธทีดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หา
วาคาเฉลีย่คูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยจะทาํ
การตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Leven’s test ซึ่งต้ังสมมติฐานดังนี ้
 H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 
 H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95 % จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) กต็อเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบดังตาราง 25 
 
ตาราง 25  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยใช Levene’s test 
 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  
จากตาราง 25 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือนพบวาพฤติกรรมการ
ลงทุนมีคา p เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงวายอมรับสมมติ

  Levene Statistic df1 df2 p 

พฤติกรรมการลงทุน 6.323** 4 395 0.000 
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ฐานรอง(H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน ซึ่งจะ
ใชสถิติ ซึ่งจะใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบในการทดสอบ 
 
ตาราง 26  แสดงความแตกตางกนัของพฤติกรรมการลงทุนโดยจาํแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใช
 สถิติ Brown-Forsythe ทดสอบ 
 

พฤติกรรมการลงทุน 
Statistic df1 df2 p 

ระยะเวลาในการลงทุน (ป) 0.392 4 296.33 0.815 

 
 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหความแตกตางกันของพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยใชสถิติ Brown-Forsythe 
ทดสอบ พบวา พฤติกรรมการลงทุนดานระยะเวลาในการลงทุน (ป) ในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย จํากัด มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.815  ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูลงทุนที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันจะ
มีพฤติกรรมการลงทุนดานระยะเวลาในการลงทุน (ป) ในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 
จํากัดไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 2  สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ  
ดานกระบวนการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัท
หลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง ( H1 )   ก็ตอเมื่อคาระดับ นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอย
กวา 0.05   
 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
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 (H0) :  สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ  
ดานกระบวนการ ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด 
 (H1) :  สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ  
ดานกระบวนการ มีความสัมพันธ กับ  พฤติกรรมการลงทุนกองทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย จํากดั  
 
ตาราง 27   แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับ  พฤติกรรมการ
 ลงทุนกองทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ในดานระยะเวลาการลงทุน 
 

  พฤติกรรมการลงทุนในบรษัิทหลักทรัพยจัดการ 
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

สวนประสมทางการตลาดบริการ Peason 
Correlation 

(r) 
P 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

1.ดานผลติภณัฑ 
    

1.1 ความนาเชือ่ถือ ชื่อเสียงของบริษัท ทําให
ทานลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท 

0.203** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

1.2 ความเปนมืออาชพีและความสามารถใน
การบริหารจัดการกองทุนเปนท่ียอมรับอยาง
กวางขวาง 

0.089 0.074 ไมมี
ความสัมพันธ 

- 
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ตาราง 27 (ตอ) 

  พฤติกรรมการลงทุนในบรษัิทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

สวนประสมทางการตลาดบริการ Peason 
Correlation 

(r) 
P 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

1.3 ความหลากหลายของกองทุนใหเลือกลงทุน 
เชน กองทุนตราสารหน้ี กองทุนตราสารทุน 
กองทุนท่ีลงทุนตางประเทศ  กองทุนลดหยอนภาษี  
เปนตน ชวยกระตุนใหทานสนใจลงทุนในบริษัท 

0.294** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

1.4ไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจ 0.300** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

1.5 กองทุนมีนโยบายท่ีชัดเจน 0.435** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

1.6 ไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษ ี 0.233** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

ดานผลิตภัณฑโดยรวม 0.387** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

2.ดานราคา 
2.1 ผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน หรือลงทุน
ในหลักทรัพยอื่น 

 
0.244** 

 
0.000 

 
คอนขางตํ่า 

 
เดียวกัน 

2.2 คาธรรมเนียมในการซือ้ขายหนวยลงทุนอยูใน
ระดับเหมาะสม 

0.269** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

ดานราคาโดยรวม 0.282** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

3.ดานชองทางการจําหนาย 
    

3.1. สามารถลงทุนผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)ท่ีมีจํานวนสาขามากท่ีสุด สะดวก
ในการเดินทางเพื่อไปลงทุน 

0.345** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

3.2  ความหลากหลายของชองทางในการลงทุน 
เชน Internet (SCB Easy Net) ท่ีใชงานงาย และ
ปลอดภัย 

0.277** 0.002 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

3.3  มีการจัดจาํหนายผานตัวแทนขายตาง ๆ เชน
สถาบันการเงิน หรือ ธนาคาร 

0.054 0.278 ไมมี
ความสัมพันธ 

- 
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ตาราง 27 (ตอ) 

  พฤติกรรมการลงทุนในบรษัิทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

สวนประสมทางการตลาดบริการ Peason 
Correlation 

(r) 
P 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

3.4 มีการจัดจาํหนายผานงานมหกรรมการเงิน เชน 
ตลาดนัดกองทุนรวม มหกรรมการเงิน 

0.279** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

ดานชองทางการจําหนายโดยรวม 0.367** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

4.ดานการสงเสริมการตลาด 
    

4.1. มีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ  
โทรทัศน  website เปนตน 

0.029 0.569 ไมมี
ความสัมพันธ 

- 

4.2 ความเหมาะสมและดึงดูดความสนใจของ ของ
กํานัลท่ีมอบใหสําหรับลูกคาท่ีมีการลงทุน เชน ต๋ัว
เคร่ืองบิน  เคร่ืองใชไฟฟา บัตรชมภาพยนตร 

0.274** 0.036 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

4.3 มีการจัดสงขอมูลขาวสารการลงทุนใหกับผู
ลงทุน 

0.268** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

4.4 ความโดดเดนนาสนใจของการแนะนําการลงทุน
ตามสถานที่จัดงานแสดง (Booth / Event) 

0.168** 0.001 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

4.5 มีการมอบของขวัญ ของท่ีระลึกในวาระตาง 
เชน ปใหม  วันเกิด 

0.089 0.075 ไมมี
ความสัมพันธ 

- 

ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม 0.317** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

5. ดานบุคคลากร 
    

5.1 .พนักงานใหขอมูลและคําแนะนําท่ีเหมาะสมกับ
การลงทุน 

0.256** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

5.2 ความสุภาพและมารยาทในการใหบริการของ
พนักงาน 

0.231** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 
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ตาราง 27 (ตอ) 

  พฤติกรรมการลงทุนในบรษัิท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 

จํากัด 

 

สวนประสมทางการตลาดบริการ Peason 
Correlation 

(r) 
P 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

5.3 ความรวดเร็วและถูกตองในการใหบริการของ
พนักงาน 

0.214** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

ดานบุคคลากรโดยรวม 0.265** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ     

6.1 รูปแบบการจัดสถานท่ีใหบริการเปนระเบียบ และ
มีความเปนมาตรฐาน 

0.296** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

6.2 อุปกรณ เคร่ืองมือในการบริการนําเอาเทคโนโลยี
มีความทันสมัย 

0.266** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

ดานลักษณะทางกายภาพโดยรวม 0.301** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

7. ดานกระบวนการ     

7.1  ขั้นตอนในการใหบริการงาย รวดเร็ว และเขาใจ
งายไมซบัซอน 

0.212** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

7.2  มีระบบปองกันความปลอดภัยดานขอมลูของ
ลูกคาท่ีดี 

0.225** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

ดานกระบวนการโดยรวม 0.232** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

สวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม 0.392** 0.000 คอนขางตํ่า เดียวกัน 

 
**  มีระดับนัยสําคัญทางสถติิที่  0.01 
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 จากตาราง 27  ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการ
บริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด พบวา  
 สวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหาร
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด มีคา p เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่น
คือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทาง
การตลาดบริการโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัท
หลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.392 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ถาผูบริโภคมีทัศนคติตอสวน
ประสมทางการตลาดบริการโดยรวม ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ มาก
ข้ึนทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา   

1. ดานผลิตภัณฑ 
  สวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑโดยรวมกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุน
ภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด มีคา p เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน
กองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.387 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ 
สวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑโดยรวมเพิ่มข้ึน ทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุน
เพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า  เมื่อพิจารณารายขอพบวา   
  1.1 ความนาเช่ือถือ ชื่อเสียงของบริษัท ทําใหทานลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทมีคา P 
เทากับ 0.000 ซึ่งซ่ึงนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความนาเชื่อถือ ชื่อเสียงของบริษัท มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.203 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ  
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ผูลงทุนมีความคิดเห็นวาความนาเช่ือถือ ชื่อเสียงของบริษัทเพิ่มข้ึน จะทําให ผูลงทุนมีพฤติกรรมการ
ลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 

 1.2 ความเปนมืออาชีพและความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางมีคา P เทากับ 0.074 ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเปนมืออาชีพและความสามารถในการ
บริหารจัดการกองทุนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 1.3 ความหลากหลายของกองทุนใหเลือกลงทุน เชน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน 
กองทุนที่ลงทุนตางประเทศ  กองทุนลดหยอนภาษี เปนตน ชวยกระตุนใหทานสนใจลงทุนในบริษัท 
มีคา P เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความหลากหลายของกองทุนใหเลือกลงทุน มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.294 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวาความหลากหลายของกองทุนใหเลือกลงทุนมากข้ึนจะทําใหผูลงทุน
มีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 

 1.4 ไดรับผลตอบแทนท่ีนาพอใจ มีคา P เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับไดรับ
ผลตอบแทนท่ีนาพอใจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.300 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา ผลตอบแทนท่ีนาพอใจมากข้ึน
จะทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 

 1.5 กองทุนมีนโยบายที่ชัดเจน มีคา P เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนที่มี
นโยบายที่ชัดเจน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.435 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา กองทุนมีนโยบายที่ชัดเจน จะทําให 
ผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 

 1.6 ไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี มีคา P เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับไดรับ
สิทธิประโยชนทางดานภาษี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 



 88 

0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.233 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไป
ในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา ไดรับสิทธิประโยชนทางดาน
ภาษีเพิ่มข้ึนจะทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 

2. ดานราคา 
  สวนประสมทางการตลาดบริการดานราคาโดยรวมกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใต
การบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด มีคา p เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสม
ทางการตลาดบริการ ดานราคาโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการ
บริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยมคีาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.282 แสดงวาตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ สวนประสมทาง
การตลาดดานราคาโดยรวมเพิ่มข้ึนทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า  
เมื่อพิจารณารายขอพบวา   
  2.1 ผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน หรือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืน มีคา P เทากับ 0.000  
ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน หรือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.244 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา ผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน หรือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืน 
เพิ่มข้ึนจะทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 

  2.2 คาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุนอยูในระดับเหมาะสม มีคา P เทากับ 0.000  
ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุนอยูในระดับเหมาะสม มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.269 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา คาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุนอยูในระดับเหมาะสม 
เพิ่มข้ึนจะทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 
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2. ดานชองทางการจําหนาย 
  สวนประสมทางการตลาดบริการดานชองทางการจําหนายโดยรวมกับพฤติกรรมการ
ลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด มีคา p เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานชองทางการจําหนายโดยรวมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.367 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางตํ่า กลาวคือ สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจําหนายโดยรวมเพิ่มข้ึนทําใหผูลงทุน
มีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า  เมื่อพิจารณารายขอพบวา   
  3.1 สามารถลงทุนผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ที่มีจํานวนสาขามาก
ที่สุด สะดวกในการเดินทางเพื่อไปลงทุน  มีคา P เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับลงทุนผาน
สาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ที่มีจํานวนสาขามากที่สุด สะดวกในการเดินทางเพื่อไป
ลงทุน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.345 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา ลงทุนผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)ที่มีจํานวนสาขามากที่สุด สะดวกในการเดินทางเพื่อไปลงทุนเพิ่มข้ึนจะทําใหผูลงทุนมี
พฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 

  3.2 ความหลากหลายของชองทางในการลงทุน เชน Internet (SCB Easy Net) ที่ใชงานงาย 
และปลอดภัย มีคา P เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายของชองทางในการ
ลงทุน เชน Internet (SCB Easy Net) ที่ใชงานงาย และปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.277 แสดงวาตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความ
คิดเห็นวา ความหลากหลายของชองทางในการลงทุน เชน Internet (SCB Easy Net) ที่ใชงานงาย และ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน  ทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 
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  3.3 มีการจัดจําหนายผานตัวแทนขายตาง ๆ เชนสถาบันการเงิน หรือ ธนาคาร มีคา P 
เทากับ 0.278  ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดจําหนายผานตัวแทนขายตาง ๆ เชนสถาบันการเงิน หรือ 
ธนาคาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  3.4 มีการจัดจําหนายผานงานมหกรรมการเงิน เชน ตลาดนัดกองทุนรวม มหกรรม
การเงิน มีคา P เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับมีการจัดจําหนายผานงานมหกรรมการเงิน 
เชน ตลาดนัดกองทุนรวม มหกรรมการเงิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.279 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา การจัด
จําหนายผานมหกรรมทางการเงินเพิ่มข้ึนทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขาง
ตํ่า 

4.  ดานการสงเสริมทางการตลาด 
  สวนประสมทางการตลาดบริการดานการสงเสริมทางการตลาดโดยรวมกับพฤติกรรมการ
ลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด มีคา p เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.317 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางตํ่า กลาวคือ สวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดโดยรวมเพิ่มข้ึนทําใหผูลงทุนมี
พฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า  เมื่อพิจารณารายขอพบวา   
  4.1 มีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ  โทรทัศน  website เปนตน มีคา P 
เทากับ 0.569  ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความคิดเห็นเก่ียวกับการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       

  4.2 ความเหมาะสมและดึงดูดความสนใจของของกํานัลที่มอบใหสําหรับลูกคาที่มีการ
ลงทุน เชน ต๋ัวเครื่องบิน  เคร่ืองใชไฟฟา บัตรชมภาพยนตร  มีคา P เทากับ 0.036  ซึ่งนอยกวา 0.05  
นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาความเหมาะสมและ
ดึงดูดความสนใจของของกํานัลที่มอบใหสําหรับลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.274 แสดงวาตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา 
ความเหมาะสมและดึงดูดความสนใจของของกํานัล ท่ีมอบใหสําหรับลูกคาเพิ่ม ข้ึนทําให 
ผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า  
  4.3 มีการจัดสงขอมูลขาวสารการลงทุนใหกับผูลงทุน มีคา P เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 
0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การจัดสง
ขอมูลขาวสารการลงทุนใหกับผูลงทุน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.268 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา การ
จัดสงขอมูลขาวสารการลงทุนใหกับผูลงทุนเพิ่มข้ึนทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับ
คอนขางตํ่า  
  4.4 ความโดดเดนนาสนใจของการแนะนําการลงทุนตามสถานที่จัดงานแสดง (Booth / 

Event)  มีคา P เทากับ 0.001  ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ความโดดเดนนาสนใจของการแนะนําการลงทุนตามสถานที่จัดงานแสดง 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  0.01  โดยมีง 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.168 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา ความโดดเดนนาสนใจของการแนะนํา
การลงทุนตามสถานที่จัดงานแสดงเพิ่มข้ึนทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับ คอนขาง
ตํ่า 

  4.5  มีการมอบของขวัญ ของที่ระลึกในวาระตางๆ เชน ปใหม  วันเกิด มีคา P เทากับ 
0.075  ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ  ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา การมอบของขวัญ ของท่ีระลึกในวาระตางๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 

5. ดานบุคคลากร 
  สวนประสมทางการตลาดบริการดานบุคคลากรโดยรวมกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุน
ภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด มีคา p เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานบุคลากร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใต
การบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.265 แสดงวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ สวนประสมทาง
การตลาดดานบุคคลากรโดยรวมเพิ่มข้ึนทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า  
เมื่อพิจารณารายขอพบวา   
  5.1 พนักงานใหขอมูลและคําแนะนําที่เหมาะสมกับการลงทุน  มีคา P เทากับ 0.000  ซึ่ง
นอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
พนักงานใหขอมูลและคําแนะนําที่เหมาะสมกับการลงทุน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.256 แสดงวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความ
คิดเห็นวา พนักงานใหขอมูลและคําแนะนําที่เหมาะสมกับการลงทุนเพิ่มข้ึน ทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรม
การลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 
  5.2 ความสุภาพและมารยาทในการใหบริการของพนักงาน มีคา P เทากับ 0.000  ซึ่งนอย
กวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความ
สุภาพและมารยาทในการใหบริการของพนักงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.231 แสดงวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความ
คิดเห็นวา ความสุภาพและมารยาทในการใหบริการของพนักงานเพิ่มข้ึน ทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการ
ลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 
  5.3 ความรวดเร็วและถูกตองในการใหบริการของพนักงานมีคา P เทากับ 0.000  ซึ่งนอย
กวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความ
รวดเร็วและถูกตองในการใหบริการของพนักงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.214 แสดงวา 
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความ
คิดเห็นวา ความรวดเร็วและถูกตองในการใหบริการของพนักงานเพิ่มข้ึน ทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการ
ลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 
 

