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The research aimed to 1) Study demographic factors affecting decision 
marketing mix factors influencing the decision making behavior in mutual fund 
investments 2) To study marketing mix factors affecting decision making behavior of 
online investors in mutual fund investment 3) To define marketing strategy for the 
entrepreneur of mutual fund in Thailand. This quantitative research used the 
questionnaire as a tool to collect data. Sample group was 400 online investors in 
Bangkok Metropolitan Region. Descriptive statistics was used to analyze collected 
data applying percentage, mean, standard deviation and Chi-Square. Contingency 
Coefficient (C) at 0.05 statistical significance was utilized to verify relation 
concentration. Statistical Package was used to conclude the results. 

The research found that 1) The most of investors were female aged 
between 20-29 years old who were single and graduated with Bachelor’s degree or 
equivalent. They were employee in private company and earned 20,001-50,000 per 
month at the average. They had 1-5 years of experience in mutual fund investment. 
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place and service, physical and presentation, product, people, price and promotion 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจ ุบ ันการออมโดยวิธ ีการฝากเงินก ับธนาคารพาณ ิชย ์ แม้ว ่าจะม ีความเส ี่ยงต ่ำ  
มีความปลอดภัย สภาพคล่องสูง แต่ในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลง อัตราเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้น 
ทำให ้ผ ู้ท ี่ออมเง ินก ับธนาคารพาณ ิชย ์แทบไม ่ได ้ร ับประโยชน ์จากอ ัตราดอกเบ ี้ยท ี่แท ้จร ิง  
และการหักภาษี ณ ที่จ ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทำให้ผลตอบแทน 
จากการฝากเงินธนาคารมีม ูลค่าน้อย ซึ่งไม ่ทำให้ม ูลค่าของเงินเพ ิ่มขึ้น เป ็นเพ ียงการรักษาเงิน 
ให้มีมูลค่าเท่าเดิมเท่านั้น ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้ที่ต้องการออมเงินหันมาสนใจที่จะนำเงินที่ฝาก 
กับธนาคารพาณิชย์มาลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังและ 
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน ในตลาดการเงินมีทางเลือกสำหรับการลงทุนให้เล ือก 
ทั้งสินทรัพย์ทางการเงิน ประเภทพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ หรือทรัพย์สิน 
ที่จับต้องได้ เช่น ทองคำ ที่ดิน อาคาร เครื่องประดับ ทางเลือกการลงทุนแต่ละทางจะมีวิธีการลงทุน 
ที่ซับซ้อน รวมถึงความเสี่ยงที่ต่างกันออกไป โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนด้วยตนเองในสินทรัพย์
หรือหลักทรัพย์นั้นด้วยตนเอง หรือจะเป็นการเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีมืออาชีพคอยบริหาร
จัดการการลงทุนให้ ซึ่งกองทุนรวมถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุน 
ที่เพิ่งเริ่มต้นและยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน (นิตยา ฐานิตธนกร และบุษราคัม คงจินดา, 2555: 
171) 

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การนําเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยมากองรวมกัน 
ให้เป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วนําไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะนําเงินที่ระดมทุน 
ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนแต่ละรายจะได้รับ “หน่วยลงทุน” เป็นหลักฐานยืนยันฐานะ 
ความเป็นเจ้าของในเงินที่ได้ลงทุนไป โดยม ีบลจ. เป็นผู้จัดตั้งกองทุน ทำหน้าที่บริหารกองทุนรวม 
ให้ได้ผลตอบแทนที่งอกเงย แล้วนํามาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนไว้ตั้งแต่แรก 
เมื่อการลงทุนในกองทุนรวมมีผลกำไร ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบของเงินปันผล 
(Dividend) เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมนั้นมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ซ่ึงแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการ
จ่ายผลตอบแทนในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป และกำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital 
Gain) จะได้รับเมื่อผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา
ตอนแรก (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) 
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กองทุนรวมจึงเป ็นเครื่องมือลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ต ้องการนำเงินมาลงทุน 
ในตลาดทุน ตลาดเงิน แต่ต ิดอุปสรรคที่ทำให ้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลตอบแทน 
ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น ไม่มีเวลาศึกษา ติดตามข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจ ขาดความรู้ 
ความชำนาญ ไม่มีประสบการณ์ และมีทุนทรัพย์สำหรับการลงทุนที่จำกัด กองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือ
ในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ มีมืออาชีพบริหารเงินลงทุนให้  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ 
(สมาคมบริษัทจัดการกองทุน, 2555) 

ดังนั้นธุรกิจกองทุนรวมมีความสำคัญมาก ปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึงเกือบ 4 ล้านล้านบาท  
ซึ่งก็เทียบเท่ากับเกือบ 30% ของ GDP ประเทศ มีจำนวนบัญชีผู้ถือหน่วย 2 ล้านกว่าบัญชี และ 
ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี (รพี สุจริตกุล, 2559) การที่กองทุนรวมได้รับความนิยม
เป ็นอย่างมาก มาจากการลงท ุนในกองทุนรวมนั้น มีม ืออาชีพบริหารเงินลงท ุนให ้ มีนโยบาย 
การลงทุนที่หลากหลาย มีสภาพคล่อง สามารถเริ่มลงทุนได้แม้มีเงินลงทุนไม่มาก มีการกระจาย 
ความเส ี่ยง สามารถลงท ุนเพ ื่อลดหย ่อนภาษ ีได ้ (LTF & RMF) ซ ึ่งอย ู่ภายใต ้การด ูแลควบค ุม 
ของ ก.ล.ต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 จำนวนกองทุนรวม 
ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, จำนวนกองทุนรวม, เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://oldweb.aimc.or.th/21_overview_detail.php?nid=11&subid=0&ntype=2 

 
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวม (ประเภทบริษัทหลักทรัพย์) มีทั้งสิ้น 22 

บริษัท (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2559) บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมเป็นบริษัทที่เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ มีผลิตภัณฑ์เป็น
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กองท ุนรวมท ี่ม ีความหลากหลายทางด ้านนโยบายการลงท ุน  เช ่น  กองท ุนรวมตลาดเง ิน  
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน เป็นต้น ปัจจุบันมีกองทุนทั้งสิ้น 
1,539 กองทุน โดยบริษัทจัดการกองทุนมีช่องทางในการเสนอขายหน่วยลงทุนหลากหลายช่องทาง 
เช่น เสนอขายผ่านช่องทางของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเอง ผ่านช่องทางธนาคารที่เป็น
ตัวแทนขาย ผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นการสื่อสารไร้พรมแดนที่เข้ามามีบทบาท
ในช ีว ิตประจำว ันของคนในส ังคม  (ธนธร โล ่จ ินดา , 2556) อ ิน เทอร ์เน ็ตช ่วยให ้ผ ู้ใช ้บร ิการ 
ได ้ร ับความรวดเร ็ว สะดวกสบาย และประหยัดค ่าใช ้จ ่าย การเช ื่อมต ่ออ ินเทอร์เน ็ตสามารถ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ หรือการประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว 
ภาพนิ่ง ข้อความ และเสียง อีกทั้งย ังเป ็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนหรือการแสดงความคิดเห ็น 
จากผู้ใช ้บริการทั่วท ุกมุมโลกที่ม ีขนาดใหญ่ท ี่ส ุดและมีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก สามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้ในทุกรูปแบบ รวมไปถึงการสร้างโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจด้วย  
ในขณะเด ียวก ัน เคร ือข ่ายอ ิน เทอร ์เน ็ตได ้นำมาใช ้เป ็น เคร ื่องม ือ เพ ื่อการค ้า ส ังเกตได ้จาก 
การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจ การสั่งซื้อและขายสินค้า การให้บริการ 
ต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี (จิวรัส อินทร์บังรุง, 2553) 

การเข ้าถ ึงของเคร ือข ่ายอ ิน เทอร ์เน ็ตท ำให ้ส ามารถ เข ้าถ ึง ได ้ท ุกท ี่ ท ุก เวลา  
การลงท ุนออนไลน ์จ ึงเข ้ามาม ีบทบาทในช ีว ิตประจำว ันของน ักลงท ุนมากข ึ้น  และได ้สร ้าง 
การเปล ี่ยนแปลงด ้านพฤต ิกรรมและท ัศนคต ิของน ักลงท ุนในการทำธ ุรกรรมทางการเง ิน  
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในโลกการเงินได้ส่งผลให้เกิดรูปแบบการให้บริการทางการเงินต่าง ๆ 
อำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  
ได ้ง ่าย สะดวก รวดเร ็ว มีเว ็บไซต ์ท ี่ให ้ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับการลงท ุนในกองท ุนรวม มีการแนะนำ 
กองทุนรวมที่น่าสนใจ มีการจัดลำดับกองทุนรวม โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง จนกระทั้งทำให้เกิดความสนใจที่จะลงทุนในกองทุนรวมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

จากรายงานข้อมูลการใช้บริการธุรกรรมทางธนาคาผ่านสื่อออนไลน์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย พบว่ายอดการใช้บริการธุรกรรมผ่านสื่อออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตาม
รายละเอียดตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ปริมาณธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ Internet banking  
 

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
ปริมาณรายการ 
(พันรายการ) 

60,794 83,841 125,277 161,784 188,409 186,237 

มูลค่ารายการ 
(พันล้านบาท) 

7,892 8,780 14,112 19,548 20,500 23,630 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ 
Internet banking, เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=688&language=th 

 
จากที่ได้กล่าวข้างต้น รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เป็นการผสมผสาน

ระหว ่างว ิถ ีช ีว ิตแบบเด ิม  ก ับว ิถ ีช ีว ิตแบบใหม ่เข ้าด ้วยก ันโดยได ้ร ับอ ิทธ ิพลของเทคโนโลย ี 
เข ้าม า เป ็น ส ่วน ห น ึ่งข อ งช ีว ิต  อ ิน เท อ ร ์เน ็ต ม ีค ว าม ส ำค ัญ อย ่า งม าก ใน ห ล าย  ๆ  ด ้าน  
ซึ่งมาพร้อมกับความก้าวหน้าที่รวดเร็ว สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น 
ส าม ารถ เข ้าถ ึงข ้อ ม ูล  ข ่า วส าร  ได ้ท ุก ท ี่ ท ุก เวล า  และจ าก เห ต ุก ารณ ์ใน ช ่ว งป ล ายป ี 
จ ะ เป ็น ช ่ว งท ี่ค น น ิย ม ซ ื้อ ก อ งท ุน ร วม ป ระ เภ ท  ก อ งท ุน ร วม ห ุ้น ร ะ ย ะ ย าว (LTF) แ ล ะ  
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีนั้น ๆ เมื่อไปทำธุรกรรมที่สาขาธนาคาร 
ท ี่เป ็นต ัวแทนขายก ็อาจทำให ้ต ้องรอค ิวนาน  หร ือบางคร ั้งอาจทำให ้ไม ่สามารถซ ื้อ ได ้ท ัน 
ตามเงื่อนไขด้านเวลาท ี่ บลจ . กำหนด และในด้านความคุ้มค ่าของการลงท ุน ซึ่งตลาดหุ้นใน 
ช่วงเวลานั้นอาจปรับตัวสูงขึ้นจากความนิยมที่ผู้คนมักจะซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) หรือ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ในช่วงโค้งสุดท้าย ปลายป ีก็จะทำให้ต้นทุนในการซื้อสูงขึ้นไปด้วย 
จ ึงทำให ้การทำธ ุรกรรมกองท ุนรวมผ ่านทางออนไลน ์เข ้ามาม ีบทบาทในช ีว ิตประจำว ัน 
ของนักลงทุนมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวช่วยที่จะทำให้การลงทุนสะดวก และง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ใน เขตกร ุงเทพมหานครและปร ิมณฑล  เพ ื่อ ให ้ได ้ทราบถ ึงพฤต ิกรรมการต ัดส ิน ใจ  ป ัจจ ัย 
ท ี่น ักลงท ุนคำน ึงถ ึงในการต ัดส ินใจ  ข ้อม ูลท ี่ได ้จากการศ ึกษาว ิจ ัยคร ั้งน ี้ จะเป ็นประโยชน ์ 
ต่อการปรับปรุงพัฒนา และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 
ได้อย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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3. เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมใน
ประเทศไทย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ท ี่ม ีผ ล ต ่อ พ ฤต ิก ร รม ก ารต ัด ส ิน ใจ ล งท ุน ใน ก อ งท ุน รวม ขอ งน ัก ล งท ุน ก ล ุ่ม อ อน ไลน ์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน 

2. ปัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการม ีความสัมพ ันธ์ก ับพฤติกรรมการต ัดส ินใจ 
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวประกอบไปด้วย 

1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
  1.1.1 เพศ 
  1.1.2 อายุ 
  1.1.3 สถานภาพ 
  1.1.4 ระดับการศึกษา 
  1.1.5 อาชีพ 
  1.1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  1.1.7 ประสบการณ์การลงทุนกองทุนรวม 
 1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ 
  1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
  1.2.2 ด้านราคา 
  1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
  1.2.4 ด้านส่งเสริมการตลาด 
  1.2.5 ด้านบุคคล 
  1.2.6 ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
  1.2.7 ด้านกระบวนการ 
 
2. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชาการที่ผู้วิจัยศึกษาในงานวิจัยครั้งนี ้คือ ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 5,220,626 

ราย ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559 (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน) 
 
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
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 3.1 ตัวแปรอิสระ คือ 
  3.1.1 ป ัจจ ัย ด ้านป ระชาก รศ าสต ร ์ ได ้แ ก ่ เพ ศ  อาย ุ สถานภ าพ  

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 
  3.1.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการ
นำเสนอ ด้านกระบวนการ  

 3.2 ต ัวแป รต าม  ค ือ  พฤต ิก รรมการต ัด ส ิน ใจล งท ุน ใน กอ งท ุน รวมขอ ง 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได ้แก่ แหล่งท ี่มาของเงินลงทุน  
วัตถุประสงค์การลงทุน ประเภทของกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุน ระดับความเสี่ยง จำนวนเงินลงทุน 
ความถี่ ช่วงเวลา และบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ  

 
4. ขอบเขตด้านเวลา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดระยะเวลาในการศึกษา ค้นคว้า 

เก ็บ ร วบ ร วม ข ้อ ม ูล จ าก ก ล ุ่ม ต ัว อ ย ่า ง  ร วม ถ ึงป ร ะ ม วล ผ ล  ว ิเค ร า ะ ห ์แ ล ะ อ ภ ิป ร าย  
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 6 เดือน  
 
กรอบแนวความคิด 

การวิจ ัยครั้งน ี้ ผู้ว ิจ ัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูล แนวความคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องตลอดจนได้กำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้ และได้ทำเป็นกรอบแนวความคิด
สำหรับงานวิจัย ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ทำให ้ทราบถึงพฤติกรรมการลงท ุนในกองท ุนรวมของน ักลงท ุนกล ุ่มออนไลน ์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ทำให้ทราบถึงระดับความต้องการของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการในแต่ละด้าน
ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ 

- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
- ด้านส่งเสริมการตลาด 
- ด้านบุคคล 
- ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
- ด้านกระบวนการ 

พฤต ิกรรมการต ัดส ินใจลงท ุนใน

กองท ุน รวมของน ักลงท ุน กล ุ่ม

ออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

- แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน 
- วัตถุประสงค์ของการลงทุน 
- ประเภทกองทุนรวมท่ีนำเงินไป

ลงทุน 
- ระดับความเส่ียง 
- จำนวนเงินลงทุน 
- ความถี่ 
- ช่วงเวลา 
- บุคคลท่ีมีส่วนในการตัดสินใจ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ต่อเดือน 
- ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 

กลย ุทธ ์การตลาดท ี่ม ีผลต ่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ

น ัก ล งท ุน กล ุ่ม ออน ไลน ์ใน เข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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3. สามารถนำข ้อม ูลท ี่ได ้จากการว ิจ ัยมาปร ับปร ุง พ ัฒนา และกำหนดกลย ุทธ ์ 
ทางการตลาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กองทุนรวม (Mutual Fund) กองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จ ัดการกองท ุนรวม  ม ีว ัตถ ุประสงค ์ท ี่จะนำเง ินท ี่ได ้จากการจำหน ่ายหน ่วยลงท ุนแก ่ผ ู้ลงท ุน 
ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป 
เช ่น ลงท ุนในห ุ้นท ุนท ี่จดทะเบ ียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย ตราสารทางการเง ิน 
ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วย
ลงทุน 

2. อินเทอร์เน ็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข ่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ ่ท ี่ส ุด 
โดยเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยเครือข่าย
จำนวนมากที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เช่น การประกอบธุรกจิ 
ความบันเทิง การศึกษา และการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

3. นักลงทุน หมายถึง ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เพื่อถือครองในระยะสั้น หรือในระยะยาว 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเพิ่มพูลของเงินและความมั่งคั่ง 

4. การลงทุนกองทุนรวมทางออนไลน์ หมายถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี การทำรายการซื้อหน่วยลงทุน ติดตามมูลค่า 
หน่วยลงทุน ตรวจสอบสถานะการลงทุน เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการทางเว็บไซต์ 
โดยผ่านคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Tablet รวมถึงโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวก 

5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน หมายถึง คุณลักษณะ สาเหตุหรือองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม  

6. ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง องค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินงาน
การตลาดที่ผล ักด ันให ้บรรลุเป ้าหมาย เพ ื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้ลงท ุน ประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ การส่งเสริมการตลาด บุคคล กายภาพและการ
นำเสนอ กระบวนการ 

7. พฤติกรรมของผู้ลงทุน หมายถึง พฤติกรรมของผู้ลงทุนในกองทุนรวม ในด้านของ
แหล่งที่มาของเงินลงทุน วัตถุประสงค์ ประเภทกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุน จำนวนเงินลงทุน ความถี่ 
ช่วงเวลา และ บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน

กลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ทฤษฎแีละแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
2. ทฤษฎสี่วนประสมการตลาดบริการ 
3. ทฤษฎแีละแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและการตัดสินใจ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน 
5. แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนรวม 
6. แนวคิดเกี่ยวกับ E-Commerce 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ทฤษฎแีละแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ศ ิร ิว รรณ  เส ร ีร ัต น ์ และคนอ ื่น  ๆ  (2552: 148 - 149) กล ่าวว ่า  ล ักษณ ะท าง

ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อาย  ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ 
การศึกษา เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญ และ
เป ็นสถ ิต ิท ี่ว ัดได ้ของประชากรท ี่สามารถช ่วยกำหนดตลาดท ี่เป ็นกล ุ่มเป ้าหมาย รวมท ั้งง ่าย 
ต่อการวัดผลมากกว่าตัวแปรอื่น ซึ่งรวมแล้วจะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ 

1. เพศ สามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้โดยดูเพศของผู้บริโภคเป็นหลัก 
ในการตอบสนองความต้องการซึ่งเป ็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สำคัญ เพราะในปัจจุบ ัน  
ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทัศนคติในการรับรู้
และการตัดสินใจในเรื่องการบริโภคที่ต่างกัน 