6. ดานลักษณะทางกายภาพ 
  สวนประสมทางการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมกับพฤติกรรมการ
ลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย  จํากัด มีคา p เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 



 93 

หมายความวา สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.301 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางตํ่า กลาวคือ สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมเพิ่มข้ึนทําใหผูลงทุน
มีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า  เมื่อพิจารณารายขอพบวา   
  6.1 รูปแบบการจัดสถานท่ีใหบริการเปนระเบียบ และมีความเปนมาตรฐาน  มีคา P 
เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการจัดสถานท่ีใหบริการเปนระเบียบ และมีความเปน
มาตรฐาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.296 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดสถานท่ีใหบริการเปน
ระเบียบ และมีความเปนมาตรฐานเพิ่มข้ึนจะทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับ
คอนขางตํ่า 

  6.2 อุปกรณ เคร่ืองมือในการบริการนําเอาเทคโนโลยีมีความทันสมัย มีคา P เทากับ 
0.000  ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ อุปกรณ เคร่ืองมือในการบริการนําเอาเทคโนโลยีมีความทันสมัย 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.266 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา อุปกรณ เคร่ืองมือในการบริการนําเอาเทคโนโลยีมี
ความทันสมัยเพิ่มข้ึนจะทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 
 

7. ดานกระบวนการ 
  สวนประสมทางการตลาดบริการดานกระบวนการโดยรวมกับพฤติกรรมการลงทนุกองทนุ
ภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด มีคา p เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานกระบวนการโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน
กองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.232 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ 
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สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการโดยรวมเพิ่มข้ึนทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึน
ในระดับคอนขางตํ่า  เมื่อพิจารณารายขอพบวา   
  7.1 ข้ันตอนในการใหบริการงาย รวดเร็ว และเขาใจงายไมซับซอน มีคา P เทากับ 0.000  
ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้ันตอนในการใหบริการงาย รวดเร็ว และเขาใจงายไมซับซอน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.212 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
กลาวคือ ผูลงทุนมีความคิดเห็นวา ข้ันตอนในการใหบริการงาย รวดเร็ว และเขาใจงายไมซับซอน
เพิ่มข้ึนจะทําใหผูลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 

  7.2 มีระบบปองกันความปลอดภัยดานขอมูลของลูกคาที่ดี มีคา P เทากับ 0.000  ซึ่งนอย
กวา 0.01  นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ มีระบบปองกันความปลอดภัยดานขอมูลของลูกคาที่ดี มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.225 
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า กลาวคือ ผูลงทุนมี
ความคิดเห็นวา มีระบบปองกันความปลอดภัยดานขอมูลของลูกคาที่ดีเพิ่มข้ึนจะทําใหผูลงทุนมี
พฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึนในระดับคอนขางตํ่า 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 28 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติที่ใช 
ผลกการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ผูลงทุนที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุ สถานภาพ อาชพีระดับการศึกษา และ

รายได แตกตางกนั มีพฤติกรรมการลงทุนกองทนุรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทนุ ไทยพาณิชย จาํกัด แตกตางกนั 

1.1 เพศที่แตกตางกนัจะมพีฤติกรรมการลงทุน แตกตาง

กัน  

t - test ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2 ผูลงทุนทีม่ีอายุแตกตางกนัจะมพีฤติกรรมการลงทนุ 

แตกตางกนั  

F - test ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3 ผูลงทุนทีม่ีสถานภาพทางการสมรสแตกตางกนัจะมี

พฤติกรรมการลงทุนแตกตางกนั 

t - test ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.4 ผูลงทุนทีม่ีระดับการศึกษาแตกตางกนัจะมี

พฤติกรรมการลงทุนแตกตางกนั 

 

(Brown-Forsythe) 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.5 ผูลงทุนทีม่ีอาชีพแตกตางกนัจะมีพฤติกรรมการ

ลงทนุแตกตางกนั 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.6 ผูลงทุนทีม่ีรายไดแตกตางกนัจะมีพฤติกรรมการ

ลงทนุในบริษทัหลักทรัพยจดัการกองทุน ไทยพาณิชย 

จํากัดแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 28 (ตอ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช 
ผลกการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ  

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

ไทยพาณิชย  จํากัด 

1.  ดานผลิตภัณฑโดยรวม 

Pearson 
Product 
Moment 

Correlation 
Coefficient 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.  ดานราคาโดยรวม สอดคลองกับสมมติฐาน 

3. ดานชองทางการจําหนายโดยรวม สอดคลองกับสมมติฐาน 

4.  ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม สอดคลองกับสมมติฐาน 

5.  ดานบุคลากรโดยรวม สอดคลองกับสมมติฐาน 

6.  ดานลักษณะทางกายภาพโดยรวม สอดคลองกับสมมติฐาน 

7.  ดานกระบวนการโดยรวม สอดคลองกับสมมติฐาน 

 



 บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการวิจัยเร่ือง“สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอ
พฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 
จํากัด”  ขอมูลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด สามารถใช
เปนแนวทางในการวางแผนการตลาดการพัฒนาและปรับปรุงโดยใชสวนประสมทางการตลาดให 
ตรงตอความตองการและสอดคลองกับพฤติกรรมผูลงทุน  และเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการ
วางแผนกลยุทธ กําหนดนโยบายทางการตลาดในการจัดต้ังผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึงชองทางอํานวย
ความสะดวกใหมๆ ใหกับผูลงทุนตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการ กองทุน ไทยพาณิชย 
จํากัด โดยจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเดือน  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการลงทุน
ของผูลงทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
        การวิจัยเร่ือง “สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทนุรวมภายใต
การบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จาํกดั” ผลของการวิจัยจะกอใหเกิด
ประโยชน ดังนี้  
 1. เพื่อใหนําผลที่ศึกษาเปนแนวทางในการวางแผนกการตลาด การพัฒนา และปรับปรุง 
โดยใชสวนประสมทางการตลาดใหตรงตอความตองการ และสอดคลองกับพฤติกรรมผูลงทุน  
 2. เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการวางแผนกลยุทธ กําหนดนโยบายทางการตลาดใน
การจัดต้ังผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึงชองทางอํานวยความสะดวกใหมๆ ใหกับผูลงทุน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูลงทุนที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด แตกตางกัน 
 2. สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่ลงทุนในกองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 340,062 คน (ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ  
2554) 
 2.กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผูลงทุนกองทุน ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 340,062 คน (ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ  2554) ผูวิจัย
ทราบจํานวนที่แนนอนของประชากร จึงใชสูตรคํานวณ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ไดขนาดตัวอยาง
จากการคํานวณ 399 คน และเพิ่มจํานวนตัวอยาง 1 คน  รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง  
โดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยางดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 วิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเลือกสํานักงาน
เขตพื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ขั้นท่ี 2 วิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนดโควตา
สาํหรับจํานวนตัวอยางที่ตองการศึกษา 10 เขต โดยกาํหนดใหเก็บตัวอยางในแตละเขต 40 ตัวอยาง 
 ขั้นท่ี 3  วิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บ
เฉพาะผูที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี ้จนครบจํานวนขนาดตัวอยาง 400 
ตัวอยาง 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งสรางข้ึนเพื่อ
ศึกษาเร่ือง สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการ
บริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพทางการ
สมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ และ รายไดเฉล่ียตอเดือน  โดยมีลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบเพียง
ขอเดียวและเปนคําถามปลายปด (Close-Ended Question) มีจํานวน 6 ขอ 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย ลักษณะแบบ 
สอบถามเปนมาตราสวน (Likert Scale) จํานวน 24 ขอ และใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค
ชั้น (Interval Scale) เกณฑการใหคะแนนมี 5 ระดับ 
 สวนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทนุรวมภายใตการบริหาร
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากดั มีจํานวนทัง้หมด 6 ขอ 
 ขอ 1-2  เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended response question) จํานวน  
2 ขอ เปนระดับการวัดขอมลูประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 ขอ 3-6 เปนคําถามแบบ Checklist ที่เปนคําถามปลายปด (Close-Ended Question) 
จํานวน 5 ขอ ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal) ไดแกแบบสอบถามทีม่ีหลายคําตอบ
ใหเลือก (Multiple Choice Questions) และใหเลือกคําตอบที่ตรงกับพฤติกรรมของผูลงทนุไดมากกวา 
1 ขอ 
 ขอ 7 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมการลงทุนกองทุน ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด โดยเปนคําถามแบบ Semantic Differential Scale จํานวน 1 ขอ โดยใหคา
คะแนนหรือ Rating Scale ซึ่งเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เกณฑ
การใหคะแนนมี 5 ระดับ 
 ขอ 8 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมการแนะนําตอการลงทุนกองทุนของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากดั โดยเปนคําถามแบบ Semantic Differential Scale 
จํานวน 1 ขอ โดยใหคาคะแนนหรือ Rating Scale ซึ่งเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) เกณฑการใหคะแนนมี 5 ระดับ 
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 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งมีข้ันตอนการสราง
เคร่ืองมือดังนี้ 
 1.  ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ จากตําราเอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฎีหลักการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 3.  รวบรวมขอมูลที่ไดจากเอกสาร ตําราเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาสราง
แบบสอบถาม  
 4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบ
เสนอแนะ และปรับปรุงแกไข 
 5.  นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา จากนั้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบอีกคร้ังใหสมบูรณกอน
นําไปทดลองใช (Try Out) 
 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปทดลองใชกับผูลงทุนกองทุน ของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จํานวน 40 ราย เพื่อนําผลไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (-Coefficient)  โดยใชสูตร 
Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449)  คาอัลฟา ที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของ

แบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤  ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่ง
เปนการคํานวณหาคาความเชื่อมั่นทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เมื่อนําผลจากการทดสอบ
แบบสอบถาม (Try Out) จํานวน 40 ชุด มาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ของ Cronbach  ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับที่ 0.886 
 7. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร  วารสารที่
สามารถอางอิงได ผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อประกอบการ
สรางแบบสอบถาม  
 2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)  เปนการนําขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง  400 ชุด  มาศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของผู
ลงทุนกองทุน 
.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดจัดทําขอมูลโดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing)  ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
โดยแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ไดกําหนด
รหัสไวลวงหนา 
 3. การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (Statistic Package for Social Sciences) เพื่อ
วิเคราะหเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
   1.1  แบบสอบถามสวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพทางการ
สมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ และ รายไดเฉล่ียตอเดือน  ของผูตอบแบบสอบถามนํามาแจกแจง
ความถี่ และเสนอผลเปนคารอยละ   
   1.2  แบบสอบถามสวนที่ 2 สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย นํามาหาคาเฉลี่ย 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   1.3  แบบสอบถามสวนที่ 3 พฤติกรรมการลงทุนที่มีตอ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ในขอระยะเวลาที่ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย 
จํากัด และ มูลคาในการลงทุนเฉลี่ยตอไป โดยหาคาสูงสุด  คาตํ่าสุด   คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ขอชองทางการลงทุน  ขอผูที่มีอิทธิพลตอการลงทุนกองทุน  ขอรูปแบบการลงทุนที่เลือก
ลงทุน ขอจุดมุงหมายในการลงทุนที่เลือกลงทุน  นํามาแจกแจงความถี่ และเสนอผลเปนคารอยละ 
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และในขอแนวโนมการลงทุนตอ และขอการบอกตอการลงทุน นํามาหาคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชวิเคราะหขอมูล
เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
  2.1 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ผูลงทุนที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ 
อาชีพระดับการศึกษา และรายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด แตกตางกัน 
  สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของกลุมประชากร 2 
กลุม ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ และสถานภาพทางการสมรส 
  สถิติ One-way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของ
ประชากรมากกวา 2 กลุม ไดแก ดานอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน กรณีพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู  โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมประชากร 
             2.2 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 สวนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด คาสถิติที่ใช
ทดสอบ คือ Pearson Product Moment Correlation Coefficient สําหรับหาความสัมพันธระหวางตัว
แปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุน
กองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล  
   จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได
เฉล่ียตอเดือนของผูลงทุนกองทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด พบวา 
   ผูลงทุนสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  242 คน คิดเปนรอยละ 60.50  มีอายุระหวาง 
28 – 37 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.20  มีสถานภาพทางการสมรสโสด จํานวน 232 คิดเปน
รอยละ 58.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.20  ประกอบอาชีพ
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พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 72.30 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 26,450-
36,449 บาท จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.20 
  2. การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหาร ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย จํากัด 
   2.1   ดานผลิตภัณฑโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 
4.29 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความเปนมืออาชพีและความสามารถในการบริหารจัดการกองทนุเปน
ที่ยอมรับอยางกวางขวางทีม่ีคาสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 
   2.2   ดานราคาโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับดี  มีคาเฉล่ียรวมเทากบั 4.18 
เมื่อพิจารณารายขอพบวาผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน หรือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนมีคาสูงสุดอยู
ในระดับดีมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 
   2.3   ดานชองทางการจําหนายโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับดีมากมีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 4.28 เมื่อพิจารณารายขอพบวาความคิดเห็นวาสามารถลงทุนผานสาขาธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีจํานวนสาขามากที่สุด สะดวกในการเดินทางเพื่อไปลงทุนมีคาสูงสุด อยู
ในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44    
   2.4   ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับดี  มีคาเฉลี่ย
รวมเทากับ 3.94 เมื่อพิจารณารายขอพบวาการจัดสงขอมูลขาวสารการลงทุนใหกบัผูลงทนุมีคาสูงสุด 
อยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03   
   2.5  ดานดานบุคลากรโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับดีมากมีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ดานบุคลากรมีความสุภาพและมารยาทในการใหบริการของ
พนักงาน  มีคาสูงสุด อยูในระดับดีมาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 
   2.6  ดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 4.18 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อุปกรณ เคร่ืองมือในการบริการนําเอาเทคโนโลยีมีความ
ทันสมยัมีคาสูงสุดอยูในระดับดี  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.19  
   2.7   ดานกระบวนการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.30 เมื่อพิจารณารายขอพบวาระบบปองกนัความปลอดภัยดานขอมูลของลูกคาที่ดีมีคาสูงสุด 
อยูในระดับดีมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30  
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 3. การวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูลงทุนบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูลงทุนบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ประกอบดวย ระยะเวลาที่ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทย
พาณิชย จํากัด (ป)  มูลคาในการลงทุนเฉล่ียตอป (บาท) ชองทางการลงทุน ผูมีอิทธิพลตอการลงทุน 
รูปแบบการลงทุนที่เลือกลงทุน จุดมุงหมายในการลงทุนที่เลือกลงทุน  แนวโนมการลงทุนตอ และ
แนวโนมการบอกตอการลงทุน เมื่อพิจารณารายขอพบวา  
 3.1  ระยะเวลาที่ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด (ป) มี
ระยะเวลาที่ลงทุนตํ่าสุด 1 ป และ มีระยะเวลาลงทุนที่สูงสุด 18 ป โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 4 ป 
 3.2  มูลคาในการลงทนุเฉลี่ยตอป (บาท) มูลคาตํ่าสุดในการลงทุน 2,000 บาท  และ มูลคา
ในการลงทนุสูงสุด  5,000,000 บาท โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 148,655 บาทตอป  
 3.3  ชองทางการจําหนาย ผูลงทนุสวนมากใชชองทางการลงทุนผานสาขาธนาคารไทย
พาณิชย จํากดั (มหาชน) มากที่สุด จํานวน 208 คน โดยคิดเปนรอยละ 52.00 
 3.4 ผูมีอิทธพิลตอการลงทนุ ผูลงทนุสวนมากเลือกลงทนุดวยตนเอง จํานวน 256 คน โดยคิด
เปนรอยละ 64.00 
 3.5  รูปแบบการลงทนุทีเ่ลือกลงทุน ผูลงทนุสวนมากลงทุนในรูปแบบของกองทนุรวม 
ตราสารหน้ีจํานวน 175 คน  คิดเปนรอยละ 43.80 
 3.6  จุดมุงหมายในการลงทนุที่เลือกลงทนุ  ผูลงทุนสวนมากมจีุดมุงหมายในการไดรับ
ผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินในสถาบันการเงนิ จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 
 3.7  แนวโนมการลงทนุตอผูลงทุนมพีฤติกรรมแนวโนมการลงทนุตอคอนขางแนนอน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากบั 3.95 และพฤติกรรมแนวโนมการบอกตอการลงทุนพบวาผูลงทุนมีพฤติกรรมแนวโนม
การบอกตอการลงทนุ คอนขางบอกตอโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92  
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดต้ังสมมติฐาน ดังนี ้ 
 สมมติฐานที่ 1  ผูลงทุนที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด แตกตางกัน โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอย

ได 6  สมมติฐาน ดังนี้ คือ 

 สมมติฐานขอที่ 1.1 ผูลงทุนมีเพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูลงทุนมีเพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการลงทุนกองทุนใน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.2 ผูลงทุนมีอายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูลงทุนที่มีอายุแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการลงทุนใน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่ง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐานขอที่ 1.3 ผูลงทุนมีสถานภาพทางการสมรสที่แตกตางกนั มพีฤติกรรมการลงทุน
ในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จาํกัด แตกตางกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูลงทุนมีสถานภาพทางการสมรสที่แตกตางกันมีพฤติกรรม
การลงทุนกองทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐานขอที่ 1.4 ผูลงทุนมีระดับการศึกษาที่แตกตางกนั มพีฤติกรรมการลงทุนในบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จาํกัด  แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูลงทุนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการ
ลงทุน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐานขอที่ 1.5 ผูลงทุนมีอาชพีที่แตกตางกนั มพีฤติกรรมการลงทุนในบริษทัหลักทรัพย
จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย จํากัด  แตกตางกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูลงทนุทีม่ีอาชพีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการลงทนุ 
แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐานขอที่ 1.6 ผูลงทนุมีรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนใน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จาํกัด  แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูลงทุนที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
ลงทุนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 สมมติฐานท่ี 2  สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ  
ดานกระบวนการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทนุกองทนุรวมภายใตการบริหารของบริษทั
หลักทรัพย จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย  จํากัด 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ 
 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา   
 2.1 ดานผลิตภัณฑโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการ
บริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด  
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ดานผลิตภัณฑโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
 2.2 ดานราคาโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหาร
ของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด  



107 

 