2. อาย ุแต่ละช่วงชีวิตมีความต้องการในสินค้าและบริการ หรือการบริโภคที่แตกต่างกัน 
กลุ่มผ ู้บริโภคที่ม ีอายุต ่างก ัน ย่อมที่จะม ีความต้องการในสินค้าและบริการท ี่แตกต่างก ัน เช ่น  
กลุ่มวัยรุ่นชอบที่จะทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าแฟชั่น กลุ่มผู้สูงอายุจะมีความสนใจสินค้า
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น 
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3. สถานภาพครอบครัว ในแต่ละสถานภาพมีความต้องการในสินค ้าและบริการ 
ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ชีวิตสมรส การแยกของชีวิตสมรส 
และการสมรสใหม  ่ซ ึ่งสถานภาพสมรสเป ็นค ุณ ล ักษณะทางประชากรท ี่สำค ัญ  เก ี่ยวก ับ  
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นสำคัญที่ส ุดในการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพสมรส 
ของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส องค์การสหประชาชาติได้รวบรวมและแบ่งแยก
ประเภทของสถานภาพสมรส ดังนี้ โสด, สมรส, หม้ายและไม่สมรสใหม่, หย่าร้างและไม่สมรสใหม่, 
สมรสแต่แยกกันอยู่ โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

สถานภาพสมรส มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิด
มากกว่าคนท ี่แต ่งงานแล้ว การต ัดส ินใจในเร ื่องต ่าง ๆ จะใช ้เวลาน ้อยกว่าคนท ี่แต ่งงานแล้ว  
เนื่องจากไม่มีภาระผูกพัน 

4. การศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดี
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้สูงกว่า
ผ ู้ท ี่ม ีการศ ึกษาน ้อยกว่า จึงม ีแนวโน ้มท ี่จะบริโภคผลิตภ ัณฑ ์และบริการท ี่ม ีค ุณภาพมากกว่า 
หรือมีทางเลือกมากกว่า 

5. อาชีพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน  
นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัทเป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด 
เพื่อที่จะจัดเตรียมสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

6. รายได ้จะมีผลกระทบต่อสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบด้วย 
รายได้ การออม อำนาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จ่าย ซึ่งนักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้ม
ของรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจากรายได้มีผลต่ออำนาจการซื้อ 

จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เป็นตัวแปรต้นที่น ิยมนำมาใช้ในการศึกษา 
มากที่ส ุดในการแบ่งส ่วนการตลาดตามกลุ่มผ ู้บริโภคโดยอาศัยต ัวแปรศึกษา ได ้แก ่ เพศ อาย  ุ
สถานภาพ  การศ ึกษา อาช ีพ  รายได ้ มาสำรวจพฤต ิกรรมการต ัดส ินใจซ ื้อส ินค ้าหร ือบริการ  
เพื่อให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

 
2. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing mix or 7Ps) 

ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ เช่น ผลิตภัณฑ์
ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย (Kotler, 2003, อ้างถึงใน ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ, 2552) 

ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ถ้าสินค้ามี
คุณสมบัติที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากเท่าไหร่ ผู้บริโภคก็จะเกิดการตอบรับมากขึ้น
เท่านั้น 

ลักษณะทางกายภาพ ผู้ซ ื้อพยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์จากบริการ  
เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อ ในแง่ของสถานที่ ตัวบุคคล เครื่องมือ วัสดุที่ใช้ 
ในการติดต่อสื่อสาร สัญลักษณ์ และราคา สิ่งเหล่านี้ผู้ขายบริการจะต้องจัดหาเพื่อเป็นหลักประกัน 
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ให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น เครื่องมืออุปกรณ์ อุปกรณ์ภายในสำนักงานจะต้องทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ มีการใช้บริการที่รวดเร็ว 

เสร ีวงษ์มณฑา (2542 : 11) ได้ให้ความหมายว่าการมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่า
คุ้มค่ารวมถึงมีการจัดจำหน่าย กระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อ เพื่อให้ความสะดวก
แก่ลูกค้าด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552 : 80-81) ได้ให้ความหมายของตัวแปรทางการตลาด
ที่สามารถควบคุมได้ บริษัทสามารถใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่บริษัทเสนอขาย เพื่อตอบสนองความต้องการให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็เป็นได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบไปด ้วย  ส ินค ้า , บร ิการ , ความค ิด , สถานท ี่, องค ์กร , หร ือบ ุคคล  ผล ิตภ ัณฑ ์น ั้น 
ต้องมีอรรถประโยชน ์(Utility) มีมูลค่า (Value) ในสายตาลูกค้าที่จะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ 
การกำหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) 
1.2 องค์ประกอบหรือคุณสมบัต ิของผลิตภัณฑ์ (Product component) ได้แก่ 

รูปร่าง ลักษณะ บรรจุภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ ประโยชน์พื้นฐาน คุณภาพ เป็นต้น 
1.3 การกำหนดตำแหน่งผลิตภ ัณฑ์ (Product positioning) เป ็นการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงตำแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ 

ดีข ึ้น ทำใหผ้ลิตภ ัณฑ์มลี ักษณะใหม่ โดยต้องคำนึงถ ึงความสามารถในการตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

1.5 กลย ุทธ ์เก ี่ยวก ับส ่วนผสมผล ิตภ ัณฑ ์ (Product mix) และสายผล ิตภ ัณฑ ์ 
(Product line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า 
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างราคากับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้ากองทุนรวมให้ผลตอบแทน 
ที่สูงกว่าภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกำหนดกลยุทธ์ราคาต้องคำนึง 
ถึงปัจจัยต่อไปนี้ 

2.1 การยอมรับของลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้น 
2.2 ต้นทุนผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.3 การแข่งขัน 
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง
ผ ู้ขายกับผู้ซ ื้อ เพ ื่อสร้างท ัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต ่อส ื่อสารอาจใช้พน ักงานขาย 
(Personal selling) และการติดต่อสื่อสารโดยใช้เมื่อ (Non-personal selling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใช้เครื่องมือหนึ่ง หรือหลายเครื่องมือก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
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3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร 
และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด ที่ต้องจ่ายเงินโดยอุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์การโฆษณา 
จะเกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์การสร้างโฆษณา (Creative strategy) และกลยุทธ์สื่อ (Media strategy) 

3.2 การขายโดยพน ักงานขาย (Personal selling) เป ็นการแจ ้งข ่าวสารและ 
จูงใจตลาดโดยบุคคล 

3.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง การส่งเสริมท ี่สามารถ
กระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อโดยลูกค้าข ั้นส ุดท ้าย หรือบ ุคคลอื่นในช่องทาง 
จัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริม 
การขายที่ม ุ่งสู่ผ ู้บริโภค (Consumer promotion) (2) การกระตุ้นคนกลาง (Trade promotion)  
(3) การกระต ุ้นพน ักงานขาย เร ียกว ่า การส ่งเสร ิมการขายท ี่ม ุ่งส ู่พน ักงานขาย (Sales force 
promotion) 

3.4 ก าร ให ้ข ่า วแล ะก ารป ระช าส ัม พ ัน ธ ์ (Publicity and Public relation)  
การให ้ข ่าว เป ็นการเสนอแนวค ิด เก ี่ย วก ับผล ิตภ ัณฑ ์ หร ือบร ิการท ี่ไม ่ต ้อ งม ีการจ ่าย เง ิน  
ส่วนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคต ิ
ที่ดีต่อองค์การให้เกิดกับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของประชาสัมพันธ์ 

3.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป ็นการต ิดต ่อก ับกล ุ่มเป ้าหมาย 
เพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือวิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรง 
กับผู้ซื้อและทำให้เกิดการตอบสนองโดยทันที 

4. การจ ัดจำหน ่าย  (Place or Distribution) หมายถ ึง  โครงสร ้างของช ่อ งทาง  
ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมที่ใช ้เคล ื่อนย้ายผลิตภ ัณฑ์และบริการจากองค์การไปยัง 
ตลาด ประกอบด้วย การขนส่ง คลังส ินค ้า และการเก ็บร ักษาส ินค ้าคงคล ัง การจ ัดจำหน ่าย 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

4.1 ช ่องทางการจ ัดจำหน ่าย  (Channel of distribution) หมายถ ึง เส ้นทาง 
ที่ผลิตภัณฑ์และ/หรือกรรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางจัดจำหน่าย 
ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค และผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

4.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด หมายถึง 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค การกระจายตัวสินค้า 
ท ี่สำค ัญ  ค ือ การขนส ่ง (Transportation) การเก ็บร ักษาผล ิตภ ัณฑ ์ (Storage) การคล ังส ินค ้า 
(Warehousing) 

5. บุคลากร (People) มีการบริิการหลายชนิดที่เจาะจงให้ลูกค้าและพนักงานต้องมี 
ส่วนร่วมในการผลิตและส่งมอบบริการพร้อมกัน จึงทุ่มเทงบประมาณไปกับการให้รวบรวมพนักงาน
บริการ และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ มีพฤติกรรมการให้บริการสม่ำเสมอ การดูแลความสะอาด 
พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย เป ็นก ันเอง พนักงานมีจ ิตสำน ึกการบริการ (Service mind)  
ทักทายลูกค้า กล่าวคำขอบคุณด้วยท่าทีเต็มใจ และพนักงานมีอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

บุคลากร เป็นงานที่มีความสำคัญมาก ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการนั้นจะเกิด 
ความพ ึงพอใจมากน้อยเพ ียงใด เน ื่องจากเม ื่อล ูกค ้ามาซ ื้อส ินค ้าหรือบริการขององค ์กรธุรก ิจ 
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จะได้พบเจอกับบุคลากรที่หลากหลาย ตั้งแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยจนถึงระดับผู้จัดการ  
ถ้าบุคลากรเหล่านี้ให้บริการเป็นอย่างดีจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โอกาสที่ลูกค้าที่ตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าหรือบริการขององค์กร 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ องค์ประกอบด้านสถานที่ เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ การแต่งกายของพนักงาน เครื่องหมายการค้า สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จะต้องมีคุณภาพ 
ดูแล้วเหมาะสม กลมกลืนกับภาพที่ลูกค้าคาดหวังไว้ 

7. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นกระบวนการการออกแบบการส่งมอบบริการ
ให้ลูกค้าถ้าการออกแบบทำได้ดี การส่งมอบการบริการก็จะมีประสิทธิภาพถูกต้องตรงเวลามีคุณภาพ
สม่ำเสมอ กิจกรรมการส่งมอบเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ  
สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจคือการที่ธุรกิจจะต้องออกแบบกระบวนการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย

สินค้าหรือบริการให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายในการซื้อมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันกระบวนการบริการ 
ที่ด ีน ั้นจะต้องอาศัยระบบสารสนเทศ (Information system) เข้ามาช่วยในการให้บริการลูกค้า  
เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใช้บริการ ดังนั้นการนำระบบสารสนเทศมาใช้ 
ในกระบวนการให้บริการไม่เพียงทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและยังสามารถสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันอีกด้วย 
จึงสรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาดบริการเป็นตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ 

ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการประกอบธุรกิจ สามารถนำมาใช้กำหนดทิศทางของธุรกิจได้ ประกอบไปด้วย 
ผลิตภ ัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ส่งเสริมการตลาด บุคคล การนำเสนอ  
และกระบวนการ ดังนั้นธุรกิจจะต้องพิจารณาส่วนประสมการตลาดบริการในมุมมองของธุรกิจ  
และในมุมมองของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจนกระทั่ง
เกิดการซื้อสินค้าหรือใช้บริหาร 

 
3. ทฤษฎแีละแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและการตัดสินใจ 

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทำของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ  
การใช้ส ินค ้าและบริการของผู้บริโภคเพ ื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา 
น ักการตลาดจำเป ็นต ้องศ ึกษาและว ิเคราะห ์พฤต ิกรรมผ ู้บร ิโภค ด ้วยเหต ุผลหลายประการ  
คือ พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด 
คือ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุ้น
หรือกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค (Kotler, 2003, อ้างถึงใน  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศักดิ์ บุญเรือง, 2546) 

เสาวนีย์ บุญโต (2553: 2) กล่าว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระทำ หรือพฤติกรรม
ของผู้ใช้ หรือผู้ซื้อที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ก่อน ขณะ และหลัง ที่มีการใช้สินค้าและบริการ เป็นกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ ความเข้าใจ การสรรหาการใช้สอยในตัวสินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภคมี 
ความคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองที่พึงพอใจ และส่งผลต่อการบริโภคหรือไม่บริโภคในอนาคต 
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ชูช ัย สมิทธิไกร (2553: 6) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป ็นการกระทำของบุคคล 
ที่ม ีผลสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ การซื้อ การใช  ้สินค้าและบริการต่าง ๆ กระบวนการเหล่านี้ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนให้เกิดความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหา หรือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ 
ดำเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจซื้อ ใช้สินค้า และบริการที่จะทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจทั้งที่เป็นบุคคล 
กลุ่ม หรือองค์กร คำตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยคำถามที่ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค คือ หลัก 6Ws 1H เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการทราบตามหลัก 7Os (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คนอื่น ๆ, 2552, 142)  
 
ตารางที่ 2 คำถาม 6Ws 1H เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os) 
 

คำถาม 6Ws 1H คำตอบที่ต้องการทราบ 7O’s 

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

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
1.ประชากรศาสตร ์
2.ภูมิศาสตร์ 
3.จิตวิทยา หรือ จิตวิเคราะห์ 
4.พฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร  
(What does the customer 
buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) หรือสิ่งที่ผู้บริโภค
ต้องการจากผลิตภัณฑ์ คือ 
1.คุณสมบัติ หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product 
component) 
2.ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง (Competitive 
differentiation) 

3. ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
(Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของเขาด้านร่างกายและจิตวิทยา 
ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ  
1.ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทางจิตวิทยา 
2.ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
3.ปัจจัยเฉพาะบุคคล 
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ตารางที่ 2 คำถาม 6Ws 1H เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (7Os) (ต่อ) 
 

คำถาม 6Ws 1H คำตอบที่ต้องการทราบ 7O’s 

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) และมีอิทธิพล 
ในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 
1.ผู้ริเริ่ม 
2.ผู้มีอิทธิพล 
3.ผู้ตัดสินใจซื้อ 
4.ผู้ซื้อ 
5.ผู้ใช้ 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  
(When does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี  
หรือช่วงฤดูใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงใดของวัน
โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่ผู้บริโภคทำการซื้อ เช่น  
ห้างสรรสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต สยามสแควร์ ร้านขายของ
ชำ เป็นต้น 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร  
(How does the consumer buy?) 

ขั้นตอนการตัดสินใจ (Operations) ประกอบด้วย 
1.การรับรู้ปัญหา 
2.การค้นหาข้อมูล 
3.การประเมินผลทางเลือก 
4.การตัดสินใจซื้อ 
5.ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ, การบริหารการตลาดยุคใหม่, (กรุงเทพฯ: Diamond In 
Business World, 2552), 142. 

 
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้ 
1. ปัจจัยนำเข้า (Input) เกิดจากปัจจัยภายนอกที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  

ซึ่งมีอิทธิพลต่อค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ส่วนสำคัญ 
ของปัจจัยนำเข้าคือ กิจกรรมส่วนประสมทางการตลาด และสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนี้ 

1.1 ป ัจจ ัยน ำ เข ้าด ้าน ส ่วนป ระสมท างก ารตลาด  (Marketing mix input)  
เป็นกิจกรรมการตลาดที่พยายามเข้าถึงผู้บริโภคโดยการแจ้งข่าวสารและจูงใจผู้บริโภคให้ซื้อและ 
ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเรียกว่ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 
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1. กลย ุทธ ์ด ้านผล ิตภ ัณฑ ์ (Product strategy) เช ่น  ออกแบบผล ิตภ ัณฑ ์ 
ให้มีแตกต่างเหนือคู่แข่ง 

2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price strategy) เช่น การกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาผู้บริโภคเป็นเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ 

3. กลย ุทธ ์ด ้านการจ ัดจำหน ่าย  (Place strategy) โดยการจ ัดจำหน ่าย
ผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการซื้อหา ถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อ 

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) เช่น การโฆษณา
สม่ำเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีกับบุคคลทั่วไป สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ 

1.2 ปัจจัยนำเข้าด้านสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อสิ่งที่ผ ู้บริโภคซื้อและวิธีการ 
ท ี่ผ ู้บร ิโภคใช ้ โดยไม ่จำเป ็นต ้องเป ็นการสน ับสน ุนการซ ื้อหรือการบริโภคผล ิตภ ัณฑ ์เสมอไป  
แต่อาจจะทำให ้ผ ู้บร ิโภคต่อต ้านการใช ้ผล ิตภ ัณฑ ์ก ็ได ้ ปัจจ ัยนำเข ้าด ้านสังคมและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อย ชั้นสังคม ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง บทบาทและสถานะ 

2. กระบวนการ (Process) หรือกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer 
decision making process) จะเก ี่ยวข ้องก ับว ิธ ีการหร ือข ั้นตอนในกระบวนการต ัดส ินใจซ ื้อ 
ของผู้บริโภค 

3. ผลลัพธ์ (Output) ส่วนที่เป ็นผลลัพธ์ของโมเดลในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 2 ประการ คือ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 
กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

โดยผู้บริโภคจำนวนมากจะผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ทั้งนี้ผ ู้บริโภคอาจจะข้ามหรือย้อนกลับ 
ไปในข ั้นตอนก ่อนหน ้าน ี้ก ็ได ้ ซ ึ่งแสดงให ้เห ็นว ่ากระบวนการซ ื้อ เร ิ่มต ้นก ่อนการซ ื้อจร ิงๆ  
และมีผลกระทบหลังจากการซื้อ มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพที่3 โมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Five-stage model of the 

consumer buying process) (Kotler and Keller. 2009, อ ้างถ ึงใน  ศ ิร ิวรรณ  เสร ีร ัตน ์ และ 
คนอื่น ๆ, 2552) 

 

2. การค้นหา

ข้อมูล 

(Information 

search) 

3.การประเมินผล

ทางเลือก 

(Evaluation of 

alternatives) 

4.การ

ตัดสินใจซ้ือ 

(Purchase 

decision) 

5.พฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือ 

(Postpurchase 

behavior) 

1. การรับรู้
ปัญหา

(Problem 

recognition) 

หรือการรับรู้ถึง

ความต้องการ

(Need 
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1. ก า ร ร ับ ร ู้ป ัญ ห า  (Problem recognition) ห ร ือ ก า ร ร ับ ร ู้ถ ึง ค ว าม ต ้อ งก า ร  
(Need recognition) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เขามีอยู่และสิ่งที่เขาต้องการ 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายในและภายนอก รวมถึงความต้องการทางร่างกาย
และความต้องการด้านจิตวิทยา ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น บุคคลจะเรียนรู้ 
ถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีต ทำให้เขารู้ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น 
ที่เกิดขึ้นอย่างไร 

2. ก ารค ้น ห าข ้อ ม ูล  (Information search) เม ื่อ บ ุค ค ล ได ้ร ับ ร ู้ถ ึงป ัญ ห าห ร ือ 
ความต้องการแล้ว เขาจะค้นหาวิธีที่จะทำให้ความต้องการที่เกิดขึ้นได้รับความพอใจ การค้นหาอาจจะ
กระทำโดยสัญชาตญาณอย่างรวดเร็ว หรืออาจต้องมีการใช้ความพยายามและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ซึ่งจะค้นหาข้อมูลได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนี้ จำนวนของข้อมูลที่หาได้ 
ความพอใจที่ได้รับจากการค้นหาข้อมูล และผลที่เกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งผู้บริโภคสามารถค้นหา 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถต่อสนองความต้องการได้ 2 ทาง คือ 

2.1 การค ้นห าข ้อม ูลภ าย ใน  (Internal search) โดยทบทวนความทรงจำ 
ในอดีตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้าที่ตนเองเคยซื้อ 

2.2 การค้นหาข้อมูลภายนอก (External search) สามารถค้นหาได้จากแหล่งต่าง ๆ 
ได้แก่ แหล่งบุคคล แหล่งการค้า หรือแหล่งข้อมูลที่จัดโดยนักการตลาด 

ในการค้นหาข้อมูลผู้บริโภคจะทราบถึงตราสินค้าและคุณลักษณะของสินค้าทั้งหมด

ที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งพบว่าผู้บริโภคจะให้ความสนใจเฉพาะสินค้าที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ 
ของตน โดยจะทำการเปรียบเทียบระหว่างตราสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือก และตัดสินใจเลือกซื้อ
เพียงตราสินค้าเดียว 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เป็นขั้นตอนในกระบวนการ
ต ัดส ินใจซ ื้อซ ึ่งผ ู้บร ิโภคประเม ินผลประโยชน ์ท ี่จะได ้ร ับจากแต ่ละทางเล ือกของผล ิตภ ัณฑ ์ 
ที่กำลังจะพิจารณาหลังจากที่ได้ค้นหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคต้องประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้
ก ่อนตัดส ินใจ ในขั้นน ี้ผ ู้บร ิโภคต้องกำหนดเกณฑ์การพ ิจารณาที่จะใช ้สำหรับการประเม ินผล  
การพิจารณาเป็นเรื่องของเหตุผลที่มองเห ็น เช ่น ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัต ิของสินค้า  
หรือเรื่องของความพึงพอใจส่วนบุคคล เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3  
จะช่วยให้ผู้บริโภคกำหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือก ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด ความตั้งใจซื้อและการตัดสินใจซื้อนั้นแตกต่างกัน โดยความตั้งใจซื้อ
มักจะนำไปสู่การตัดสนใจซื้อ แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะมีปัจจัยแทรกระหว่างความตั้งใจซื้อกับการซื้อจริง 

4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น ม  ี2 ด้าน คือ ทัศนคติเช ิงบวก และทัศนคติเช ิงลบ  
ซึ่งมีผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า 

4.2 ปัจจ ัยด ้านสถานการณ ์ท ี่คาดคะเนไว ้ ผู้บร ิโภคจะคาดคะเนป ัจจ ัยต ่าง ๆ  
ที่เก ี่ยวข้อง เช ่น การคาดคะเนรายได้ของครอบครัว การคาดคะเนต้นทุนของผลิตภัณฑ์ และ 
การคาดคะเนผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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4.3 ปัจจัยด้านสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ ขณะที่ผู้บริโภคกำลังตัดสินใจซื้อนั้น 
ปัจจัยสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อ 

4.4 กฎการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การประเมินทางเลือกในพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อน ั้น ผู้บริโภคจะใช ้กฎหารตัดส ินใจของผู้บริโภค ซึ่งเป ็นกระบวนการเพ ื่อลดความซับซ้อน 
ในการตัดสินใจในผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคจะตัดสินใจโดยใช้กลยุทธ์
กระบวนการข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์โดยหาคำแนะนำในการตัดสินใจ 
เพื่อลดความซับซ้อนในการตัดสินใจ 

5. พ ฤ ต ิก ร รม ภ าย ห ล ัง ก า รซ ื้อ  (Postpurchase behavior) ใน ข ั้น น ี้ผ ู้บ ร ิโภ ค 
จะเปรียบเทียบคุณค่าที่ได ้ร ับจริงจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์กับความคาดหวัง ถ้าคุณค่า 
ที่ได้รับจริงสูงกว่าความคาดหวังผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าคุณค่าที่ได้รับจริงต่ำกว่า 
ท ี่คาดหวังแสดงว ่าผ ู้บร ิโภคไม ่พอใจในผล ิตภ ัณฑ ์ พฤติกรรมภายหลังการซ ื้อท ี่น ักการตลาด 
จะต้องติดตามและให้ความสนใจสามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ 

5.1 ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ 
5.2 การปฏิบัติภายหลังการซื้อ 
5.3 พฤติกรรมการใช้และการกำจัดภายหลังการซื้อ 

จึงสรุปได ้ว ่า พฤติกรรม กระบวนการคิดและการตัดส ินใจของผู้บร ิโภค ทำให ้ได ้ 
มาซึ่งสินค้าและบริการที่ต้องการ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความต้องการ กระบวนการคิดการตัดสินใจ 
ที่แตกต่างกัน เนื่องจากความต้องการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน 
และปัจจัยในด้านอื่น ๆ ของแต่ละคนที่จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคตอบสนองความต้องการของตนเอง
ได้ 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน 

การลงทุน เป็นกระบวนการที่นักลงทุนนำเงินที่ชะลอจากการใช้จ่ายในวันนี้ไปลงทุนไม่ว่า
จะเป็นการซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือ
วิธีการอื่น ๆ  โดยมุ่งหวังเพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้น และมุ่งหวังให้หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารทางการเงินที่ได้ลงทุนไปมีมูลค่าสูงขึ้น แนวคิดในการลงทุน คือ การทำความเข้าใจเรื่องอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการคำนวณพื้นฐานที่ผู้ลงทุนใช้ในการวิเคราะห์การ
ลงทุน (สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2558) 

การลงทุน คือ การที่เราใช้จ ่ายเงินสดรูปแบบหนึ่งในปัจจุบ ัน  โดยมุ่งหวังจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในอนาคต ซึ่งนักลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะ
ได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า 
(ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2560, เข้าถึงได้จาก www.tsi-
thailand.org/) 

การลงทุน หมายถึง การกันเงินไว้จำนวนหนึ่ง  ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อทำให้เกิด
กระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งจะชดเชยให้แก่ผู้กันเงิน  โดยกระแสเงินสดรับนี้ควรคุ้มกับอัตราเงินเฟ้อ
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และคุ้มค่ากับความไม่แน่นอนที่จะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต (จิรัตน์ สังข์แก้ว 2543: 7  
อ้างอิงจาก Reilly, 1992) 

การลงทุนอย่างถูกวิธีและมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องจะช่วยให้เรามีโอกาสสร้าง

ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและสร้างความมั่งคั่งได้รวดเร็วขึ้น การลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนอย่างดี 
ย ังช ่วยลดความเส ี่ยงจากความผ ันผวนของผลตอบแทนท ี่จะได ้ร ับ  จ ึงม ีส ่วนช ่วยสน ับสน ุน 
ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น 

ประเภทของการลงทุน แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) คือ การลงทุนของผู้บริโภค 

ที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าประเภทคงทนถาวร (Durable goods) เช่น เครื่องดูดฝุ่น รถยนต ์เครื่องซักผ้า 
ตู้เย็น ฯลฯ เป็นการลงทุนที่ไม่ได้หวังกำไรในรูปของตัวเงิน แต่เพื่อความพอใจในการใช้สินทรัพย์
มากกว่า 

2. ก ารล งท ุน ใน ธ ุร ก ิจ  (Business or Economic Investment) เป ็น ก า รล งท ุน 
ซื้อทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่าอย่างน้อยที่สุดรายได้นี้จะเพียงพอที่จะชดเชยกับ
ความเสี่ยงในการลงทุน การลงทุนประเภทนี้เป็นเป้าหมายในการลงทุน คือ กำไร ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูด 
ให้นักลงทุนนำเงินมาลงทุน 

3. การลงท ุน ในหล ักทร ัพย ์ (Financial or Securities Investment) เป ็นการซ ื้อ
สินทรัพย์ (Asset) ในรูปแบบของหลักทรัพย์ (Securities) ได้แก่ พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน เป็นต้น  
การลงทุนในรูปแบบดังกล่าวเป็นการลงทุนทางอ้อมที่แตกต่างจากการลงทุนในธุรกิจ ผู้มีเงินออม 
เม ื่อไม ่ต ้องการท ี่จะเป ็นผ ู้ประกอบธ ุรก ิจเองเพราะความเส ี่ยงหร ือผ ู้ออมย ังไม ่ม ีเง ินมากพอ  
น ักลงท ุนอาจจะนำเง ินท ี่ออมได ้จะมากหร ือน ้อยก ็ต ้องไปซ ื้อหล ักทร ัพย ์ท ี่พอใจท ี่จะลงท ุน  
โดยมีผลตอบแทนทุนในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปันผลแล้วแต่ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
นอกจากน ี้น ักลงท ุนอาจ ได ้ผลตอบแทนอ ีกล ักษณะหน ึ่ง ค ือ ก ําไรจากการขายหล ักทร ัพย ์  
(Capital Gain) หรือขาดทุนจาก หลักทรัพย์ (Capital Loss) โดยอััตราผลตอบแทนที่ได้จากการ
ลงทุนเรียกว่า Yield จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการลงทุนนั้น ๆ 

 
จุดมุ่งหมายในการลงทุน จุดมุ่งหมายของการลงทุนของแต่ละบุคคลจะแตกต่่าง 

ไปตามความต ้องการ ว ัตถ ุประสงค ์ และสภาพแวดล ้อม ซ ึ่งแบ ่งจ ุดม ุ่งหมายได ้ด ังน ี้ (จ ิร ัตน ์  
สังข์แก้ว,2544) 

1. ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ข อ ง เง ิน ล งท ุน  (Security of Principal) เป ็น ก า ร ร ัก ษ า 
เงินลงทุนเริ่มแรกให้คงไว้รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอำนาจการซื้อที่ลดลง อันเป็นผลมาจาก
สภาวะเงินเฟ้อ 

2. เสถียรภาพของรายได้ (Stability of Income) นักลงทุนมักลงทุนในหลักทรัพย์ 
ที่ได ้รายได้สม่ำเสมอ เชน่ ดอกเบี้ยหรือเงินป ันผล เน ื่องจากรายได้ท ี่สม ่ำเสมอทำให้น ักลงทุน 
สามารถวางแผนการใช ้เง ินท ุน ได ้ นอกจากน ี้ดอกเบ ี้ยหร ือ เง ินป ันผลท ี่ได ้ร ับ เป ็นประจำ 
ย่อมมีค่ามากกว่าดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่เขาสัญญาว่าจะให้ในอนาคต ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าจะได้หรือไม่ 



 

 

20 

3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) โดยปกตนิักลงทุนมักจะตั้งเป้าหมาย
ให้เงินที่นำไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความงอกเงยของเงินที่นำไปลงทุน อาจไดจ้ะมาจากการลงทุน 
ในห ุ้นของบริษ ัทท ี่กำล ังขยายต ัว หรือการนำรายได ้ท ี่ได ้ร ับไปลงท ุนใหม ่ น ักลงท ุนส ่วนมาก 
จะเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนโดยการที่นำดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ 

4. ความสามารถในการซื้อขาย (Marketability) คือ ความสามารถในการซื้อขายได้ง่าย
และรวดเร็วข ึ้น ทั้งน ี้ข ึ้นอยู่ก ับราคา ขนาดของบริษ ัทผู้ออกหลักทรัพย์ ขนาดของหลักทรัพย์ 
ที่หุ้นนั้นจดทะเบียน จำนวนผู้ถือหุ้น และความสนใจที่คนทั่วไปมีต่อหุ้น เป็นต้น 

5. ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที (Liquidity) นักลงทุนต้องการลงทุน 
ในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง หรือใกล้เคียงกับเงินสด เนื่องจากหวังโอกาสลงทุนที่น่าสนใจมาถึง 
จะได้มีเงินพร้อมที่จะสามารถลงทุนได้ทันที 

6. การกระจายเงินลงทุน (Diversification) เพื่อกระจายความเสี่ยงทำได้หลายวิธี เช่น
การลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเภทปะปนกัน การลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่ม ีความ
แตกต่างกัน เป็นต้น 

7. ความพอใจในด ้านภาษ ี (Favorable tax status) การจ ่ายภาษ ีของน ักลงท ุน 
เป ็นป ัจจ ัยสำคัญอย่างหนึ่งท ี่ต ้องให ้ความสนใจ ดังน ั้นน ักลงท ุนอาจลงทุนในพันธบัตรท ี่ได ้ร ับ  
ยกเว้นภาษี หรือการซื้อหลักทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจากการซื้อขายซึ่งไม่เสียภาษี 

 
ปจัจ ัยท ี่เป ็นต ัวกำหนดจ ุดม ุ่งหมายของการลงท ุน  (เพชร  ีข ุมทร ัพย ์,2544 : 6)  

มีดังต่อไปนี้ 
1. อายุของนักลงทุน (The age of the investor) นักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี

ม ักกล ้าเส ี่ยงและม ีความสนใจท ี่จะลงท ุนในหลักทรัพย ์ท ี่ทำให ้เก ิดความงอกเงยแก่เง ินลงท ุน  
ส่วนนักลงทุนที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปีอาจจะมีความสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ทำให้เกิดรายได้
ประจำ และนักลงทุนที่มอีายุมากกว่า 60 ปีมักจะพอใจที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ทำให้เกิดรายได ้
ที่แน่นอน 

2. การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว (Marital status and family 
responsibilities) นักลงทุนที่มีครอบครัวและต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว ทำให้เกิดความจำเป็น 
ที่จะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่ม ั่นคงให้ได้รับรายได้ที่แน่นอน ทางด้านคนโสดที่ไม่มีภาระผูกพัน 
ย่อมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ 

3. สุขภาพของนักลงทุน (The health of the investor) มีผลต่อการกำหนดนโยบาย
การลงทุนของนักลงทุน โดยนักลงทุนที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ แข็งแรงย่อมต้องการรายได้ที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบันมากกว่าที่จะหวังผลประโยชน์ที่เกิดในอนาคต 

4. น ิส ัยส ่วนต ัวของน ักลงท ุน  (Personal habit) น ักลงท ุนท ี่น ิส ัยตระหน ี่อาจไม ่ม ี 
ความจำเป็นที่จะต้องใช้รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ อาจลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มี 
การขยายตัวในอนาคต ในทางตรงกันข้ามนักลงทุนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยย่อมต้องการรายได้ที่แน่นอน 
เพื่อมาจุนเจือรายจ่ายที่เกิดขึ้น 



 

 

21 

5. ค วาม สม ัค ร ใจ ใน ก ารล งท ุน  (Willingness to accept risks of investment)  
นักลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

6. ความจำเป็นของนักลงทุน (Investor’s needs) อาจแตกต่างกันตามความจำเป็น
ทางด้านการเงิน ด้านความรู้สึกและจิตใจ เป็นต้น 

จึงสรุปได ้ว ่า การลงทุนเป ็นการกันเงินไว้ในช่วงเวลาหนึ่งเพ ื่อก ่อให ้เก ิดม ูลค ่าเพ ิ่ม  
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป โดยปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดวัตถุประสงค์
ของนักลงทุน ได้แก่ อายุ สถานภาพ สุขภาพ นิสัยส่วนตัว ความจำเป็น ความสมัครใจ เป้าหมาย 
ในการลงทุนของนักลงทุน 

 
5. แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนรวม 

กองทุนรวม หมายถึง การลงทุนรูปแบบหนึ่ง เป็นการระดมเงินออมจากประชาชน 
โดยการจำหน่ายหน่วยลงทุน และนำเงินที่ได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ หรือตราสาร
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ  เช ่น ตั๋วส ัญญาใช้เง ิน ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารอื่น ๆ ตามที่ระบ ุ 
ไว้ในโครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เพ ื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่กำหนดระดับหนึ่ง  
โดยดำเนินงานภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ซึ่งมีผู้จ ัดการ 
กองท ุนรวมท ี่ม ีความชำนาญในการบริหารกองท ุน เป ็นผ ู้ด ูแลส ัดส ่วนท ี่จะลงท ุน ให ้ผ ู้ลงท ุน 
ได้รับผลตอบแทน โดยมีการจัดสรรผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของ 
เงินปันผล (Dividend) หรือกำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) ส่วนบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการจัดการ 

วิไลล ักษณ ์ ลัมประเสริฐ (2551: 202) กล่าวว ่า กองท ุนรวม คือ เคร ื่องม ือในการ 
ลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน แต่มีอุปสรรค 
หลายประการที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต ้องการ เช ่น  
มีทุนทรัพย์ท ี่จำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้มากพอ และ 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ข้อจำกัดในเรื่องของประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน 
รวมถ ึงไม ่ม ีเวลาศ ึกษาค ้นคว ้า และต ิดตามข ้อม ูลเพ ื่อใช ้ในการต ัดส ินใจลงท ุน  กองท ุนรวม 
จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย 
ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ 

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2549:516) กล่าวว่า 
กองท ุนรวม คือ โครองการลงท ุนท ี่นำเง ินของผ ู้ซ ื้อหน ่วยลงท ุนหลาย ๆ ราย มารวมกันและ 
บริหารกองทุนโดยมืออาชีพในการจัดการลงทุน เพ ื่อสร้างผลตอบแทนให้ก ับกองทุน จากนั้น 
จึงนำผลตอบแทนที่ได้มาเฉลี่ยกลับคืนให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนั้น

ในอีกแง่หนึ่งกองทุนรวมก็คือ เครื่องมือในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ 
เวลาในการติดตามการลงทุน ข้อมูลในการลงทุน และประสบการณ์หรือความชำนาญในการจัดการ
ลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนดีที่สุดภายใต้กรอบความเสี่ยงที่นักลงทุนเลือกไว้ 
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พัชร เกิดศิริ (2555: 35) กล่าวว่า กองทุนรวมคือการที่ผู้ลงทุนรายย่อยหลาย ๆ ราย 
นำเงินมารวมกันเพื่อลงทุน โดยมอบหมายให้ผู้จ ัดการกองทุนซึ่งมีความชำนาญ นำเงินไปลงทุน 
ในสินทรัพย์ต ่าง ๆ เพ ื่อสร้างผลตอบแทนให้ก ับกองทุนรวมนั้นโดยเมื่อผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน  
ผู้จัดการกองทุนก็จะนำเงินนั้นไปซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของกองทุนนั้น ๆ  
โดยในแต่ละวัน ผู้จัดการกองทุนจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อที่จะได้ทราบว่า 
มูลค ่าทรัพย ์ส ินส ุทธ ิต ่อหน ่วยลงท ุนเป ็นเท ่าใด ถ้าผ ู้จ ัดกองกองท ุนสามารถบริหารการลงท ุน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยก็จะเพิ่มขึ้น 