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ดานราคาโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
 2.3 ดานชองทางการจําหนายโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุน
ภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด  
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ดานชองทางการจําหนายโดยรวมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
 2.4    ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุน
ภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด  
    ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  
จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอนขางตํ่า 
 2.5 ดานบุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการ
บริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด  
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ดานบุคลากรโดยรวมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรม
การลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
 2.6 ดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุน
ภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด  
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
 2.7 ดานกระบวนการโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการ
บริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด  
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ดานกระบวนการโดยรวมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนกองทุนภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า 
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อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุน
กองทุนรวมภายใตการบริหาร ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัดมีประเด็นสําคัญ
ที่สามารถนํามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ 
อาชีพระดับการศึกษา และรายได แตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด แตกตางกัน พบวา  
  1.1  ผูลงทุนที่มีเพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการลงทุนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว แตสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทรัตน สิงหเดช (2551)  ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนและความพึงพอใจของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟ
ซี จํากัด (มหาชน) พบวา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส รายไดมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ลงทุนที่ไมแตกตางกัน 
  1.2  ผูลงทุนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการลงทุนแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งผูลงทุนที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมีพฤติกรรมการลงทุนสูงกวาผูลงทุนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
เนื่องจากกลุมของผูลงทุนโดยรวมมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมีพื้นฐานความรูที่สนใจศึกษาการ
ลงทุนและเรียนรูรูปแบบการลงทุนใหมๆ  โดยมีจุดมุงหมายที่จะนําเงินลงทุนและผลประโยชนที่เกิดจาก
การลงทุนไปใชในอนาคต  ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตรทางระดับการศึกษาสะทอนใหเห็นถึง
พื้นฐานของคนที่สนใจเขาไปลงทุนไดอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ 
(2539) ที่ไดวิเคราะหตามลักษณะทางประชากรศาสตรแตละบุคคลแตกตางกันออกไมไปวาจะเปนจะ
เปนอายุ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพียงใจ สุยะดุก 
(2553) ที่ไดทําการศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมในการเลือกโบรกเกอรและการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ณ หองคาเชียงใหม พบวานักลงทุนที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันมีแนวโนมจะไดผลจาก
การลงทุนในหลักทรัพยในทิศทางที่ดีข้ึน อาจะเปนเพราะนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการ
ตัดสินใจตอลงทุนในหลักทรัพยหรือการเลือกใชบริการหลักทรัพยตางกัน 
  1.3  ผูลงทุนที่มีอาชีพแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการลงทุน แตกตางกันโดยผูลงทุน
โดยรวมประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว อาชีพที่มีพฤติกรรมการลงทุนสูงสุดคือพนักงานเอกชน เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพ 
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อ่ืน ๆ  ไดแกธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ /แมบาน/ พอบาน/ อาชีพอิสระ  พนักงานเอกชนจะมีอาชีพที่
มั่นคงและสามารถจัดสรรสัดรายได คาใชจายและมีเงินออมในการสรางโอกาสในการลงทุน อีกทั้งมี
ประสบการณในการลงทุนไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนๆ  ทั้งนี้สอดคลองกับอัญชนี วิชยาภัย 
(2540: 106) พบวาอาชีพที่แตกตางกัน อาจเนื่องมากจากประสบการณและโอกาสในการติดตอกับ
ผูคนที่แตกตาง ดังนั้นอาชีพจึงเปนปจจัยที่อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค สอดคลองกับ  
ปรมะ สตะเวทิน (2533)    พบวาคนที่มีอาชีพตางกันมีแนวคิด มีอุดมการณ มีคานิยมแตกตางกัน
ออกไป คนทํางานธุรกิจเอกชนคํานึงถึงรายไดและการมีศักด์ิศรีของตนดวยเงินทองที่สามารถหาซ้ือหรือ
จับจายใชสอยส่ิงที่ตนตองการเพื่อรักษาสภาพในสังคม  สอดคลองงานวิจัยของชัญญาพัชญ เนาวพรศ
รันย  (2552) พบวา นักลงทุนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ
บริษัทหลักทรัพยดานบริการ ดานทําเลที่ต้ังและการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดที่แตกตาง
กันทั้งนี้อาจเปนเพราะอาชีพที่แตกตางกันทําใหมีแนวความคิดและประสบการณแตกตางกัน สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการแตกตางกัน 
 2. ผลการศึกษาความสัมพันธสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการ
บริหารของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด ซึง่สอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 
สามารถจําแนกเปนรายขอไดดังนี้  
  2.1 ดานผลิตภัณฑโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน มีความสัมพันธเปน 
ไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ จากปจจุบันการ
แขงขันธุรกิจกองทุนมีเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหปจจัยเลือกผลิตภัณฑ คํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความ
หลากหลายของกองทุน ผลตอบแทนที่ไดรับคุมคาและความเส่ียงตํ่า สอดคลองกับ Kotler 
Philips.(2000) กลาววา ผลิตภัณฑ คือ สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความตองการของลูกคา ดังนั้นถา
สินคามีคุณสมบัติ ที่นาสนใจ ตรงตามความตองการของลูกคามากเทาไหร ผูบริโภคก็จะเกิดการตอบ
รับมากข้ึนเทานั้น และสอดคลองงานวิจัยของ รัตนา  วิเศษผลิตผล (2553) เร่ือง คุณลักษณะตรา
องคกรและทัศนคติทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทย
พาณิชย จํากัด พบวา ทัศนคติทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ลงทุนเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า โดยเร่ืองความหลากหลายของกองทุนใหเลือก
ลงทุน เชน กองทุนตราสารหนี้, กองทุนตราสารทุน, กองทุนตางประเทศ, กองทุนลดหยอนภาษี เปนตน 
เร่ืองความชํานาญและประสบการณในการบริหารกองทุน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน
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เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามาก และเร่ืองความชํานาญและประสบการณในการบริหาร
กองทุนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า ดังนั้น
ผลิตภัณฑจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธทําใหเกิดพฤติกรรมการลงทุนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.2 ดานราคาโดยรวมมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการลงทนุ มีความสมัพันธเปนไป
ในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาพบวา 
ผลตอบแทนท่ีมากกวาเงนิฝาก และการเก็บคาธรรมเนยีม ซึง่เปนปจจัยทีท่ําใหผูลงทุนใชเปนเคร่ืองมือ
ในการเลือกลงทนุ ซึ่งสอดคลองกับ ราคา เปนคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงนิ (ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ, 2543) เพื่อทาํใหเกิดความสะดวกในการซ้ือขาย ถามองอีกดานหนึง่ราคาถือวาเปนตนทนุ
ของลูกคา โดยพฤติกรรมการซื้อของลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของ
ผลิตภัณฑกอนมีการตัดสินใจซ้ือเสมอ ถาคุณคาสูงกวาหรือเทากับราคาลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อและจะ
นํามาซ่ึง ความพึงพอใจ แตถาราคาสูงกวาคุณคาลูกคาจะไมซือ้และทําใหลูกคาเกิดทัศนคติที่ไมดี
สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจโดยรวมได ดังนัน้การกําหนดราคาธุรกจิตองคํานงึถงึปจจัยตางๆ ไดแก 
การยอมรับคุณคาของผลิตภัณฑในสายตาของลูกคา ตนทุนและคาใชจาย สภาวะการแขงขันและ
สภาพเศรษฐกิจ ดังนัน้ราคาซ่ึงสมเหตุสมผลจะทําใหลูกคายอมรับไดอันนํามาซ่ึงการตัดสินใจในการ
ลงทนุ และสอดคลองงานวจิัยของนนัทรัตน สิงหเดช (2551) เร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ลงทนุและความพึงพอใจของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จาํกดั(มหาชน) พบวา 
ทัศนคติดานราคาโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทนุกับบริษทัหลักทรัพยจัดการ
กองทนุเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพนัธใน
ทิศทางเดียวกนั กลาวคือผูลงทนุมทีัศนคติสวนประสมทางการตลาดดานราคาดีข้ึน เชนการเก็บ
คาธรรมเนียมที่เหมาะสม กจ็ะสงผลใหพฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนสูงข้ึน  
 2.3 ดานชองทางการจําหนายโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน มี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกนัในระดับคอนขางตํ่า อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
โดยเร่ืองการลงทนุผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย ความหลากหลายในดานชองทางการลงทนุ เชน 
Internet  และ การจัดจําหนายผานมหกรรมการเงนิ เมื่อพิจารณาถึงชองทางการจําหนายที่ผูลงทนุ
ไดรับความสะดวกมากข้ึนกจ็ะสงผลตอการลงทุนมากข้ึนเชนกันซึ่ง คอทเลอร ฟลลิป (Kotler, Philip 
1997 : 175) กระบวนการเกิดพฤติกรรมของผูบริโภคเร่ิมจากปจจัยกระตุนภายนอกไดแก ผลิตภัณฑ 
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และสอดคลองงานวิจัยของปรีชา จําปาแดง 
(2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกองทนุรวมของผูลงทนุราย
ยอยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักลงทนุรายยอยตัดสินใจซื้อกองทนุรวมโดยพิจารณา การซื้อ
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กองทนุรวมเพราะความสะดวกของสถานที่บริการซื้อขายกองทุน ปจจยัทางจิตวทิยาดานการจูงใจ การ
รับรูและการเรียนรูและดานความนาเชื่อถอื มีความสัมพนัธทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
กองทนุ 
  2.4 ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุน 
มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ทั้งนี้การ การใหขอมูล โฆษณา การประชาสัมพันธ จะเปนตัวกระตุนทําใหผูลงทุนไดรับขาวสารและ 
มีการลงทุนมากข้ึนสอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) ไดอธิบายถึงการสงเสริมการตลาด เปน
เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารและจูงใจใหลูกคาเกิดความตองการและพฤติกรรมการซื้อเกิดข้ึน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของสุพร จรูญรังษี (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการลงทุน มากท่ีสุดคือดานแหลงขอมูลขาวสาร  และสอดคลองกับงานวิจัยของ
รัตนาพร เสียงลอย  (2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การลงทุนของผูลงทุนรายยอยที่ลงทุน และ ไมลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ( RMF )  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบวา  ดานการรับรูขอมูล / ขาวสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนในสวน
ที่เกี่ยวกับการวางแผนในการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
  2.5 ดานบุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน มีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  การใหขอมูล
ของพนักงานและคําแนะนําที่เหมาะสม รวมถึงการมีความสุภาพในการใหบริการนั้น  เปนส่ิงจูงใจหนึ่ง
ที่ทําใหผูลงทุนเกิดการตัดสินใจลงทุน สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน ( 2541) บุคคลากร เปนงานที่มี
ความสําคัญมาก  ลูกคาที่เขามาซ้ือสินคาหรือบริการนั้นจะเกิดความพึงพอใจมากนอยเพียงใด
เนื่องจากเมื่อลูกคามาซ้ือสินคาหรือบริการขององคกรธุรกิจจะไดพบเจอกับบุคลกรที่หลากหลาย ต้ังแต
พนักงานรักษาความปลอดภัยจนถึงระดับผูจัดการ ถาบุคลากรเหลานี้ใหบริการเปนอยางดีแลวจะทํา
ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจโอกาสที่ลูกคาที่ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการขององคกรก็มีมากข้ึน
สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทรัตน สิงหเดช (2549) ทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกลงทุนและความพึงพอใจของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
พบวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด คือ พนักงานขาย 
  2.6 ดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนเปนไป
ในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  สถานที่ที่มีความเปน
มาตรฐาน เคร่ืองมือที่ทันสมัย เปนส่ิงที่ผูลงทุนคาดหวังที่จะไดรับกับส่ิงที่ไดรับมาตฐานและมีคุณภาพ 
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ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูลงทุนพิจารณาเลือกที่จะลงทุน สอดคลองกับ Kotler  (2000)  ผูซื้อพยายาม
วางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณประโยชนจากบริการที่เขาจะไดรับ เพื่อลดความเสี่ยงและสรางความเช่ือมั่น
ในการซื้อ ในแงของสถานท่ี ตัวบุคคล เคร่ืองมือ วัสดุที่ใชในการติดตอส่ือสาร สัญลักษณ และราคา ซึ่ง
ส่ิงเหลานี้ผูขายบริการจะตองจัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วข้ึน เคร่ืองมือ
อุปกรณ (Equipment) อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีการใหบริการที่
รวดเร็ว เพื่อใหลูกคาพึงพอใจและเกิดการลงทุนเพิ่มมากข้ึน 
  2.7 ดานกระบวนการโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน มีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ปจจจุบันแขงขัน
การใหบริการของบริษัทคูแขงขันกับผูลงทุนตางจัดกระบวนการใหมีความสะดวกรวดเร็วและไมซับซอน
และสรางระบบปองกันความปลอดภัย จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุน สอดคลอง
กับ ศิริวรรณ  เสรีรัตน ( 2541) กระบวนการใหบริการเปนกิจกรรมการสงมอบการใหบริการแกลูกคาที่
เขามาซ้ือสินคาหรือบริการของธุรกิจ ส่ิงที่จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจก็คือธุรกิจจะตองออกแบบ
กระบวนที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินคาหรือบริการใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการซื้อมากที่สุด ซึ่ง
ปจจุบันกระบวนการบริการที่ดีนั้นจะตองอาศัยระบบสารสนเทศ (information system) เขามาชวยใน
การใหบริการลูกคา เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วในใชบริการ ดังนั้นการนําระบบระบบ
สารสนเทศมาใชในกระบวนการใหบริการไมเพียงทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจแลวยังสามารถสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันอีกดวยและสงผลตอพฤติกรรมการลงทุนอีกดวย และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุรีย โบษกรนัฎ (2546)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัท
หลักทรัพยลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร และความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมของนักลงทุนกับปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
หลักทรัพยพบวา นักลงทุนในหองคาหลักทรัพยสวนใหญจะใหความสําคัญกับความรวดเร็วและ
ถูกตองในการใหบริการมากที่สุด  
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ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุน
กองทุนรวมภายใตการบริหาร ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังนี้ 
 1. ลักษณะสวนบุคคลพบวา ผูลงทุนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพตางกันมีพฤติกรรม การ
ลงทุนที่แตกตางกัน พบวา  
  1.1  ผูลงทุนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และเปนพนักงานเอกชน เปนกลุมเปาหมายหลัก เนื่องจากเปนกลุมที่มีพฤติกรมการลงทุนสูงสุด และ
เพิ่มยอดการลงทุนไดอีก   
  1.2  บริษัทควรมีการเพิ่มการบริการดานการลงทุนโดยจัดโปรแกรมการวางแผน
ทางการลงทุน  เพิ่มจุดบริการการวางแผนการลงทุนตามสาขาธนาคารไทยพาณิชย  หรือจัดสายดวน 
call center จัดพนักงานใหคําแนะนํา และจัดสัดสวนรูปแบบการลงทุนใหเหมาะสม  พรอมจัดทีมขาย
บริการรับรายการเพื่ออํานวยความสะดวก 
 2.  จากสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน
กระบวนการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพย 
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จํากัด มีขอเสนอแนะแบงออกเปนแตละดาน ดังนี้  
  2.1  ดานผลิตภัณฑ 
    2.1.1 ในดานความเปนมืออาชีพซ่ึงถือเปนจุดแข็งของบริษัทที่ผูลงทุนมอบความ
ไววางใจ  บริษัทควรมีการควบคุมและตรวจสอบ และรักษาความเปนมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการกองทุน  
    2.1.2 ในดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ บริษัทควรจัดหนวยงานที่ดูแล
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑพัฒนาและปรับปรุง เพิ่มความหลายหลายของผลิตภัณฑกองทุน โดย
พิจารณาจากคูแขงขันเปนสําคัญ เพื่อใหกองทุนที่ออกมาจําหนายตรงกับความตองการของผูลงทุน 
และบริหารผลตอบแทนใหใกลเคียงคูแขงขันเปนสําคัญดวย 
    2.1.3 ผูตอบแบบสอบใหความสําคัญในกองทุนที่มีนโยบายชัดเจนมากที่สุด 
ดังนั้นบริษัทควรมีการเปดเผยนโยบายการลงทุนที่โปรงใส สัดสวนการในการลงทุนอยางชัดเจน   
    2.1.4 บริษัทควรจัดสัมมนาใหผูจัดการกองทุนพบปะกับผูลงทุนบอกถึงทิศทาง
ในการลงทุนประโยชนที่ไดรับ 
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  2.2   ดานราคา 
    2.2.1 ผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ควรพิจารณาเลือกรูปแบบในการลงทุน โดยใหผลตอบเทนเปนไปโดย
ใกลเคียง หรือเหนือกวาคูแขงขัน เพื่อใหผูลงทุนมีการรับรูในเร่ืองประโยชนที่ไดรับจากการลงทุนที่ดี
ยิ่งข้ึน  
    2.2.2 บริษัทควรมีการปรับลดคาธรรมเนียมเปนชวงเพื่อเปนการกระตุน
ยอดขาย และ ปรับผลตอบแทนใหเทียบเทากับคูแขงขัน โดยพิจารณาสภาวะการตลาดในชวงนั้น ๆ  
  2.3  ดานชองทางการจําหนาย 
    2.3.1 ชองทางการจําหนายของสาขาธนาคารไทยพาณิชยที่มีสาขามากที่สุดซ่ึง 
มากวา 1,000 สาขา และจากการจัดหนายผานงานมหากรรมทางการเงินยังมีการลงทุนที่นอยที่สุด 
บริษัทควรจัดประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ อาทิเชน โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ เพื่อเปนการกระตุนการ
ลงทุน 
    2.3.2 ผูลงทุนสวนมากใชบริการผานสาขา ดังนั้นควรมีการเพิ่มเคานเตอร
บริการดานกองทุนโดยเฉพาะเพ่ืออํานวยความสะดวกใหเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ 
     2.3.3  บริษัทควรมีการเพิ่มตัวแทนขายผานสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เปนที่
รูจัก อาทิเชน ธนาคารที่มีความนาเชื่อถือเชน ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกสิกรไทย เปนตน 
  2.4  ดานการสงเสริมการตลาด 
    2.4.1 บริษัทควรจัดโครงการสงเสริมการขาย โดยการสํารวจความตองการของ 
ผูลงทุน ผานส่ือตาง ๆ อาทิการจัดทําส่ือใหเขาถึงตัวผูลงทุนมากที่สุด เชนการทําแบบสํารวจจัดสง
ขาวสารทาง SMS หรือ E-mail เพื่อตอบสองความตองการของผูลงทุน 
    2.4.2 บริษัทควรจัดประชาสัมพันธตามส่ือตาง ๆ ที่มีรูปแบบเปนเอกลักษณ
พรอมเปนของที่ระลึกได เชน จัดทํา direct mail พรอมนําเสนอผลิตภัณฑเปน โปสการด หรือ แม็กเน็ท
หลายหลายรูปเปน collection สะสม ใหมีความนาสนใจและดึงดูดผูลงทุน 
  2.5  ดานบุคลากร  
    2.5.1 ผูลงทุนมีระดับความเห็นดีมากในดานความสุภาพและการบริการถือเปน 
จุดแข็งที่ในการสรางแรงจูงใจใหผูลงทุนมาใชบริการ บริษัทจึงควรท่ีจะเพ่ิมคุณภาพของพนักงานขาย
ใหสูงข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของผูลงทุนและสรางความพึงพอใจใหสูงข้ึนดวยเชนกัน ควรมี
การจัดหลักสูตรอบรมตาง ๆ ใหกับพนักงานขายประจําสาขา เชน การสอบใบอนุญาตการแนะนําการ
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ลงทุน ของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และอบรมความรูเกี่ยวกับกองทุน 
โดยมีการจัดอบรมอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง  
    2.5.2 บริษัทควรมีการจัดอบรมการบริการ ความรู ความเขาใจ ตอผลิตภัณฑ
กองทุนเปนอยางดี และสามารถใหคําแนะนําตอผูลงทุนไดตามที่ผูลงทุนคาดหวัง เพื่อสรางความพึง
พอใจและความเช่ือมั่นกับผูลงทุน  
    2.5.3 ผูลงทุนโดยมากคําถึงการใหขอมูลที่เหมาะสม ดังนั้น พนักงานขายควรมี
การจัดประชุม update สถานการณการลงทุนสัปดาหละ 1 คร้ัง เพื่อนําขอมูลอธิบายผูลงทุนไดทันกับ
สภาวะการลงทุน 
  2.6   ดานลักษณะทางกายภาพ  
    2.6.1 ในดานอุปกรณ เคร่ืองอํานวยความสะดวก และความทันสมัย ในดาน
รูปแบบการจัดสถานที่บริษัทควรจัดระเบียบและมาตรฐานในการตรวจสอบสถานที่ในการใหบริการทุก
เดือนและมีการปรุงและพัฒนาอุปกรณ เคร่ืองมือ และระบบ ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับการบริการ
ใหผูลงทุนเกิดความประทับใจในความเปนมาตรฐาน 
    2.6.2 บริษัทควรมีการปรับทัศนียภาพ รูปแบบของสาขาทุก เชน ปรับสถานให
สอดคลองตามเทศกาลตาง ๆ อาทิเชน เทศกาลสงกรานต จัดบูทสําหรับสงฆน้ําพระ เปนตน 
  2.7  ดานกระบวนการ 
    2.7.1 การสรางความเช่ือมั่นใหกับผูลงทุน และการสรางข้ันตอนในการบริการ 
ที่งาย รวดเร็วและเขาใจบริษัทควร มีการประชาสัมพันธถึงข้ันตอนการใหบริการที่งายและรวดเร็ว 
พรอมทั้งความปลอดภัยในการสรางความไววางใจจากผูลงทุน ผานส่ือตางๆ อาทิเชน โทรทัศน 
หนังสือพิมพ หรือ website เปนตน 
    2.7.2 ดานข้ันตอนการบริการใหรวดเร็วควรมีการเพิ่มจุดบริการสําหรับผูลงทุน 
พรอมจัดพนักงานขายในการแนะนําข้ันตอนเพื่อลดเวลาการทํารายการ  
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ขอเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยคร้ังตอไป 
 สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา 
  1. ควรศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนอ่ืนๆ  
 2.  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด   