จึงสรุปได้ว่า กองทุนรวม คือ การที่นักลงทุนไม่มีความชำนาญ ไม่มีความรู้ในการลงทุน
มากพอ ได้นำเงินมาลงทุนในสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ตามนโยบายของแต่ละกองทุนที่ตรงตาม 
ความต้องการของนักลงทุนและนักลงทุนได้เล็งเห็นถึงผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ซึ่งผู้จัดการกองทุน 
นำเงินเหล ่าน ั้นไปลงท ุนในหลักทรัพย ์ตามท ี่ได ้แจ ้งไว ้ในหน ังส ือช ี้ชวน เพ ื่อบริหารเง ินให ้เก ิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้การลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้ 

 
6. แนวคิดเกี่ยวกับ E-Commerce 

E-Commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) เป็นกระบวนการ
ซื้อขายสินค้าและบริการ โดยใช้อ ิเล ็กทรอนิกส์ผ ่านทางอินเทอร์เน ็ต (Armstrong and Kotler.  
2007 : 438) หรือเป็นการทำกิจกรรมทางการค้าการขายสินค้า และบริการโดยการใช้อิเล็กทรอนิกส์
เป ็นต ัวกลางในการส ่งผ ่านข ้อม ูลต ่าง ๆ  แทนการใช ้เอกสารในร ูปแบบของกระดาษ  ทำให ้ 
เกิดความสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ในการทำธุรกิจการค้าได้มากขึ้น โดยจะดำเนินการ 
ผ่านระบบเครือข ่ายอ ินเทอร์เน ็ต หรือเป ็นธ ุรก ิจการขายผ่านระบบอินเทอร์เน ็ต โดยท ี่ผ ู้ขาย 
จะโฆษณาสินค้าที่ต ้องการขายทางเว็บไซต์ และผู้ซ ื้อจะเข้ามาชมในเว็บไซต์ของผู้ขายเพื่อที่จะ 
ซื้อสินค้า ฉะนั้นสื่อกลางของการพาณิชย์อ ิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ เว็บไซต์ การชำระเงินจะกระทำ 
ผ่านสื่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์โดยวิธ ีการโอนเงินผ ่านเครือข ่ายคอมพิวเตอร์ซ ึ่งจะไม ่ม ีการจ่ายเงินสด  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, 2552 : 611-620) 

 
รูปแบบของธุรกิจการพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์ (E-Commerce business models) 

(Turban and Others. 2006: 141) 
1. การตลาดทางตรงออนไลน  ์(Online direct marketing) ผ ู้ผล ิตหร ือผ ู้ค ้าปล ีก 

สามารถขายสินค ้าผ ่านระบบออนไลน ์ไปย ังล ูกค ้าได ้โดยตรง ซึ่งเป ็นว ิธ ีท ี่ม ีประส ิทธิภาพมาก 
สำหร ับส ินค ้าและบร ิการด ิจ ิตอล  ล ูกค ้าสามารถส ั่งส ินค ้าท ี่ผล ิตตามคำส ั่งซ ื้อของล ูกค ้า 
(Customization) ได้ 

2. ระบบการนำเสนอราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (Electronic tendering system) ธุรก ิจ 
จะทำการเสนอราคาทางระบบออนไลน์ โดยขอราคาจากผู้ขายปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นการทำธุรกิจ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) โดยใช้กลไกการประมูลราคาต่ำ 



 

 

23 

3. การประมูลออนไลน์ (Online auctions) บริษัทหรือบุคคลธรรมดาสามารถทำการ
ประมูลได้หลากหลายรูปแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีการที่รวดเร็วและราคาถูกในการขาย 
หรือเลหลังสินค้า 

4. การให้ลูกค้าเป็นผู้ต ั้งราคาด้วยตนเอง (Name-your-own-price) ในกรณีนี้ล ูกค้า 
จะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองด้วยตนเองว่ายินดีที่จะจ่ายหรือรับสินค้าในราคาเท่าใดผ่านเว็บไซต์ 
ที่เป็นคนกลาง แล้วเว็บไซต์ที่เป็นคนกลางจะพยายามหาสินค้าในราคาที่ผู้ซื้อต้องการ 

5. ก ารค ้น ห าราค าท ี่ด ีท ี่ส ุด  (Find-the-best-price) ใน ก รณ ีน ี้ล ูก ค ้าจ ะ ระบ ุบ 
ถึงรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง แล้วตัวกลางจะทำหน้าที่จัดหาสินค้า 
ที่ราคาถูกที่สุดมานำเสนอซึ่งลูกค้าต้องยอมรับหรือตัดสินใจในเวลาที่รวดเร็ว ไม่เช่นนั้นก็จะถือว่า 
สละสิทธิ์ 

6. การตลาดแบบเป็นสมาชิก (Affiliate marketing) ผู้ขายขออนุญาตวางเครื่องหมาย
การค้า (Logo) หรือสื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ (Banner) ของผู้ขายบนเว็บไซต์ของหุ้นส่วน หากลูกค้า
คลิ๊กที่โลโก้นั้นจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับหุ้นส่วน 
หากขายได้ 

7. Viral marketing เป็นการตลาดแบบบอกต่อทางอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้เว็บไซต์ 
อีเมล์ หรือเหตุการณ์ทางการตลาดอื่น ๆ ที่มีผลทำให้ลูกค้าบอกต่อสิ่งเหล่านั้นสู่เพื่อน 

8. การซ ื้อแบบกล ุ่ม  [Group purchasing (e-co-ops)] เป ็นกล ุ่มของผ ู้ซ ื้อรายย ่อย 
ที่รวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเสนอซื้อสินค้าในปริมาณมาก และต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด 

9. สินค้าเฉพาะลูกค้าแต่ละราย (Product customization) ลูกค้าจะใช้อินเทอร์เน็ต 
ในการค้นหาสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง ฉะนั้นผู้ขายจะต้องเสนอราคา
และผลิตสินค้าและบริการนั้นอย่างรวดเร็วตามคุณลักษณะของสินค้าที่สั่งทำ (Build-to-order) 

10. ตลาดและการแลก เปล ี่ยนอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ (Electronic maketplaces and 
exchanges) เป ็นการต ิดต ่อธ ุรก ิจท ี่ม ีประส ิทธ ิภาพ ในตลาดเสม ือน  (Virtual marketplace)  
ทางเว็บไซต์ ซึ่งอาจเป็นตลาดส่วนตัวหรือสาธารณะก็ได้ที่มีการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายเป็นจำนวนมาก และมีต้นทุนต่ำ 

11. ผู้ที่ทำหน้าที่บูรณาการในเครือข่ายการสร้างคุณค่า (Value chain integrators) ผู้
รวบรวมจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและบรรจุสารสนเทศนั้นให้กับลูกค้า ผู้ขาย หรือ
บุคคลอื่นในเครือข่ายผู้ขายปัจจัยการผลิต 

12. ผ ู้ท ี่ท ำหน ้าท ี่ให ้บ ร ิการใน เคร ือข ่ายการสร ้างค ุณ ค ่า  (Value-chain service 
providers) ผู้ท ี่ทำหน้าที่ให ้บริการจะเสนอราคาพิเศษสำหรับการปฏิบ ัต ิงานในเครือข่ายผู้ขาย 
ปัจจัยการผลิต เช่น การให้บริการด้านการขนส่ง การกระจายตัวสินค้า หรือบริการด้านการชำระเงิน 
เป็นต้น 

13. น า ย ห น ้า ด ้า น ข ้อ ม ูล ส า ร ส น เท ศ  (Information brokers) เป ็น ต ัว แ ท น 
ที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ความน่าเชื่อถือ ความสำคัญ 
ความเหมาะสมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึง การประเมินผู้ผลิตและสินค้า 
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14. การแลกเปล ี่ยนออนไลน ์ (Bartering online) คนกลางจะทำหน ้าท ี่ในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าที่เกินความต้องการของบริษัท หรืออาจแลกสินค้าเป็นแต้มที่สามารถซื้อสินค้าอื่น ๆ 
ที่ต้องการ 

15. ผู้ท ี่ให ้ส ่วนลดอย่างมาก (Deep discounters) จะเสนอราคาส่วนลด เพ ื่อดึงดูด
ลูกค้าที่ใช้ราคาในการตัดสินใจซื้อ 

16. การเป ็นสมาช ิก (Membership) ในกรณ ีน ี้ผ ู้ท ี่เป ็นสมาช ิกของเว ็บไซต ์เท ่าน ั้น 
ที่สามารถใช้บริการ และเข้าถึงสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการติดต่อการค้า 

17. ผู้ที่ทำหน้าที่ปรับปรุงเครือข่ายผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supply-chain improvers) 
องค์การจะต้องปรับโครงสร้างของเครือข่ายผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือตำแหน่งอื่น ๆ เพื่อให้เป็นจุด
ศูนย์กลาง รวมถึงการเพิ่มระดับความร่วมมือในองค์การ ลดความล่าช้าในการขนส่ง และทำให้ระบบ
การไหลของเครือข่ายผู้ขายปัจจัยการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น 

ประโยชน์ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต 
การพาณิชย์อ ิเล ็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน ็ตมีประโยชน์ต ่อทั้งผู้ซ ื้อและผู้ขาย ดังนี้ 

(Armstrong and Kotler. 2007, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ, 2552) 
1. ประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ ประโยชน์ที่เกิดกับผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายและผู้ซื้อ 

ที่เป็นธุรกิจมีดังนี้ 
1.1 ความสะดวก ผู้ซ ื้อไม่ต ้องเสียเวลาในการเดินทางเพื่อสำรวจหรือหาข้อมูล

เก ี่ยวก ับสินค ้าจากร้านค้าต ่าง ๆ เพ ียงแค่เปรียบเท ียบกับแคตตาล็อกหรือค ้นหาจากเว็บไซต์  
การซื้อโดยวิธรนี้เป ็นวิธีท ี่ง ่ายและมีความเป็นส่วนตัวในการค้นหา ผู้ซ ื้อสามารถเรียนรู้เก ี่ยวกับ
ผลิตภ ัณฑ ์และบริการโดยไม ่ต ้องรอคอยหรือเส ียเวลาก ับพนักงานขายและไม ่ต ้องเผช ิญหน้า 
กับพนักงานขายที่จะจูงใจหรือเชิญชวนให้ซื้อ 

1.2 สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และมีโอกาสเลือกสินค้าได้มากขึ้น ผู้ขาย 
บนเว็บไซต์สามารถนำเสนอทางเลือกให้แก่ผ ู้ซ ื้อได ้อย่างไม่ม ีขอบเขตจำกัด เน ื่องจากช่องทาง 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ 
และค ู่แข ่งข ันจำนวนมากได ้ เว ็บไซต ์ท ี่ด ีควรให ้ข ้อม ูลท ี่เป ็นประโยชน ์มากกว่าข ้อม ูลท ี่ล ูกค ้า 
จะได้จากพนักงานขายด้วย 

1.3 สามารถตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ และเกิดการซื้อขายในทันที ผู้ซื้อสามารถโต้ตอบ 
หร ือต ่อรองก ับผ ู้ขายผ ่านเว ็บ ไซต ์เก ี่ยวก ับข ้อม ูลของผล ิตภ ัณฑ ์และบร ิการตามท ี่ต ้องการ 
และสามารถสั่งซื้อหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ทันที 

1.4 ผ ู้บ ร ิโภค เก ิดความร ู้ส ึกท ี่ด ีใน การควบค ุมสถานการณ ์และม ีอ ำน าจ 
ในการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้น 

2. ประโยชน์สำหรับผู้ขาย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ต่อผู้ขาย ดังนี้ 
2.1 ช ่วยสร ้างความส ัมพ ันธ ์อ ันด ีก ับล ูกค ้า เน ื่องจากม ีปฏ ิส ัมพ ันธ ์โต ้ตอบก ัน 

ระหว่างลูกค้าแต่ละรายกับผู้ขาย 
2.2 บริษัทสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความจำเป็นและความต้องการที่เฉพาะเจาะจง

ของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าสามารถถามคำถามและให้ข้อมูลป้อนกลับได้ ทำให้บริษัทสามารถสร้าง
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คุณค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น ดังที่ผู้เชี่ยวชาญท่าน
หนึ่งได้กล่าวว่า “เว็บไซต์เป็นพื้นฐานที่ดึงดูดลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปหรือ
ลูกค้าในตลาดธุรกิจก็ตาม ในปัจจุบันลูกค้าออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าที่ภักดีต่อธุรกิจ” 

2.3 ช ่วยลดต ้นท ุน  รวมท ั้งเพ ิ่มความรวดเร ็วและประส ิทธ ิภาพ  โดยสามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ร้านค้าและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าประกันภัย และ 
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 

2.4 สามารถเชื่อมโยงกับผู้ขายปัจจัยการผลิต โรงงาน ผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า และ
ธุรกิจได้โดยตรง 

2.5 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีความยืดหยุ่นอย่่างมาก นักการตลาดสามารถปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น หลังจากส่งแคตตาล็อกดิจิตอลไปยังลูกค้า 
เพราะลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช่องทางการจัดจำหน่าย และ โลจิสติกส์ เช่น กระบวนการสั่งซื้อ  
การถ ือครองส ินค ้าคงเหล ือ การส ่งมอบสินค ้า และการส ่งเสร ิมการค ้า ตลอดจนการส ื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์มักจะต้นทุนน้อยกว่าการสื่อสารโดยผ่านเอกสาร 

2.6 อินเทอร์เน ็ตเป ็นส ื่อกลางระดับโลก ที่ช ่วยให ้ผ ู้ซ ื้อและผู้ขายใช ้เวลาเพ ียง  
1 วินาที ก็สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก 

 จึงสรุปได ้ว ่า ธุรกรรมอิเล ็กทรอนิกส์ เป ็นกระบวนการดำเน ินธุรก ิจโดยอาศัย
เทคโนโลย ีในล ักษณะเคร ือข ่ายด ้วยการต ิดต ่อส ื่อสารผ ่านช ่องทางโครงข ่ายโทรคมนาคม  
e-commerce เป็นเทคโนโลยีที่เป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวบุคคล 
องค์กร ทั้งนี้เพื่อช่วยสนันสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและ 
นอกองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประเมินผล การตอบสนองเพื่อการแข่งขัน การให้บริการ 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง การควบคุมและปฏิสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง การสร้างร้านเสมือนจริง การติดตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภค โครงข่ายเศรษฐกิจและการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี 

 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เกศวิทู ทิพยศ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ม ีอ ิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรม 
ทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการใช้ธุรกรรมทางการเงินที่ม ีอ ิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน 
ผ่านสื่อออนไลน์ คือการทำธุรกรรมของลูกค้าผ่านทางออนไลน์ได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง
แม่นยำ ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยเมื่อทำธุรกรรมออนไลน์กับเว็บไซต์ของธนาคาร ลูกค้าสามารถเข้าถึง 
เว็บเพจของธนาคารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ธนาคารช่วยแก้ปัญหาที่พบกับการทำธุรกรรม
ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีอ ิทธิผลต่อการตัดสินใจ คือ ปัจจัย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน
ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อม 
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จิระศ ักด ิ์ เหล ่าศ ิร ิไพศาล (2557) ได ้ศ ึกษาป ัจจ ัยท ี่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อการต ัดส ินใจของ 
ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในกรุงเทพมหานครในการลงทุนใน 
กองท ุนรวมเพ ื่อการเล ี้ยงช ีพ  ผลการว ิจ ัยพบว่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ ่เป ็นเพศหญ ิง  
อาย ุระหว ่าง 40-49 ป  ีสถานภาพสมรส  การศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี รายได ้เฉล ี่ยต ่อเด ือน  
20,001-50,000 บาท  อาช ีพพน ักงานองค ์กรเอกชน  ในส ่วนของพฤต ิกรรมการลงท ุนพบว ่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงทุนในตลาดหุ้นและกองทุนรวมมากที่สุด โดยทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
การลงทุนจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี่ยงได้บ้าง 
วัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี ช่วงเวลาของการลงทุนไม่แน่นอน เหตุผล 
ที่เลือกลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เพราะบริษัทมีความน่าเชื่อถือ
และมีความมั่นคง จำนวนเงินที่นำมาลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาถือหน่วยลงทุนมากกว่า  
5 ป ีลงทุนจำนวน 2-5 กองทุน และจะติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้จัดอันดับปัจจัยที่ม ีอิทธิผล 
ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ปัจจัยที่ม ีค ่าเฉลี่ยอ ันดับหนึ่ง คือ ปัจจัย 
ด้านข้อมูลข่าวสาร ผลประโยชน์ด้านภาษี รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม ความมั่นคง 
ของสถาบันการเงิน และปัจจัยด้านการสื่อสาร คือ คำแนะนำจากพนักงานขายหน่วยลงทุน ตามลำดับ 

 
เสาวลักษณ์ ใจสม (2557) ได้ศ ึกษากระบวนการตัดสินใจของลูกค้าในอำเภอเมือง

เช ียงใหม่ต ่อการซื้อกองทุนรวมของบริษ ัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด 
ผลการวิจ ัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป ็นเพศหญิง มีอายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท 
ส่วนใหญ่รูปแบบการลงทุนในปัจจุบัน คือ เงนิฝากประจำ โดยมีประสบการณ์การลงทุนของผู้ลงทุน 
ในกองทุนรวม คือ 1-2 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ความต้องการในการซื้อกองทุนรวมคือ 
การออมเงินไว้ใช้ในอนาคตและต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคาร และเห็นว่า
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศตลาดการลงทุน
รวมทั้งวิกฤติการณ์ทางการเงินแหล่งข้อมูลที่ผ ู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากและเห็นว่า 
มีความน่าเชื่อถือมาก คือ การวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ใช้เวลาการหาข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มเต ิมก่อนการตัดสินใจซื้อภายใน 1 เด ือน โดยหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัต ิล ักษณะ 
ของกองทุนและเงื่อนไข ในส่วนของส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่าผ ู้ตอบแบบสอบถาม 
ให้ความสำคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกในแต่ละด้านมีดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ราคาหน่วยลงทุน 
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านราคา ได้แก่ ความเสี่ยงต่ำ ด้านการจัดจำหน่าย ได้แก่ ซื้อ ขาย 
ผ่านสาขาธนาคาร ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การแจกของสมนาคุณแก่ผู้ลงทุน เช่น ลงทุน 
แล้วได้รับประกันรูปแบบต่าง ๆ ร่วมไปด้วย เป็นต้น ด้านบุคลากร ได้แก่ พนักงานของธนาคารเต็มใจ
และยินดีในการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ความหลากหลายของการชำระค่าซื้อ  
หรือร ับเง ินค ่าขาย เช ่น ผ่านบ ัญช ีธนาคาร เช ็ค บัตรเครด ิต ตู้ATM ด้านกระบวนการ ได ้แก ่  
มีระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ลงทุน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการซื้อ
กองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย คือ ธนาคารสาขา โดยผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
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ในการซื้อ คือ พนักงานธนาคาร แหล่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ คือ เงินส่วนตัวที่ไม่ใช่เงินฝากประจำ และ
ช่วงเวลาที่วางแผนซื้อ คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยจำนวนเงินต่อปีโดยเฉลี่ยที่ลงทุน คือ 
น้อยกว่า 50,000 บาท สำหรับป ัจจัยท ี่ม ีผลมากที่ส ุดท ี่ทำให ้เปลี่ยนใจไม ่ซ ื้อกองทุนตามตกลง  
คือ สภาวะการเมืองเปลี่ยนไป 

 
ณัฐชัย คหัฏฐา (2556) ได้ศ ึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนเปิด 

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 31 – 40 ป ีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี พนักงานเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - -35,000 บาท พฤติกรรมการตัดสินใจ 
ลงทุนในกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ส่วนใหญ่จะเลือก 
กองทุนเปิดระยะยาว ซื้อกองทุนปีละ 1 ครั้ง นิยมซื้อจากสาขาของธนาคารกรุงเทพ ลงทุนใน 
กองทุนเปิด เป็นจำนวนเงิน 50,000 – 500,000 บาท ต้องการซื้อเพื่อการออมระยะยาว เลือกซื้อ
หน่วยลงทุนตามความเห็นของตนเอง มีความพอใจในผลตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง และ 
รู้จักกองทุนเปิดจากสื่อต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางตลาด 
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุนในกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวมบัวหลวง จำกัด พบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับ
ความสำคัญมาก และในรายด้านพบว่า ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านส่งเสริมการตลาด และ 
ด้านการจ ัดจำหน ่าย ตามลำด ับ ความค ิดเห ็นเก ี่ยวก ับป ัจจ ัยทางเศรษฐก ิจท ี่ม ีความส ัมพ ันธ ์ 
กับพฤติกรรมการต ัดส ินใจการลงท ุนในกองท ุนเป ิดของบริษ ัทหลักทรัพย ์จ ัดการกองท ุนรวม 
บัวหลวง จำกัด พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับความสำคัญปานกลาง 

 
วราภรณ ์ ย ิ่งยวด  (2556) ได ้ศ ึกษาป ัจจ ัยท ี่ม ีผลต ่อการดำเน ินธ ุรกรรมการเง ิน 

ทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจ ัยพบว่า ปัจจัยด้านผลประโยชน์  
ปัจจัยด้านความสะดวก ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม 
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย โดยพิจารณาแล้ว 
กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผลประโยชน์ และด้านความสะดวกในการใช้บริการ 
ไม่แตกต่างกันมากนัก ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการตรงกับความต้องการ ทั้งความสะดวก 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังธนาคารเพื่อใช้บริการ และความง่ายในการใช้บริการเป็นปัจจัย
ที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกใช้การดำเนินธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ไม่แตกต่างกับปัจจัยด้านความ

สะดวก ได้แก่ ช่องทางในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้ท ุกที่ ทุกเวลา มีความสะดวกรวดเร็ว 
ในการสมัครขอใช้บริการ และสามารถทำธุรกรรมได้อย่างสะดวก สำหรับความแตกต่างของ 
ลักษณะประชากรศาสตร์ม ีเพ ียงความแตกต่างของอายุ และอาชีพเท่านั้นที่ม ีผลต่อการดำเนิน 
ธุรกรรมการเงินออนไลน์ที่แตกต่างกัน 
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ประภัสสร วารีศรี และสุบรรณ เอ ี่ยมวิจารณ  ์(2555) ได้ศ ึกษาปัจจัยที่ม ีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่านักลงทุนรายย่อย
ส ่วนใหญ ่เป ็นเพศหญ ิง อาย ุ 20-30 ป ี ระด ับการศ ึกษาปร ิญญาตร ี สถานภาพสมรส  อาช ีพ 
ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท มีมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมทั้งหมด 
ไม่เกิน 50,000 บาท เลือกลงทุุนเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง ระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุน 
น ้อยกว ่า 1 ป ี ลงท ุนน ้อยกว ่า 2 กองท ุน  กองท ุนรวมท ี่ลงท ุน  ค ือ  กองท ุนรวมตราสารหน ี้  
มีการหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม มีการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
เป ็นครั้งคราว โดยติดตามจากสื่อต ่าง ๆ เช ่น สิ่งพ ิมพ ์ วิทย ุ โทรท ัศน ์ อินเตอร์เน ็ต ส่วนใหญ ่ 
มีความคิดเห็นว่าหนังสือชี้ชวนมีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน คือทำให้ทราบค่าใช้จ่ายในกางลงทุน 

 
วศิน อินทรผูก (2555) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ของลูกค้าในอำเภอเมืองลำปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว มีระดับความรู้ความเข้าใจน้อยด้านการลงทุน มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ 1-5 ป ี
วัตถุประสงค์ที่ลงทุนเพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับทางภาษี และสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่งเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวจากการลงทุน มูลค่าการลงทุนต่อปี  
ไม ่เก ิน 50,000 บาท หาข้อมูลก่อนการลงทุนจากคำแนะนำจากเจ้าหน้าท ี่ของธนาคาร โดยม  ี
เพื่อน/คนรู้จัก เป็นผู้ชักชวนลงทุน ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ลูกค้าในอำเภอเมืองลำปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
มีดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ให้ความสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ราคาหน่วยลงทุนมีแนวโน้ม
สูงข ึ้นอย่างต ่อเน ื่อง ปัจจัยด ้านการจัดจำหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให ้ความสำคัญที่ม ีผลต่อ 
การต ัดส ิน ใจม ีค ่าเฉล ี่ยอย ู่ในระด ับมากท ี่ส ุด  ค ือ  ซ ื้อ  ขาย  ผ ่านสาขาธนาคาร  ป ัจจ ัยด ้าน 
การส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ม ากท ี่ส ุด  ค ือ  โฆษณ าผ ่าน ส ื่อ หน ังส ือพ ิมพ ์ โท รท ัศน ์ หน ้าจอ  ATM ป ัจจ ัยด ้านบ ุคคล  
ผู้ตอบแบบสอบถามให ้ความสำคัญท ี่ม ีผลต ่อการต ัดส ินใจม ีค ่าเฉล ี่ยอย ู่ในระดับมากท ี่ส ุด คือ  
พนักงานมีความรู้ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีสามารถแก้ปัญหาจนเป็นที่น่าพอใจ และยินดีและเต็มใจ
ในการให้บริการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจมีค ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ส ุด คือ แยกเคาน์เตอร์ให ้บริการการลงทุนเห ็นได ้ช ัดเจน  
ง่ายต่อการติดต่อ ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ขั้นตอนในการสั่งซื้อขายไม่สลับซับซ้อน และสะดวกรวดเร็ว 

 
อิทธิเชษฐ์ วงษ ์สว ัสด ิ์ (2553) ได ้ศ ึกษาป ัจจ ัยท ี่ม ีผลต ่อการเล ือกใช ้บริการซ ื้อขาย

หล ักท ร ัพ ย ์ผ ่านช ่อ งท างอ ิน เตอร ์เน ็ตของน ักลงท ุน ใหม ่ท ี่ต ้อ งการลงท ุน ในหล ักท ร ัพ ย ์  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทุน 
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ในหลักทรัพย์แต่มีความสนใจที่จะลงทุน งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือทางสถิติในการทดสอบ คือ One Way 
ANOVA และใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบปัจจัยในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพ อาชีพ และปริมาณการซื้อขายต่อเดือนมีความสัมพันธ์กันกับรูปแบบ 
การลงทุนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตจากการใช้สถิติพรรณาในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์แบบปัจจัย
ผ ู้ว ิจ ัยได ้แบ ่งเป ็น 9 ปัจจ ัย โดยม ีต ัวแปรท ั้งหมด 37 ตัวแปร ซึ่งสามารถแยกป ัจจ ัยท ี่ม ีผลต ่อ 
การเลือกใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ว่า ปัจจัยด้านใดมีความสำคัญ คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ แต่ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าปัจจัยด้านประชากรแบบใดมีผลต่อตัวแปรตามแบบใด 

 
งามด ีเลาหพิชิตชัย (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวเพ ื่อศ ึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวระดับ
ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ

เปรียบเท ียบระด ับความสำค ัญของส ่วนประสมทางการตลาดจำแนกตามพฤต ิกรรมการซ ื้อ  
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ของซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ม ีการจ่ายปันผล เพื่อลดหย่อนภาษี ชอบซื้อหน่วยลงทุนจาก 
บริษ ัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุนกสิกรไทยมากที่ส ุด เหตุผลที่เล ือกซื้อคือความสามารถในการ 
บริหารกองทุน จำนวนกองทุนที่ซื้อ 1 กองทุน ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ซื้อคือ 
ช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม โดยซื้อจากตัวแทนสนับสนุนการขายและซื้อคืน ความถี่ในการซื้อ 
ปีละ 1 ครั้ง จำนวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 50,000-100,000บาท ส่วนประสมทางการตลาด 
ที่ม ีระดับความสำคัญต่อการซื้อมากที่ส ุด คือ กระบวนการบริการ รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  
ช่องทางการจัดจำหน่าย บุคลากรผู้ให้บริการ ราคา ลักษณะทางกายภาพและการส่งเสริมการตลาด 
ตามลำดับ โดยประเภทกองทุนที่ซื้อแตกต่างกันมีระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
ไม ่แตกต ่างก ันในท ุกด ้านยกเว ้นการส ่งเสร ิมการตลาด สำหรับความถ ี่ท ี่ซ ื้อแตกต ่างก ันจะม ี 
ระด ับความสำค ัญของส ่วนประสมทางการตลาดแตกต ่างก ันในด ้านผล ิตภ ัณฑ ์ ด ้านราคา  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ ส่วนปริมาณที่ซ ื้อ 
แตกต ่างก ันจะม ีระด ับความสำค ัญของส ่วนประสมทางการตลาดต ่างก ันในด ้านผล ิตภ ัณฑ ์  
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วน 
พฤติกรรมการซื้อหน่วยลงทุนด้านวัตถุประสงค์การซื้อ ผู้ม ีส ่วนร่วมในการซื้อและสถานที่ท ี่ซ ื้อ 
ไม่ทำให้ระดับความสัญญาของส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 

 
สมบ ุญ  คงสอน (2552) ได ้ศ ึกษาพฤต ิกรรมและป ัจจ ัยส ่วนประสมทางการตลาด 

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนักงาน บมจ.เกียรตินาคิน สำนักงานใหญ่ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนมากที่สุดในเรื่องสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษ  ีรองลงมาในเรื่องเพ ื่อเป ็นเงินออมในอนาคต โดยกลุ่มต ัวอย่างรับรู้ข ่าวสารเก ี่ยวก ับ 
กองทุนรวมมากที่ส ุดจากหนังสือพ ิมพ์ แผ่นพับ และโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างให ้ความสำคัญกับ 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ม ีอ ิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยายาว (LTF)  
ของพนักงาน บมจ.เกียรตินาคิน สำนักงานใหญ่ในระดับสำคัญมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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พบว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับบริษัทที่ม ีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ 
ในการบริหาร ในระดับมากที่สุด ในด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับการให้ผลตอบแทนเป็น 
ที่น ่าพอใจในระดับมากที่ส ุด และในด้านการจัดจำหน่าย กลุ่มต ัวอย่างให ้ความสำคัญกับการ 
จัดจำหน่ายผ่านตู้ ATM ของธนาคาร ในระดับสำคัญปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
พบว่ากล ุ่มต ัวอย ่างท ี่ม ี เพศ สภานภาพการสมรส รายได ้เฉล ี่ยต ่อเด ือน  และจำนวนสมาช ิก 
ในครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนักงาน บมจ.เกียรตินาคิน สำนักงานใหญ่ ไม่แตกต่างกัน 
และพบว ่ากล ุ่มต ัวอย ่างท ี่ม ีอาย ุ และระด ับการศ ึกษา แตกต ่างก ันม ีพฤต ิกรรมและป ัจจ ัย 
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF แตกต่างกัน 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจ ัยเรื ่อง “กลยุทธ์การตลาดที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

นักลงท ุนกล ุ ่มออนไลน ์ในเขตกร ุงเทพมหานครและปร ิมณฑล” เป ็นการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ 
(Quantitative Research) ที ่ม ีร ูปแบบการวิจ ัยเช ิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในบทนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ 
ดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
2. ประชากร 
3. ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. แหล่งที่มาของข้อมูล 
6. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ 
(Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ 
วิธีการวิจัยแบบสำรวจ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย นำผลการสำรวจ
มาประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสรุป อภิปรายผล เพื่อเป็นประโยชน ์
ที ่สามารถนำเป็นแนวทางในการพัฒนาช่องทางการลงทุนกองทุนรวม และสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ลงทุนให้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ผู้ที ่ลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 5,220,626 ราย 
ข้อมูล ณ ธ.ค. 2559 (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน) ซึ่งนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ไม่สามารถระบุจำนวน 
ที่แน่นอนได้ เนื่องจากไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ลงทุนออนไลน์ 
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3. ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากไม่ทราบขนาดประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัย 

ได้กำหนดขนาดตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างจากวิธีของ Taro Yamane (1973, อ้างถึงใน ประสพชัย 
พสุนนท์ 2555: 187) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จำนวน
ตัวอย่างคำนวณได้จากสูตร ดังนี้ 

 
เมื่อ  n แทน ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

N แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 
n  =    N 

            1+Ne2 
 

คำนวณหาขนาดของกล ุ ่ มต ั วอย ่ า งจากส ูตร  จากประชากร  5,220,626 ราย  
ค่าความคลาดเคลื่อน 5% หรือ 0.05 แทนค่าในสูตร 

n =       5,220,626 

1+5,220,626 (0.05)2 

n = 399.96 คน 

จากการคำนวณขนาดของกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้จำนวน 399.96 คน  
โดยกำหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5  ด้วยความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่าง 399.96  
ตัวอย่าง เพื่อความสะดวกผู้วิจัยจะกำหนดขนาดตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อการวิจัยในครั ้งนี ้ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึ้นโดยการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยลักษณะของแบบสอบถามมีล ักษณะเป็นคำถามชนิดปลายปิด (Close ended question)  
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

คำถามคัดกรอง แบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
ศึกษา โดยจะระบุว่าเป็นผู ้ที ่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเป็นผู้ที ่เคยลงทุน 
กองทุนรวมโดยใช้ช่องทางออนไลน์ หากผู ้ตอบแบบสอบถามมีคุณสมบัติครบถ้วนจะสามารถ 
ทำแบบสอบถามในส่วนถัดไปได้ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยจำแนกตามลักษณะซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม ซึ ่งเป็นลักษณะคำถามปลายปิด คำถาม 
แบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่งเป็นลักษณะคำถามแบบให้เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว
เท่านั้น 

ส ่วนท ี ่ 2 แบบสอบถามเก ี ่ยวก ับป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการซ ึ ่งได ้แก ่  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านกายภาพและการนำเสนอ และด้านกระบวนการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน 
ประเมินค่า (Rating scale) โดยให้เลือกตอบ 5 ระดับการตัดสินใจ ของลิคเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 
ซึ่งกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

เกณฑ์การวัดระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด สำหรับข้อมูลส่วนที่ 2  
ที ่ม ีผลต ่อพฤติกรรมการต ัดส ินใจลงทุนในกองทุนรวมผ่านช ่องทางออนไลน์ของน ักลงท ุน 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในด้านต่าง ๆ  โดยแต่ละคำถามแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น  
5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) และได้กำหนดค่าของการรับรู้ 
ดังนี้ 

ระดับคะแนน  5 หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับคะแนน  2 หมายถึง  น้อย 
ระดับคะแนน  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่องกว้างของอันตรภาคชั้น 

(Interval Scale) โดยใช้สูตรคำนวณช่องกว้างดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2548: 149-150) 
 
ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด 

จำนวนชั้น 
= 5 - 1 
     5 
= 0.80 

 
ดังนั้น เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

ระดับคะแนน  4.21-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง  มาก 
ระดับคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับคะแนน  1.81-2.60 หมายถึง  น้อย 
ระดับคะแนน  1.00-1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ 

เป็นคำถามลักษณะปลายปิด ประกอบด้วย แหล่งที่มาของเงินลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ประเภท
ของกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุน จำนวนเงินลงทุน ความถี่ ช่วงเวลา บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ 
โดยมีคำตอบให้เลือกซึ่งคำถามมี 2 ลักษณะ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า  
1 คำตอบและผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

5. แหล่งที่มาของข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือแบบสอบถาม

ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว จากผู้ลงทุนในกองทุนรวมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน  
400 คน และนำมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนทำการประมวลผลข้อมูล  
ด้วยโปรแกรม SPSS ทางคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที ่เก ็บรวบรวม ค้นคว้าข้อมูลจาก 
เอกสารงานวิจัย หนังสือ ตำราวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
ที่เกี ่ยวข้อง หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบและ 
หมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และนำมาวิเคราะห์เพื่ออ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจัย
ต่อไป 

 
6. การสร้างเครื่องมือวิจัย 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตำรา บทความ เว็บไซต์ ทบทวนวรรณกรรม 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษารูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถาม เพื่อนำมาเป็นแนวทาง 
ในการสร้างเครื่องมือ 

2. กำหนดวัตถ ุประสงค ์ของการว ิจ ัย เพ ื ่อนำมาร ่างเป ็นแนวคำถาม และสร ้าง
แบบสอบถามให้มีลักษณะสั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย 

3. นำแบบสอบถามซ ึ ่ ง เป ็นเคร ื ่องม ือว ิจ ัยเสนอต ่ออาจารย ์ท ี ่ปร ึกษางานว ิจ ัย  
เพื ่อตรวจสอบปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ภาษาที่ใช้มีความถูกต้อง ครบถ้วนครอบคลุม 
ทุกประเด็น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4. นำแบบสอบถามที ่ผ ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความเที่ยงตรง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) พิจารณาความ
เที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของแบบสอบถามโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence หรือ IOC) ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการพิจารณาพบว่า 
ทุกข้อคำถามมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพ สามารถนำไปทดลองใช้ได้ 
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5. นำแบบสอบถามที่ได้แก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้ (Pre-testing) กับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย เพื ่อหาสัมประสิทธ์ความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม  
ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จำนวน 30 ตัวอย่าง ผลการทดสอบความ
น่าเชื่อถือของเครื่องมือ พบว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับสูง ซึ่งมีค่าการทดสอบที่ 0.94 (รายละเอียด
แสดงในภาคผนวก ค) 