 3.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน และ ความเส่ียงในการลงทุนกองทุน

รวม เมื่อเทียบกับการลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนๆ เพื่อนํามาใชเปนทางเลือกในการตัดสินใจลงทุนตอไปใน

อนาคต 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

หมายเลขแบบสอบถาม  
แบบสอบถามการวิจัย 

 
เรื่อง  สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหาร 
 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
 
 
 คําช้ีแจง    
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งในการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชา
การตลาด ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เร่ือง สวนประสมทางการตลาดบริการที่
สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

 ขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกเก็บเปนความลับทุกประการ  การนําเสนอขอมูลจะทําในรูปบทสรุปใน
ภาพรวม โดยไมมีการแสดงขอมูลรายบุคคลแตอยางใด รวมถึงผลการวิจัยจะถูกนําไปใชเพื่อประโยชนทางวิชาการ
เทานั้น ดังน้ัน จึงขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อขอมูลนั้น
สามารถนําไปใชประโยชนทางการศึกษาไดอยางถูกตอง เที่ยงธรรม 

 วิภาพร  ตรีทิพยโชค 
นิสิตปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA) 

สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 

คําชี้แจง :  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
 สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล 
 สวนที่ 2 สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหาร 
   ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
 สวนที่ 3  พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม   

  โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมคําในชองวางตอไปนี้   
สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล 

1.   เพศ 
      1. ชาย                                                    2. หญิง 

2.    อายุ 

  1.อายุ 18 – 27 ป     2.  อายุ 28 – 37 ป 

  3. อายุ 38 - 47 ป     4.  อายุ  48- 57 ป 

  5.  อายุ 58  ปขึ้นไป 

 



 

 

 
 

3.   สถานภาพทางการสมรส 

  1.  โสด     2.  สมรส /  อยูดวยกัน 

   3.  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

4.   ระดับการศึกษา 

  1.  ตํ่ากวาปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี 

  3.  สูงกวาปริญญาตรี   

5.   อาชีพ 

   1.  พนักงานบริษัทเอกชน    2.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

  3.  ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ   4.  แมบาน/พอบาน 

  5.  อาชีพอิสระ     6.  อื่น ๆ โปรดระบุ............................................ 

6.   รายไดเฉล่ียตอเดือน 

  1.   6,450 – 16,449 บาท    2.  16,450 – 26,449 บาท 

  3.  26,450 – 36,449 บาท   4.   36,450 – 46,449 บาท 

  5.  46,450 – 56,449 บาท   6.    56,450 บาทขึ้นไป 

สวนที่ 2  สวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใตการบริหาร 
  ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

สวนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ           
1. ความนาเช่ือถือ ชื่อเสียงของบริษัท ทําใหทานลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัท      
2.  ความเปนมืออาชีพและความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนเปนท่ี
ยอมรับอยางกวางขวาง           
3. ความหลากหลายของกองทุนใหเลือกลงทุน เชน กองทุนตราสารหนี้ 
กองทุนตราสารทุน กองทุนท่ีลงทุนตางประเทศ  กองทุนลดหยอนภาษี  
เปนตน ชวยกระตุนใหทานสนใจลงทุนในบริษัท      



 

 

 
 
 

สวนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ  
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

5 4 3 2 1 

4.ไดรับผลตอบแทนท่ีนาพอใจ           
5. กองทุนมีนโยบายที่ชัดเจน      
6. ไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษ ี      
ดานราคา      
7. ผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน หรือลงทุนในหลักทรัพยอื่น           
8.คาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุนอยูในระดับเหมาะสม           
ดานชองทางการจําหนาย      
9.สามารถลงทุนผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ที่มีจํานวน
สาขามากที่สุด สะดวกในการเดินทางเพื่อไปลงทุน      
10.ความหลากหลายของชองทางในการลงทุน เชน Internet (SCB Easy 
Net) ที่ใชงานงาย และปลอดภัย      
11. มีการจัดจําหนายผานตัวแทนขายตาง ๆ เชนสถาบันการเงิน หรือ 
ธนาคาร      
12.มีการจัดจําหนายผานงานมหกรรมการเงิน เชน ตลาดนัดกองทุนรวม 
มหกรรมการเงิน      
ดานการสงเสรมิการตลาด      

13. มีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ  โทรทัศน  website เปนตน      
14. ความเหมาะสมและดึงดูดความสนใจของ ของกํานัลที่มอบใหสําหรับ
ลูกคาที่มีการลงทุน เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน  เคร่ืองใชไฟฟา บัตรชมภาพยนตร      
15.มีการจัดสงขอมูลขาวสารการลงทุนใหกับผูลงทุน      
16.ความโดดเดนนาสนใจของการแนะนําการลงทุนตามสถานที่จัดงานแสดง 
(Booth / Event)      
17. มีการมอบของขวัญ ของที่ระลึกในวาระตาง เชน ปใหม  วันเกิด      
ดานบุคคลากร      

18.พนักงานใหขอมูลและคําแนะนําที่เหมาะสมกับการลงทุน      
19.ความสุภาพและมารยาทในการใหบริการของพนักงาน      
20.ความรวดเร็วและถูกตองในการใหบริการของพนักงาน      



 

 

 
 
 

สวนประสมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ  
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

5 4 3 2 1 

ดานลักษณะทางกายภาพ           
21.รูปแบบการจัดสถานท่ีใหบริการเปนระเบียบ และมีความเปนมาตรฐาน      
22. อุปกรณ เคร่ืองมือในการบริการนําเอาเทคโนโลยีมีความทันสมัย      
ดานกระบวนการ           
23. ขั้นตอนในการใหบริการงาย รวดเร็ว และเขาใจงายไมซับซอน      
24. มีระบบปองกันความปลอดภัยดานขอมูลของลูกคาที่ดี      

 
 
สวนที่ 3  พฤติกรรมการลงทุนในกองทนุรวมภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
 ไทยพาณิชย จํากัด 
คําช้ีแจง   โปรดกรอกขอความลงในชองวาง หรือทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับขอมูล

และ ความคิดเห็นของทานมากที่สุด (เลือกคําตอบเพียง 1 ขอ) 

1. ระยะเวลาท่ีทานลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชยประมาณ…………ป 

2. มูลคาในการลงทุนตอปของทานโดยเฉลี่ยปละ..........................................บาท 

3. ชองทางการลงทุนท่ีทานลงทุนในปจจุบัน  
   สาขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
   อินเตอรเน็ต (Easy Net) 
   ทางตู ATM 
   ตัวแทนขาย บริษัทหลักทรัพย 

4. ผูที่มีอิทธิพลตอการลงทุนกองทุนกับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมากที่สุด 
   ตนเอง 
   ครอบครัว 
   เพื่อน 
   พนักงานขายประจําสาขา 
   อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................... 



 

 

 
 
5.ทานเลือกลงทุนในกองทุนรวมแบบใดมากที่สุด 
   กองทุนรวมตราสารหน้ี     กองทุนรวมตราสารทุน 
   กองทุนรวมเพื่อการลดหยอนภาษี    กองทุนรวมท่ีลงทุนในหุน 
   กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตางประเทศ  
 
6. จุดมุงหมายในการลงทุนท่ีทานเลือกลงทุนในกองทุนรวม 

  ออมเงินเพื่อวัยเกษียณ   
  ไดรับผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินในสถาบันการเงิน  
  เชื่อม่ันในความเปนมืออาชีพของผูบริหาร หรือผูจัดการกองทุน 
  ไดรับสิทธิในการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
  เปนการสรางวินัยในการออมอยางสม่ําเสมอ 

7.  แนวโนมในอนาคตทานจะลงทุนกองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด อยางไร 
 

ลงทุน
แนนอน 

     ไมลงทุน
แนนอน 5 4 3 2 1 

 
8.  ทานจะบอกตอการลงทุนกองทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด กับบุคคลอื่นอยางไร 
 

บอกตอ
แนนอน 

     ไมบอกตอ
แนนอน 5 4 3 2 1 

 
ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

                  รายช่ือ    ตําแหนงและสถานทีท่ํางาน 
 
รองศาสตราจารย สพุาดา สิริกุตตา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต 
     ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ดร.วรินทรา  ศิริสุทธิกุล   กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต 
     ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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