6. นำแบบสอบถามที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา และทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างแล้ว นำเครื่องมือแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
400 คน ผ่านการทำทดสอบออนไลน์ 300 ชุด และผ่านการแจกแบบสอบถามในงาน SET in the 
City กรุงเทพมหานคร 2017 #1 วันที ่ 23 - 26 มีนาคม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำนวน 100 ชุด เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 

 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะเป็นการนำมาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์

และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows โดยใช้เทคนิคทางสถิติดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นหลักการ 

ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและหาค่าสถิติเบื้องต้น ซึ่งเป็นการอธิบายหรือบรรยายลักษณะของข้อมูล 
ที่เก็บรวบรวม แต่ไม่สามารถอ้างอิงลักษณะประชากรได้ จึงเป็นการสรุปข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
ที ่ศ ึกษา ประกอบด้วย การหาค่าร ้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล ี ่ย (Mean) การหาค่า 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
2.1 ทดสอบความแตกต่างของตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test 
2.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว f-test (One - Way ANOVA) 
2.3 ทดสอบความสัมพันธ ์ของตัวแปร 2 กลุ ่ม ที ่ เป ็นการว ัดค ่าแบบนามบัญ 

ญัต ิโดยใช ้สถ ิต ิ Chi – Square Test และทดสอบค ่าความเข ้มข ้นความส ัมพ ันธ ์ โดยใช ้ 
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การจรณ์ (Contingency Coefficient แทนด้วย C) และเมื่อทดสอบ
ค่าสถิติที ่ใช้วัดความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยทดสอบค่าความเข้มข้นความสัมพันธ์ใช้สถิต ิ
Contingency Coefficient (C) และ 0 < C < 1 

ถ้า C = 0 แสดงว่าตัวแปร 2 ตัวเป็นอิสระต่อกัน หรือ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ถ้า C เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันมาก 

3. การทดสอบสมมติฐาน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน

กลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey research) 
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวม
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งเพศชาย และเพศหญิง เป็นบุคคล 
ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ จำนวน 400 ตัวอย่าง 

สำหร ับการว ิเคราะห ์ใช ้สถ ิต ิเช ิงพ รรณนา  (Descriptive Statistic) เพ ื่ออธ ิบ าย 
ผลการศึกษา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความสัมพันธ์ใช้สถิติค่า Chi-Square และทดสอบ
ความเข ้มข ้นของความส ัมพ ันธ ์ ใช ้สถ ิต ิสหส ัมพ ันธ ์การจรณ ์ (Contingency Coefficient ,C)  
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมสีัญลักษณ์ย่อดังต่อไปนี้ 

 
n  แทน  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
x̅  แทน  ค่าเฉลี่ย 
S.D  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X²   แทน  ค่าสถิติทอดสอบความสัมพันธ์แบบ Chi-Square 
C   แทน   ค่าสถิติทดสอบเข้มข้นของความสัมพันธ์แบบ  

(Contingency Coefficient) 
Sig.  แทน   ค่าความน่าจะเป็น (Probability) สำหรับบอกนัยสำคัญ 

ทางสถิติ 
*   แทน   ผลทดสอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
H0   แทน   สมมุติฐานหลัก 
H1   แทน   สมมุติฐานรอง 

 
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี ้

ผู้ว ิจ ัยได้ว ิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำอธิบายโดยเรียงลำดับเป็น 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ส ่วนท ี่ 3 ข ้อ ม ูล เก ี่ย วก ับ พ ฤต ิก รรมก ารต ัด ส ิน ใจล งท ุน ใน กอ งท ุน รวมขอ ง 

นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ได ้แก ่ เพศ  อาย  ุสถานภาพ  ระด ับการศ ึกษา อาช ีพ  รายได ้เฉล ี่ยต ่อ เด ือน  ประสบการณ ์ 
ลงทุนในกองทุนรวม โดยมีผลการศึกษาดังนี้ 

 
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ จำนวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
164 
236 

41.00 
59.00 

อายุ 20 – 29 ป ี
30 – 39 ป ี
40 – 49 ป ี
50 ป ีขึ้นไป 

226 
114 
35 
25 

56.50 
28.50 
8.80 
6.20 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

326 
69 
5 

81.50 
17.30 
1.20 

ระดับ

การศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ระดับปริญญาโท 
สูงกว่าระดับปริญญาโท 

17 
278 
100 
5 

4.20 
69.50 
25.00 
1.30 

อาชีพ ข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 
นักเรียน/นักศึกษา 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
อื่น ๆ 

20 
20 
283 
29 
25 
9 
14 

5.00 
5.00 
70.80 
7.30 
6.20 
2.20 
3.50 
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ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 
ปัจจัยประชากรศาสตร์ จำนวน ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 
น้อยกว่า 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 50,000 บาท 
50,001 – 100,000 บาท 
มากกว่า 100,0001 บาทขึ้นไป 

37 
45 
247 
51 
20 

9.10 
11.30 
61.80 
12.80 
5.00 

ประสบการณ์

การลงทุนใน

กองทุนรวม 

น้อยกว่า 1 ป ี
1 -5 ป ี
มากกว่า 5 ป ี

158 
172 
70 

39.50 
43.00 
17.50 

 
จากตารางที่ 3 เป็นผลการศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ จำนวน 400 ตัวอย่าง  
ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง

จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 และเพศชายจำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 
ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 20 – 29 ปี จำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.5 อาย ุ 30 – 39 ปี จำนวน 114 คน คิดเป ็นร ้อยละ 28.5 อาย ุ 40 – 49 ปี จำนวน 35 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ อายุ 50 ป ีเป็นต้นไป จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามลำดับ 

ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม สถานภาพโสดมากที่สุด จำนวน 326 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.5 สถานภาพสมรส จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และสถานภาพหม้าย/
หย่า/แยกกันอยู่ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เท ียบเท ่า จำนวน 278 คน คิดเป ็นร้อยละ 69.5 การศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 100 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.0 การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และ 
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลำดับ 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 283 
คน คิดเป ็นร้อยละ 70.8 ธุรก ิจส่วนตัว จำนวน 29 คน คิดเป ็นร้อยละ 7.3 นักเรียน/นักศึกษา  
จำนวน 25 คน คิดเป ็นร ้อยละ 6.2 ข้าราชการ จำนวน 20 คน คิดเป ็นร ้อยละ 5.0 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จำวนวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 อื่น ๆ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ พ่อบ้าน/
แม่บ้าน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามลำดับ 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม รายได ้20,001 – 50,000 บาท 
จ ำน วน  247 คน  ค ิด เป ็น ร ้อ ย ล ะ  61.8 ราย ได ้ 50,001 – 100,000 บ าท  จ ำน วน  51 คน  
ค ิด เป ็น ร ้อยละ  12.8 รายได ้ 15,001 – 20,000 บาท  จำนวน  45 คน  ค ิด เป ็น ร ้อยละ  11.3  
รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และรายได้มากกว่า 100,0001 บาท
ขึ้นไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ5.0 ตามลำดับ 
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ด้านประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีประสบการณ์  
1 – 5 ป  ีจำนวน 172 คน คิดเป ็นร ้อยละ 43.0 ประสบการณ ์น ้อยกว่า 1 ป  ีจำนวน 158 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.5 และประสบการณ์มากกว่า 5 ป ีจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 

 
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ โดยได้ทำการ
วิเคราะห์จากค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษา 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาข้อมูลระดับความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่ม 

ตัวอย่าง 
 
ส่วนประสมการตลาดบริการ x̅ S.D. แปลค่า อันดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ  
ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคคล  
ด้านกายภาพและการนำเสนอ  
ด้านกระบวนการ 

4.01 
3.68 
4.10 
3.65 
3.97 
4.05 
4.25 

0.54 
0.71 
0.61 
0.70 
0.82 
0.63 
0.60 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
6 
2 
7 
5 
3 
1 

ภาพรวม 3.96 0.66 มาก  
 
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของ

กลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมผลว่า มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
3.96 ค ่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน  0.66 ในรายด ้านพบว ่า ม ีระด ับมากท ั้ง 7 ด ้าน  โดยส ูงส ุด  ค ือ  
ด้านกระบวนการ (x̅ = 4.25) ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ (x̅ = 4.10) ด้านกายภาพ
และก ารน ำ เสน อ  (x̅  = 4.05)  ด ้าน ผล ิต ภ ัณ ฑ ์ (x̅  = 4.01)  ด ้าน บ ุค ค ล  (x̅  = 3.97)   
ด้านราคา (x̅ = 3.68)  และด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 3.65)  
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่ม 
ตัวอย่าง ด้านผลิตภัณฑ์ 

 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความต้องการ (ร้อยละ) 

x̅ SD. แปล

ค่า อันดับ มาก

ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1.กองทุนมีความ
หลากหลายในการเลือก

ลงทุน 

83 
(20.8) 

239 
(59.8) 

70 
(17.5) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 3.99 0.69 มาก 3 

2.ผลประกอบการ
กองทุนที่ผ่านมา 

130 
(32.5) 

141 
(35.3) 

108 
(27.0) 

19 
(4.8) 

2 
(0.5) 3.95 0.91 มาก 4 

3.ข้อมูลกองทุนและ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ครบในที่เดียว 

112 
(28.0) 

193 
(48.3) 

80 
(20.0) 

14 
(3.5) 

1 
(0.3) 4.00 0.80 มาก 2 

4.มีบริการหลังการทำ
ธุรกรรม เช่น เอกสาร
ยืนยันหน่วยลงทุน, 
Fund Book เป็นต้น 

90 
(22.5) 

187 
(46.8) 

98 
(24.5) 

25 
(6.3) 

0 
(0.0) 3.86 0.83 มาก 5 

5. สามารถดูพอร์ตการ
ลงทุน รายการความ
เคลื่อนไหวย้อนหลังได้ 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

182 
(45.5) 

148 
(37.0) 

63 
(15.8) 

5 
(1.3) 

2 
(0.5) 4.26 0.80 มาก

ที่สุด 1 

ภาพรวม 4.01 0.54 มาก  
 
จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54 ในรายด้านพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมากที่สุด คือ สามารถดูพอร์ต 
การลงท ุน  รายการความเคล ื่อนไหวย ้อนหล ังได ้ ตลอด 24 ช ั่วโมง (x̅ = 4.26) และม ีผลต ่อ 
การต ัดส ินใจลงท ุนในระด ับมาก ค ือ ข ้อม ูลกองท ุนและข ้อม ูลข ่าวสารต ่าง ๆ ครบในท ี่เด ียว  
(x̅ = 4.00) รองลงมา กองทุนมีความหลากหลายในการเลือกลงทุน (x̅ = 3.99) ผลประกอบการ
กองทุนที่ผ่านมา (x̅ = 3.95) และ มีบริการหลังการทำธุรกรรม เช่น เอกสารยืนยันหน่วยลงทุน, 
Fund Book เป็นต้น (x̅ = 3.86)  
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่ม 
ตัวอย่าง ด้านราคา 

 

ด้านราคา 
ระดับความต้องการ (ร้อยละ) 

x̅ SD. แปล

ค่า อันดับ มาก

ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. อัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการใช้

บริการทางออนไลน์ 

74 
(18.5) 

139 
(34.8) 

134 
(33.5) 

33 
(8.3) 

20 
(5.0) 3.54 1.04 มาก 4 

2. การคิดค่าธรรมเนียม
การซื้อขายกองทุนใน

อัตราที่เหมาะสม 

98 
(24.5) 

174 
(43.5) 

95 
(23.8) 

23 
(5.8) 

10 
(2.5) 3.82 0.95 มาก 1 

3. เงินลงทุนขั้นต่ำใน
การทำธุรกรรม 

56 
(14.0) 

144 
(36.0) 

163 
(40.8) 

28 
(7.0) 

9 
(2.3) 3.53 0.89 มาก 5 

4.การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมเมื่อทำ

ธุรกรรมทางออนไลน์ 

73 
(18.3) 

183 
(45.8) 

110 
(27.5) 

27 
(6.8) 

7 
(1.8) 3.72 0.89 มาก 3 

5.ราคาหน่วยลงทุน 
(NAV) ของกองทุนมี
ความเหมาะสม 

84 
(21.0) 

175 
(43.8) 

119 
(29.8) 

17 
(4.3) 

5 
(1.3) 3.79 0.86 มาก 2 

ภาพรวม 3.67 0.71 มาก  
 
จากตารางที่ 6 ผลการศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านราคาในภาพรวมพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.71 ในรายด้านพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ การคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
กองทุนในอัตราที่เหมาะสม (x̅ = 3.82) รองลงมา ราคาหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนมีความ
เหมาะสม (x̅ = 3.79) การลดหย่อนค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมทางออนไลน์ (x̅ = 3.72) อัตราการ
เก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการทางออนไลน์ (x̅ = 3.54) และ เงินลงทุนขั้นต่ำในการทำธุรกรรม 
(x̅ = 3.53) 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่ม 
ตัวอย่าง ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 

 

ด้านช่องทางการจัด

จำหน่ายและบริการ 

ระดับความต้องการ (ร้อยละ) 
x̅ SD. แปล

ค่า อันดับ มาก

ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย 
น้อย

ที่สุด 
1. บริการธุรกรรมการ
ลงทุนกองทุนรวมผ่าน

ทางออนไลน์ที่สามารถ

รองรับการใช้งานทุก

เว็บบราวเซอร์ 

112 
(28.0) 

194 
(48.5) 

86 
(21.5) 

5 
(1.3) 

3 
(0.8) 4.02 0.78 มาก 4 

2. สามารถชำระเงิน
การซื้อหน่วยลงทุนด้วย

การหักบัญชีธนาคาร

อัตโนมัติได้ 

173 
(43.3) 

171 
(42.8) 

55 
(13.8) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 4.29 0.70 มาก

ที่สุด 1 

3. สามารถชำระเงิน
การซื้อหน่วยลงทุนด้วย

การหักเงินผ่านบัตร

เครดิตได้ 

122 
(30.5) 

139 
(34.8) 

109 
(27.3) 

24 
(6.0) 

6 
(1.5) 3.87 0.96 มาก 5 

4. มีช่องทางการซื้อ
ขายที่หลากหลาย เช่น 
Internet Banking, 
Mobile application 
เป็นต้น 

157 
(39.3) 

172 
(43.0) 

64 
(16.0) 

7 
(1.8) 

0 
(0.0) 4.20 0.76 มาก 2 

5. สามารถส่งคำสั่งซื้อ
ขายผ่านระบบออนไลน์

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

156 
(39.0) 

164 
(41.0) 

66 
(16.5) 

11 
(2.8) 

3 
(0.8) 4.15 0.84 มาก 3 

ภาพรวม 4.10 0.61 มาก  
 
จากตารางที่ 7 ผลการศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการในภาพรวมพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ในรายด้านพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมากที่สุด คือ 
สามารถชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติได้ (x̅ = 4.29) และมีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ มีช่องทางการซื้อขายที่หลากหลาย เช่น Internet Banking, 
Mobile application เป็นต้น (x̅ = 4.20) รองลงมา สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (x̅ = 4.15) บริการธุรกรรมการลงทุนกองทุนรวมผ่านทางออนไลน์ที่สามารถ
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รองรับการใช้งานทุกเว็บบราวเซอร์ (x̅ = 4.02) และ สามารถชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุนด้วยการ 
หักเงินผ่านบัตรเครดิตได้ (x̅ = 3.87) 

 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่ม 

ตัวอย่าง ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ระดับความต้องการ (ร้อยละ) 
x̅ SD. แปล

ค่า อันดับ มาก

ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย 
น้อย

ที่สุด 
1. มีการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ 
วิทยุ สื่ออินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 

51 
(12.8) 

174 
(43.5) 

137 
(34.3) 

29 
(7.3) 

9 
(2.3) 3.57 0.88 มาก 3 

2. การจัดรายการ
ส่งเสริมการขายโดยคิด

ค่าธรรมเนียมในอัตรา

พิเศษ 

85 
(21.3) 

164 
(41.0) 

111 
(27.8) 

29 
(7.3) 

11 
(2.8) 3.71 0.97 มาก 2 

3. การให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารที่

ครบถ้วน ทันสมัย อย่าง
สม่ำเสมอ 

113 
(28.3) 

188 
(47.0) 

75 
(18.8) 

17 
(4.3) 

7 
(1.8) 3.96 0.89 มาก 1 

4. การร่วมออกร้าน
ตามงานมหกรรม

การเงินต่าง ๆ อย่าง
สม่ำเสมอเพื่อ

ประชาสัมพันธ์และการ

ส่งเสริมการขาย 

42 
(10.5) 

162 
(40.5) 

160 
(40.0) 

25 
(6.3) 

11 
(2.8) 3.50 0.86 มาก 5 

5. เสนอสิทธิการเข้า
ร่วมสัมมนาเรื่องการ

ลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการ

กองทุน 

49 
(12.3) 

172 
(43.0) 

141 
(35.3) 

20 
(5.0) 

18 
(4.5) 3.54 0.93 มาก 4 

ภาพรวม 3.65 0.70 มาก  
 
จากตารางที่ 8 ผลการศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65  
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ค ่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน  0.70 ในรายด ้านพบว ่าม ีผลต ่อการต ัดส ินใจลงท ุนในระด ับมาก  ค ือ  
การให ้บร ิการด ้านข ้อม ูลข ่าวสารท ี่ครบถ ้วน ท ันสม ัย อย่างสม ่ำเสมอ (x̅ = 3.96) รองลงมา  
การจัดรายการส่งเสริมการขายโดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ (x̅ = 3.71) มีการโฆษณาผ่าน 
สื่อต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น (x̅ = 3.57) เสนอสิทธิการเข้าร่วมสัมมนา 
เรื่องการลงทุนต่าง ๆ ของบริษ ัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (x̅ = 3.54) และ การร่วมออกร้าน 
ตามงานมหกรรมการเงินต ่าง ๆ อย่างสม ่ำเสมอเพ ื่อประชาสัมพ ันธ์และการส่งเสริมการขาย  
(x̅ = 3.50) 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่ม 

ตัวอย่าง ด้านบุคคล 
 

ด้านบุคคล 
ระดับความต้องการ (ร้อยละ) 

x̅ SD. แปล
ค่า อันดับ มาก

ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. พนักงานมีความ
สุภาพและเต็มใจให้

ข้อมูลการใช้บริการ 

120 
(30.0) 

186 
(46.5) 

78 
(19.5) 

8 
(2.0) 

8 
(2.0) 4.01 0.87 มาก 1 

2. พนักงานให้
คำแนะนำมีจำนวน

เพียงพอต่อจำนวน

ผู้ใช้บริการ 

112 
(28.0) 

174 
(43.5) 

85 
(21.3) 

22 
(5.5) 

7 
(1.8) 3.91 0.92 มาก 3 

3. พนักงานดูแลลูกค้า
ด้วยความเอาใจใส่

ตั้งแต่เริ่มติดต่อจน

เสร็จสิ้นกระบวนการ 

122 
(30.5) 

174 
(43.5) 

90 
(22.5) 

11 
(2.8) 

3 
(0.8) 4.00 0.84 มาก 2 

ภาพรวม 3.97 0.82 มาก  
 
จากตารางที่ 9 ผลการศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านบุคคลในภาพรวมพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.82 ในรายด้านพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ พนักงานมีความสุภาพและ 
เต็มใจให้ข้อมูลการใช้บริการ (x̅ = 4.01) รองลงมา พนักงานดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่ 
เร ิ่มต ิดต ่อจนเสร็จส ิ้นกระบวนการ (x̅ = 4.00) และ พนักงานให ้คำแนะนำมีจำนวนเพ ียงพอ 
ต่อจำนวนผู้ใช้บริการ (x̅ = 3.91) 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง  
ด้านกายภาพและการนำเสนอ 

 

ด้านกายภาพและการ

นำเสนอ 

ระดับความต้องการ (ร้อยละ) 
x̅ SD. แปล

ค่า อันดับ มาก

ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย 
น้อย

ที่สุด 
1. โครงสร้างของเมนู
ในเว็บไซต์มีลำดับ

ขั้นตอนการทำรายการ

เหมาะสมและง่ายต่อ

การเข้าถึง 

122 
(30.5) 

185 
(46.3) 

92 
(23.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 4.07 0.73 มาก 2 

2. รูปแบบการนำเสนอ
ข้อมูลง่ายต่อการ

ตัดสินใจ เช่น 
เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ 
หรือนำเสนอในรูปแบบ

กราฟ 

123 
(30.8) 

208 
(52.0) 

64 
(16.0) 

5 
(1.3) 

0 
(0.0) 4.12 0.71 มาก 1 

3. เว็บไซต์มีความ
สวยงาม และทันสมัย 

109 
(27.3) 

176 
(44.0) 

108 
(27.0) 

7 
(1.8) 

0 
(0.0) 3.97 0.78 มาก 3 

ภาพรวม 4.05 0.63 มาก  
 
จากตารางที่ 10 ผลการศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านกายภาพและการนำเสนอในภาพรวมพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ในรายด้านพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ รูปแบบ 
การนำเสนอข้อมูลง่ายต่อการตัดสินใจ เช่น เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต ์หรือนำเสนอในรูปแบบกราฟ  
(x̅ = 4.12) รองลงมา โครงสร้างของเมนูในเว็บไซต์มีลำดับขั้นตอนการทำรายการเหมาะสมและง่าย
ต่อการเข้าถึง (x̅ = 4.07) และ เว็บไซต์มีความสวยงาม และทันสมัย (x̅ = 3.97) 
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่ม 
ตัวอย่าง ด้านกระบวนการ 

 

ด้านกระบวนการ 
ระดับความต้องการ (ร้อยละ) 

x̅ SD. แปล
ค่า อันดับ มาก

ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย 
น้อย

ที่สุด 
1. ขั้นตอนในการทำ
ธุรกรรมการลงทุนทาง

ออนไลน์ง่าย ไม่
ซับซ้อน 

164 
(41.0) 

157 
(39.3) 

78 
(19.5) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 4.21 0.75 มาก

ที่สุด 4 

2. ระบบปฏิบัติมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยำ 

194 
(48.5) 

147 
(36.8) 

56 
(14.0) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 4.33 0.74 มาก

ที่สุด 2 

3. ระบบป้องกันความ
ปลอดภัยและมี

กระบวนการรักษา

ความลับที่ปลอดภัย 

208 
(52.0) 

148 
(37.0) 

44 
(11.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 4.41 0.68 มาก

ที่สุด 1 

4. มีการแจ้งผลการทำ
ธุรกรรมทุกครั้งโดยส่ง

ข้อความผ่านทางอีเมล์ 
เพื่อเป็นการยืนยันการ

ทำรายการ 

173 
(43.3) 

173 
(43.3) 

53 
(13.3) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 4.30 0.69 มาก

ที่สุด 3 

5. มีการแจ้งผลการทำ
ธุรกรรมทุกครั้งโดยส่ง

ข้อความผ่านทาง

โทรศัพท์ เพื่อเป็นการ
ยืนยันการทำรายการ 

152 
(38.0) 

149 
(37.3) 

80 
(20.0) 

7 
(1.8) 

12 
(3.0) 4.06 0.95 มาก 5 

ภาพรวม 4.26 0.60 มาก
ที่สุด 

 

 
จากตารางที่ 11 ผลการศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง

ด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่า มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60 ในรายด้านพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมากที่สุด คือ ระบบป้องกันความ
ปลอดภัยและมีกระบวนการรักษาความลับที่ปลอดภัย (x̅ = 4.41) รองลงมา ระบบปฏิบัติมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ (x̅ = 4.33) มีการแจ้งผลการทำธุรกรรมทุกครั้งโดยส่งข้อความผ่านทาง
อีเมล์ เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ (x̅ = 4.30) ขั้นตอนในการทำธุรกรรมการลงทุนทางออนไลน์
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ง ่าย ไม ่ซ ับซ ้อน  (x̅  = 4.21) และม ีผลต ่อการต ัดส ินใจลงท ุนในระด ับมาก ค ือ ม ีการแจ ้งผล 
การทำธ ุรกรรมท ุกคร ั้งโดยส ่งข ้อความผ ่านทางโทรศ ัพท ์ เพ ื่อเป ็นการย ืนย ันการทำรายการ  
(x̅ = 4.06) 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม

ออนไลน์ 
แสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทุนกลุ่มออนไลน์ มีผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเกี่ยวกับ  

แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน*  
 
แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน จำนวน ร้อยละ 

เงินเดือน, โบนัส 
รายได้จากการประกอบกิจการ 
ค่าคอมมิชชั่น, ค่านายหน้า 
เงินจากการขายทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน 
อื่น ๆ 

370 
57 
28 
17 
14 

92.50 
14.30 
7.00 
4.30 
3.50 

รวม 486 121.60 
* ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า1 ข้อ  

 
จากตารางที่ 12 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน  (ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ

ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) ทำให้มีคำตอบจำนวน 486 คำตอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
มีแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน คือ เงินเดือน, โบนัส จำนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50  
รายได้จากการประกอบกิจการ จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 ค่าคอมมิชชั่น, ค่านายหน้า 
จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 เงินจากการขายทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ด ิน จำนวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.30 และ อื่น ๆ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเกี่ยวกับ  
วัตถุประสงค์ในการลงทุนกองทุนรวม*  

 
วัตถุประสงค์ในการลงทุนกองทุนรวม จำนวน ร้อยละ 
เพื่อการออม 
เพื่อเก็งกำไร  
เพื่อกระจายความเสี่ยง 
เพื่อหาช่องทางการลงทุนใหม่ 
เพื่อลดหย่อนภาษี  
เพื่อการวางแผนหลังเกษียณ 
อื่น ๆ  

353 
171 
103 
122 
231 
123 
2 

88.30 
42.80 
25.80 
30.50 
57.80 
30.80 
0.50 

รวม 1,105 276.50 
* ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า1 ข้อ  

 
จากตารางที่ 13 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน  (ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ

ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) ทำให้มีคำตอบจำนวน 1,105 คำตอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนกองทุนรวม คือ เพื่อการออม จำนวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 88.30 
รองลงมา เพื่อลดหย่อนภาษี จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 เพื่อเก็งกำไร จำนวน 171 คน 
ค ิดเป ็นร ้อยละ 42.80 เพ ื่อการวางแผนหล ังเกษ ียณ  จำนวน  123 คน  ค ิดเป ็นร ้อยละ 30.80  
เพ ื่อหาช่องทางการลงทุนใหม่ จำนวน 122 คน คิดเป ็นร้อยละ 30.50 เพ ื่อกระจายความเสี่ยง  
จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 และ อื่น ๆ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเกี่ยวกับ  

ประเภทกองทุนรวมที่สนใจนำเงินไปลงทุน*  
 

ประเภทกองทุนรวมที่สนใจนำเงินไปลงทุน จำนวน ร้อยละ 
กองทุนรวมตลาดเงิน  
กองทุนรวมตราสารหนี้  
กองทุนรวมตราสารทุน  
กองทุนรวมผสม  
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ  
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)  
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)  
อื่น ๆ  

152 
185 
218 
111 
98 
239 
137 
2 

38.00 
46.30 
54.50 
27.80 
24.50 
59.80 
34.30 
0.50 

รวม 1,142 285.70 
* ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า1 ข้อ  
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จากตารางที่ 14 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน (ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
ได้มากกว่า1 ข้อ) ทำให้ม ีคำตอบจำนวน 1,142 คำตอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่  
เลือกประเภทกองทุนรวมที่สนใจนำเงินไปลงทุน คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จำนวน 239 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.80 รองลงมา กองทุนรวมตราสารทุน จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 
กองท ุน รวมตราสารหน ี้ จำนวน  185 คน  ค ิด เป ็น ร ้อ ยละ  46.30 กองท ุน รวมตลาด เง ิน  
จำนวน 152 คน คิดเป ็นร ้อยละ 38.00 กองท ุนรวมเพ ื่อการเล ี้ยงช ีพ  (RMF) จำนวน 137 คน  
ค ิดเป ็นร ้อยละ 34.30 กองท ุนรวมผสม  จำนวน  111 คน  ค ิดเป ็นร ้อยละ 27.80 กองท ุนรวม 
ที่ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และ อื่น ๆ จำนวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.50 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเกี่ยวกับ  

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ในการลงทุนกองทุนรวม 
 

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ใน

การลงทุนกองทุนรวม จำนวน ร้อยละ 

ระดับความเสี่ยงต่ำ 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
ระดับความเสี่ยงสูง 

57 
242 
101 

14.30 
60.50 
25.30 

รวม 400 100.00 
จากตารางที่ 15 พบว่าระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ในการลงทุนกองทุนรวม 

ส่วนใหญ่ สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.50 รองลงมา สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับความเสี่ยงสูง จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.30 และ สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับความเสี่ยงต่ำ จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 
ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเกี่ยวกับ   

จำนวนเงินลงทุนเฉลี่ยที่ลงทุนในกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ต่อครั้ง 
จำนวนเงินลงทุนเฉลี่ยที่ลงทุนในกองทุน

รวมผ่านช่องทางออนไลน์ต่อครั้ง จำนวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 5,000 บาท  
5,001 - 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 
20,001 - 25,000 บาท 
มากกว่า 25,000 บาท 

127 
151 
29 
32 
22 
39 

31.80 
37.80 
7.30 
8.00 
5.50 
9.80 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 16 พบว่าจำนวนเงินลงทุนเฉลี่ยที่ลงทุนในกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์
ต่อครั้ง ส่วนใหญ่ เงินลงทุน 5,001 - 10,000 บาท จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 เงินลงทุน
น้อยกว่า 5,000 บาท จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80 เงินลงทุนมากกว่า 25,000 บาท 
จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 เงินลงทุน 15,001 - 20,000 บาท จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.00 และเงินลงทุน 10,001 - 15,000 บาท จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 เงินลงทุน 20,001 - 
25,000 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเกี่ยวกับ   

ความถี่ในการลงทุนในกองทุนรวมโดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อเดือน 
 

ความถี่ในการลงทุนในกองทุนรวมโดย

เฉลี่ยกี่ครั้งต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 

1 – 5 ครั้ง 
6 – 10 ครั้ง 
11 – 15 ครั้ง  
16 ครั้งขึ้นไป 

369 
28 
1 
2 

92.30 
7.00 
0.30 
0.50 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางที่ 17 พบว่าความถี่ในการลงทุนในกองทุนรวมโดยเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่
ลงทุน 1 – 5 ครั้ง จำนวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30 ลงทุน 6 – 10 ครั้ง จำนวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.00 ลงทุน 16 ครั้งขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และลงทุน 11 – 15 ครั้ง 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30  

 
ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเกี่ยวกับ   

ช่วงเวลาใด ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ (กรณีการ 
ทำรายการล่วงหน้า) 

 
ช่วงเวลาใด ที่ท่านทำรายการซื้อ ขาย 
สับเปลี่ยน กองทุนรวมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (กรณีการทำรายการล่วงหน้า) 

จำนวน ร้อยละ 

เวลา 06.00 - 11.59 น. 
เวลา 12.00 - 17.59 น. 
เวลา 18.01 - 23.59 น. 
เวลา 00.00 - 05.59 น. 

79 
214 
107 
0 

19.80 
53.50 
26.80 
0.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 18 พบว่าช่วงเวลาที่ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (กรณีการทำรายการล่วงหน้า) ส่วนใหญ่ทำรายการ เวลา 12.00 - 17.59 น . จำนวน  
214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 ทำรายการ เวลา 18.01 - 23.59 น. จำนวน 107 คิดเป็นร้อยละ 
26.80 และ  ทำรายการ  เวล า  06.00 - 11.59 น . จำนวน  79  คน  ค ิด เป ็น ร ้อ ยละ  19 .80 
 
ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเกี่ยวกับ   

บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อกองทุน

รวมผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน ร้อยละ 

ตนเอง  
ครอบครัว 
เพื่อน 
พนักงานขาย  
อื่น ๆ 

315 
25 
45 
10 
5 

78.80 
6.30 
11.30 
2.50 
1.30 

รวม 400 100.00 
  

จากตารางที่ 19 พบว่าบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ 
ส่วนใหญ่ ตนเอง จำนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.80 เพ ื่อน จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ  
11.30 ครอบครัว จำนวน 25 คน คิดเป ็นร้อยละ 6.30 พนักงานขาย จำนวน 10 คน คิดเป ็น 
ร้อยละ 2.50 และ อื่น ๆ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 

 
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน 

H0 = ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ท ี่ม ีผ ล ต ่อ พ ฤต ิก ร รม ก ารต ัด ส ิน ใจ ล งท ุน ใน ก อ งท ุน รวม ขอ งน ัก ล งท ุน ก ล ุ่ม อ อน ไลน ์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน 

H1 = ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ท ี่ม ีผ ล ต ่อ พ ฤต ิก ร รม ก ารต ัด ส ิน ใจ ล งท ุน ใน ก อ งท ุน รวม ขอ งน ัก ล งท ุน ก ล ุ่ม อ อน ไลน ์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล กับข้อมูลด้านเพศ 

 
(n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ เพศ Mean S.D t Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ชาย 3.95 0.55 -1.52 0.512 
หญิง 4.04 0.54 -1.52  

ด้านราคา (Price) ชาย 3.61 0.69 -1.56 0.953 
หญิง 3.72 0.71 -1.57  

ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
(Place) 

ชาย 4.03 0.60 -2.01 0.279 
หญิง 4.15 0.61 -2.02  

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ชาย 3.52 0.81 -3.08 0.001* 
หญิง 3.74 0.60 -2.92  

ด้านบุคคล (People) ชาย 3.82 0.86 -2.95 0.750 
หญิง 4.07 0.78 -2.90  

ด้านกายภาพและการนำเสนอ (Physical 
Evidence and Presentation) 

ชาย 3.95 0.63 -2.54 0.643 
หญิง 4.12 0.62 -2.53  

ด้านกระบวนการ (Process) ชาย 4.23 0.56 -0.61 0.017* 
หญิง 4.27 0.63 -0.62  

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กับข้อมูลด้านเพศ พบว่า 
1. ปัจจ ัยด ้านผลิตภ ัณฑ ์ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.512 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นค ือยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
2. ปัจจัยด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.953 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่าง มีป ัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ปัจจัยช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.279 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่าง มี 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน

กลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ

ปฏ ิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท ี่แตกต ่าง  
มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

5. ปัจจัยด้านบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.750 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่าง มีป ัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

6. ปัจจัยด้านกายภาพและการนำเสนอ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.643 ซึ่งมากกว่า 0.05  
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่าง  
มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล กับข้อมูลด้านอายุ  

 
(n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
แหล่งความ

แปรปรวน d.f SS MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ระหว่างกลุ่ม 3 0.46 0.15 0.51 0.674 
ภายในกลุ่ม 396 119.89 0.30   
รวม 399 120.36    

ด้านราคา (Price) 
ระหว่างกลุ่ม 3 4.70 1.56 3.15 0.025* 
ภายในกลุ่ม 396 196.69 0.49   
รวม 399 201.39    

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

และบริการ (Place) 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.30 0.43 1.16 0.323 
ภายในกลุ่ม 396 147.96 0.37   
รวม 399 149.27    

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.58 0.86 1.73 0.160 
ภายในกลุ่ม 396 196.80 0.49   
รวม 399 199.39    

ด้านบุคคล (People) 
ระหว่างกลุ่ม 3 10.20 3.40 5.10 0.002* 
ภายในกลุ่ม 396 264.00 0.66   
รวม 399 274.21    

ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
(Physical Evidence and 
Presentation) 

ระหว่างกลุ่ม 3 4.56 1.52 3.86 0.010* 
ภายในกลุ่ม 396 155.85 0.39   
รวม 399 160.41    

ด้านกระบวนการ (Process) 
ระหว่างกลุ่ม 3 2.47 0.82 2.26 0.080 
ภายในกลุ่ม 396 144.13 0.36   
รวม 399 146.60    

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กับข้อมูลด้านอายุ พบว่า 
1. ปัจจ ัยด ้านผลิตภ ัณฑ ์ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.674 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นค ือยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุท ี่แตกต ่าง มปี ัจจ ัย 
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ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
2. ปัจจัยด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ปัจจัยช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.323 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่าง  
มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

4. ป ัจจ ัยด ้านการส ่งเสร ิมการตลาด  ม ีค ่า Sig. เท ่าก ับ  0.160 ซ ึ่งมากกว ่า 0.05  
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่าง  
มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 

5. ปัจจัยด้านบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

6. ปัจจัยด้านกายภาพและการนำเสนอ มีค ่า Sig. เท ่ากับ 0.010 ซึ่งน ้อยกว่า 0.05  
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่าง  
มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.080 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการท ี่ม ีผลต ่อพฤติกรรมการต ัดส ินใจลงท ุนในกองท ุนรวมของน ักลงท ุน 
กลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 21-1 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านราคา กับข้อมูลด้านอายุ 

 
อายุ x̅ 20 - 29 ป ี 30 - 39 ป ี 40 - 49ปี 50 ป ีขึ้นปี 

20 - 29 ป ี 3.714 - -0.020 0.348* 0.194 
30 - 39 ป ี 3.735 - - 0.369* 0.215 
40 – 49 ป ี 3.365 - - - -0.154 
50 ป ีขึ้นปี 3.520 - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 21-1 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านราคา กับข้อมูลด้านอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจำนวน 2 คู่ 
ได้แก่ อายุ 20 - 29 ป ีกับอายุ 40 – 49 ป ีและอายุ 30 - 39 ป ีกับอายุ 40 – 49 ป ีโดยนักลงทุน 
ที่มีอายุ 30 – 39 ป ีให้ความสำคัญมากกว่านักลงทุนที่มีอายุ 20 - 29 ป ี
 
ตารางที่ 21-2 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 

ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านบุคคล กับข้อมูลด้านอายุ 

 
อายุ x̅ 20 - 29 ป ี 30 - 39 ป ี 40 - 49ปี 50 ป ีขึ้นปี 

20 - 29 ป ี 4.103 - 0.278* 0.455* 0.209 
30 - 39 ป ี 3.824 - - 0.176 -0.068 
40 – 49 ป ี 3.647 - - - -0.245 
50 ป ีขึ้นปี 3.893 - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 21-2 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านบุคคล กับข้อมูลด้านอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจำนวน 2 คู่ 
ได ้แก ่ อายุ 20 - 29 ป  ีกับอายุ 30 - 39 ป  ีและ อายุ 20 - 29 ป  ีกับอายุ 40 – 49 ป  ีโดยอายุ  
20 - 29 ป ีให้ความสำคัญมากกว่าอายุ 50 ป ีขึ้นไป  

 



 57 

ตารางที่ 21-3 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านกายภาพและการนำเสนอ กับข้อมูลด้านอายุ 

 
อายุ x̅ 20 - 29 ป ี 30 - 39 ป ี 40 - 49ปี 50 ป ีขึ้นปี 

20 - 29 ป ี 4.116 - 0.069 0.373* 0.169 
30 - 39 ป ี 4.046 - - 0. 303* 0.100 
40 – 49 ป ี 3.742 - - - -0.203 
50 ป ีขึ้นปี 3.946 - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 21-3 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านกายภาพและการนำเสนอ กับข้อมูลด้านอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ท ี่ 0.05 ม ีจำนวน  2 ค ู่ ได ้แก ่ อาย ุ 20 - 29 ป  ีก ับอาย ุ 40 – 49 ป  ีและอาย  ุ30 - 39 ป  ีก ับ 
อายุ 40 – 49 ป ีโดยอาย ุ20 - 29 ป ีให้ความสำคัญมากกว่าอายุ 30 - 39 ป ี 
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล กับข้อมูลด้านสถานภาพ 
 

(n = 400) 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
แหล่งความ

แปรปรวน d.f SS MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ระหว่างกลุ่ม 2 2.15 1.07 3.61 0.028* 
ภายในกลุ่ม 397 118.20 0.29   
รวม 399 120.36    

ด้านราคา (Price) 
ระหว่างกลุ่ม 2 1.23 0.61 1.22 0.296 
ภายในกลุ่ม 397 200.16 0.50   
รวม 399 201.39    

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

และบริการ (Place) 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.66 0.33 0.89 0.412 
ภายในกลุ่ม 397 148.60 0.37   
รวม 399 149.27    

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระหว่างกลุ่ม 2 2.37 1.18 2.38 0.093 
ภายในกลุ่ม 397 197.02 0.49   
รวม 399 199.39    

ด้านบุคคล (People) 
ระหว่างกลุ่ม 2 1.68 0.84 1.23 0.293 
ภายในกลุ่ม 397 272.52 0.68   
รวม 399 274.21    

ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
(Physical Evidence and 
Presentation) 

ระหว่างกลุ่ม 2 6.10 3.05 7.85 0.000* 
ภายในกลุ่ม 397 154.31 0.38   
รวม 399 160.41    

ด้านกระบวนการ (Process) 
ระหว่างกลุ่ม 2 2.89 1.44 3.99 0.019* 
ภายในกลุ่ม 397 143.71 0.36   
รวม 399 146.60    

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กับข้อมูลด้านสถานภาพ พบว่า 
1. ปัจจ ัยด ้านผลิตภ ัณฑ ์ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.028 ซึ่งน ้อยกว่า 0.05 นั่นค ือปฏ ิเสธ

สมมต ิฐานหล ัก (H0) และ ยอมรับสมมต ิฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพท ี่แตกต ่าง  
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มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

2. ปัจจัยด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.296 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ปัจจัยช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.412 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพ 
ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

4. ป ัจจ ัยด ้านการส ่งเสร ิมการตลาด  ม ีค ่า Sig. เท ่าก ับ  0.093 ซ ึ่งมากกว ่า 0.05  
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพ 
ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 

5. ปัจจัยด้านบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.293 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

6. ปัจจัยด้านกายภาพและการนำเสนอ มีค ่า Sig. เท ่ากับ 0.000 ซึ่งน ้อยกว่า 0.05  
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพ 
ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.019 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพที่แตกต่าง มปีัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 22-1 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านผลิตภัณฑ์ กับข้อมูลด้านสถานภาพ  

 
สถานภาพ x̅ โสด สมรส อื่น ๆ 

โสด 3.996 - -0.113 0.516* 
สมรส 4.110 -  0.630* 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 3.480 - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 22-1 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านผลิตภัณฑ์ กับข้อมูลด้านสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  
มีจำนวน 2 คู่ ได้แก่ สถานภาพโสด กับสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ และ สถานภาพสมรส  
กับสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ โดยสถานภาพสมรส ให้ความสำคัญมากกว่าสถานภาพโสด  

 
ตารางที่ 22-2 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 

ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านกายภาพและการนำเสนอ กับข้อมูลด้าน 
สถานภาพ  

 
สถานภาพ x̅ โสด สมรส อื่น ๆ 

โสด 4.033 - -0.178* 0.900* 
สมรส 4.212 -  1.079* 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 3.133 - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 22-2 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านกายภาพและการนำเสนอ กับข้อมูลด้านสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 มีจำนวน 3 คู่ ได้แก่ สถานภาพโสด กับสถานภาพสมรส, สถานภาพโสดกับสถานภาพ
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ และ สถานภาพสมรส กับสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ โดย สถานภาพ
สมรส ให้ความสำคัญมากกว่าสถานภาพโสด 
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ตารางที่ 22-3 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านกระบวนการ กับข้อมูลด้านสถานภาพ  

 
สถานภาพ x̅ โสด สมรส อื่น ๆ 

โสด 4.260 - -0.047 0.740* 
สมรส 4.307 -  0.787* 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 3.520 - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 22-3 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านกระบวนการ กับข้อมูลด้านสถานภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  
มีจำนวน 2 คู่ ได้แก่ สถานภาพโสด กับสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ และ สถานภาพสมรส  
กับสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ โดยสถานภาพสมรส ให้ความสำคัญมากกว่าสถานภาพโสด 
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ตารางที่ 23 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล กับข้อมูลด้านระดับการศึกษา 

 
(n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
แหล่งความ

แปรปรวน d.f SS MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ระหว่างกลุ่ม 3 4.61 1.53 5.26 0.001* 
ภายในกลุ่ม 396 115.74 0.29   
รวม 399 120.36    

ด้านราคา (Price) 
ระหว่างกลุ่ม 3 2.10 0.70 1.39 0.245 
ภายในกลุ่ม 396 199.29 0.50   
รวม 399 201.39    

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

และบริการ (Place) 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.75 0.25 0.67 0.569 
ภายในกลุ่ม 396 148.51 0.37   
รวม 399 149.27    

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.71 0.90 1.82 0.143 
ภายในกลุ่ม 396 196.67 0.49   
รวม 399 199.39    

ด้านบุคคล (People) 
ระหว่างกลุ่ม 3 5.29 1.76 2.59 0.052 
ภายในกลุ่ม 396 268.92 0.67   
รวม 399 274.21    

ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
(Physical Evidence and 
Presentation) 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.74 0.91 2.29 0.078 
ภายในกลุ่ม 396 157.67 0.39   
รวม 399 160.41    

ด้านกระบวนการ (Process) 
ระหว่างกลุ่ม 3 2.77 0.92 2.54 0.056 
ภายในกลุ่ม 396 143.83 0.36   
รวม 399 146.60    

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กับข้อมูลด้านระดับการศึกษา พบว่า 
1. ปัจจ ัยด ้านผลิตภ ัณฑ ์ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.001 ซึ่งน ้อยกว่า 0.05 นั่นค ือปฏ ิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง  
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มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

2. ปัจจัยด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.245 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการท ี่ม ีผลต ่อพฤติกรรมการต ัดส ินใจลงท ุนในกองท ุนรวมของน ักลงท ุน 
กลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ปัจจัยช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.569 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษา 
ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.143 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษา 
ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 

5. ปัจจัยด้านบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.052 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
6. ปัจจัยด้านกายภาพและการนำเสนอ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.078 ซึ่งมากกว่า 0.05  

นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษา 
ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.056 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง  
มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 
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ตารางที่ 23-1 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านผลิตภัณฑ์ กับข้อมูลด้านระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา x̅ 
ต่ำกว่า

ปริญญา

ตรี 

ระดับ

ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า 

ระดับ

ปริญญาโท 

สูงกว่า

ระดับ

ปริญญา

โท 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 3.576 - -0.419* -0.533* -0.703* 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3.995 - - -0.114 -0.284 
ระดับปริญญาโท 4.110 - - - -0.170 
สูงกว่าระดับปริญญาโท 4.280 - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0. 

 
จากตารางที่ 23-1 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านผลิตภัณฑ์ กับข้อมูลด้านระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  
0.05 มีจำนวน 3 คู่ ได้แก่ ต่ำกว่าปริญญาตรีกับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า, ต่ำกว่าปริญญาตรีกับ
ระดับปริญญาโท และต่ำกว่าปริญญาตรีกับสูงกว่าระดับปริญญาโท โดยระดับการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาโท ให้ความสำคัญมากกว่าระดับการศึกษาปริญญาโท 
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ตารางที่ 24 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล กับข้อมูลด้านอาชีพ 

 
(n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
แหล่งความ

แปรปรวน d.f SS MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ระหว่างกลุ่ม 6 3.87 0.64 2.18 0.044* 
ภายในกลุ่ม 393 116.48 0.29   
รวม 399 120.36    

ด้านราคา (Price) 
ระหว่างกลุ่ม 6 7.45 1.24 2.51 0.021* 
ภายในกลุ่ม 393 193.93 0.49   
รวม 399 201.39    

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

และบริการ (Place) 

ระหว่างกลุ่ม 6 9.78 1.63 4.59 0.000* 
ภายในกลุ่ม 393 139.48 0.35   
รวม 399 149.27    

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระหว่างกลุ่ม 6 13.44 2.24 4.73 0.000* 
ภายในกลุ่ม 393 185.94 0.47   
รวม 399 199.39    

ด้านบุคคล (People) 
ระหว่างกลุ่ม 6 23.77 3.96 6.21 0.000* 
ภายในกลุ่ม 393 250.44 0.63   
รวม 399 274.21    

ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
(Physical Evidence and 
Presentation) 

ระหว่างกลุ่ม 6 5.77 0.96 2.44 0.025* 
ภายในกลุ่ม 393 154.64 0.39   
รวม 399 160.41    

ด้านกระบวนการ (Process) 
ระหว่างกลุ่ม 6 12.88 2.14 6.31 0.000* 
ภายในกลุ่ม 393 133.72 0.34   
รวม 399 146.60    

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 24 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กับข้อมูลด้านอาชีพ พบว่า 
1. ปัจจ ัยด ้านผลิตภ ัณฑ ์ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.044 ซึ่งน ้อยกว่า 0.05 นั่นค ือปฏ ิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพที่แตกต่าง มีปัจจัย 
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ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
2. ปัจจัยด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ปัจจัยช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ มีค ่า Sig. เท ่ากับ 0.000 ซึ่งน ้อยกว่า  
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพ 
ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 

4. ป ัจจ ัยด ้านการส ่งเสร ิมการตลาด  ม ีค ่า Sig. เท ่าก ับ  0.000 ซ ึ่งน ้อยกว ่า 0.05  
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพที่แตกต่าง  
มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

5. ปัจจัยด้านบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.288 ซึ่งน้อยกว่า 0.000 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

6. ปัจจัยด้านกายภาพและการนำเสนอ มีค ่า Sig. เท ่ากับ 0.025 ซึ่งน ้อยกว่า 0.05  
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพที่แตกต่าง  
มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพที่แตกต่าง มีปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน 
กลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 24-1 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านผลิตภัณฑ์ กับข้อมูลด้านอาชีพ  

 
อาชีพ x̅ ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
นักเรียน/
นักศึกษา 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน อื่น ๆ 

ข้าราชการ 4.260 - 0.0700 0.278* 0.135 0.276 0.637* 0.231 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.190 - - 0.208 0.0658 0.206 0.567* 0.161 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
3.981 - - - -0.142 -0.002 0.359 -0.046 

ธุรกิจส่วนตัว 4.124 - - - - 0.140 0.501* 0.095 
นักเรียน/
นักศึกษา 

3.984 - - - - - 0.361 -0.044 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

3.622 - - - - - - -0.406 

อื่น ๆ 4.028 - - - - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 24-1 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านผล ิตภ ัณฑ ์ ก ับข ้อม ูลด ้านอาช ีพ  แตกต ่างก ันอย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี่ 0.05  
มีจำนวน 4 คู่ ได้แก่ ข้าราชการกับพนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, พนักงาน
รัฐวิสาหกิจกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน และธุรกิจส่วนตัวกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน โดยข้าราชการให้ความสำคัญ
มากกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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ตารางที่ 24-2 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านราคา กับข้อมูลด้านอาชีพ  

 
อาชีพ x̅ ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
นักเรียน/
นักศึกษา 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน อื่น ๆ 

ข้าราชการ 3.920 - -0.030 0.280 0.120 0.288 0.831* 0.005 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
3.950 - - 0.310 0.150 0.318 0.861* 0.035 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
3.639 - - - -0.160 0.007 0.550* -0.274 

ธุรกิจส่วนตัว 3.800 - - - - 0.168 0.711* -0.114 
นักเรียน/
นักศึกษา 

3.632 - - - - - 0.543* -0.282 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

3.088 - - - - - - -
0.825* 

อื่น ๆ 3.914 - - - - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 24-2 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านราคา กับข้อมูลด้านอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจำนวน 5 คู่ 
ได ้แก ่ ข ้าราชการก ับพ ่อบ ้าน/แม ่บ ้าน , พน ักงานร ัฐว ิสาหก ิจก ับพ ่อบ ้าน/แม ่บ ้าน , พน ักงาน
บริษัทเอกชนกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, ธุรกิจส่วนตัวกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, นักเรียน/นักศึกษากับพ่อบ้าน/
แม่บ้าน และพ่อบ้าน/แม่บ้านกับอาชีพอื่น ๆ โดยพนักงานรัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญมากกว่า อาชีพ
อื่น ๆ 
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ตารางที่ 24-3 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ กับข้อมูล 
ด้านอาชีพ  

 
อาชีพ x̅ ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
นักเรียน/
นักศึกษา 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน อื่น ๆ 

ข้าราชการ 4.530 - 0.320 0.450* 0.385* 0.594* 1.041* 0.087 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.210 - - 0.130 0.065 0.274 0.721* -0.232 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
4.079 - - - -0.064 0.143 0.590* -0.363* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.144 - - - - 0.208 0.655* -0.298 
นักเรียน/
นักศึกษา 

3.936 - - - - - 0.447 -0.506* 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

3.488 - - - - - - -0.953* 

อื่น ๆ 4.442 - - - - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 24-3 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 
Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ กับข้อมูลด้านอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 มีจำนวน 10 คู่ ได้แก่ ข้าราชการกับพนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการกับธุรกิจ
ส่วนตัว, ข้าราชการกับนักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, พนักงานรัฐวิสาหกิจกับ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน, พนักงานบริษัทเอกชนกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, พนักงานบริษัทเอกชนกับอาชีพอื่น ๆ, 
ธุรกิจส่วนตัวกับพ่อบ้าน/แม่บ ้าน , นักเรียน/นักศึกษากับอาชีพอื่น ๆ และพ่อบ้าน/แม่บ ้านกับ 
อาชีพอื่น ๆ โดยข้าราชการให้ความสำคัญมากกว่า อาชีพอื่น ๆ 
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ตารางที่ 24-4 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการส่งเสริมการตลาด กับข้อมูลด้านอาชีพ  

 
อาชีพ x̅ ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
นักเรียน/
นักศึกษา 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน อื่น ๆ 

ข้าราชการ 4.100 - 0.110 0.466* 0.327 0.644* 1.233* 0.542* 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
3.990 - - 0.356* 0.217 0.534* 1.123* 0.432 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
3.633 - - - -0.138 0.177 0.767* 0.076 

ธุรกิจส่วนตัว 3.772 - - - - 0.316 0.905* 0.215 
นักเรียน/
นักศึกษา 

3.456 - - - - - 0.589* -0.101 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

2.866 - - - - - - -0.690* 

อื่น ๆ 3.557 - - - - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 24-4 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านการส่งเสริมการตลาด กับข้อมูลด้านอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
มีจำนวน 11 คู่ ได้แก่ ข้าราชการกับพนักงานบริษ ัทเอกชน, ข้าราชการกับนักเรียน/นักศึกษา, 
ข้าราชการก ับพ ่อบ ้าน/แม่บ ้าน , ข้าราชการก ับอาช ีพอ ื่น ๆ ,พนักงานรัฐว ิสาหกิจก ับพน ักงาน
บริษัทเอกชน, พนักงานรัฐวิสาหกิจกับนักเรียน/นักศึกษา, พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, 
พนักงานบริษัทเอกชนกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, ธุรกิจส่วนตัวกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, นักเรียน/นักศึกษากับ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และพ่อบ้าน/แม่บ้านกับอาชีพอื่น ๆ โดยข้าราชการให้ความสำคัญมากกว่าพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
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ตารางที่ 24-5 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านบุคคล กับข้อมูลด้านอาชีพ  

 
อาชีพ x̅ ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
นักเรียน/
นักศึกษา 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน อื่น ๆ 

ข้าราชการ 4.316 - 0.633* 0.261 0.247 0.823* 1.242* 0.911* 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
3.683 - - -0.372* -0.385 0.190 0.609 0.278 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
4.055 - - - -0.013 0.562* 0.981* 0.650* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.069 - - - - -0.575* 0.994* 0.664* 
นักเรียน/
นักศึกษา 

3.493 - - - - - 0.419 0.088 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

3.074 - - - - - - -0.330 

อื่น ๆ 3.404 - - - - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 24-5 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านบุคคล กับข้อมูลด้านอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจำนวน 11 คู่ 
ได้แก่ ข้าราชการกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ, ข้าราชการกับนักเรียน/นักศึกษา, ข้าราชการกับพ่อบ้าน/
แม่บ ้าน , ข้าราชการกับอาชีพอื่น ๆ, พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพนักงานบริษ ัทเอกชน , พนักงาน
บริษ ัทเอกชนก ับน ักเร ียน/น ักศ ึกษา , พน ักงานบริษ ัทเอกชนก ับพ ่อบ ้าน/แม ่บ ้าน , พน ักงาน
บริษัทเอกชนกับอาชีพอื่น ๆ, ธุรกิจส่วนตัวกับนกัเรียน/นักศึกษา, ธุรกิจส่วนตัวกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
และธุรกิจส่วนตัวกับอาชีพอื่น ๆ โดยข้าราชการให้ความสำคัญมากกว่าธุรกิจส่วนตัว 
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ตารางที่ 24-6 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านกายภาพและการนำเสนอ กับข้อมูลด้านอาชีพ  

 
อาชีพ x̅ ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
นักเรียน/
นักศึกษา 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน อื่น ๆ 

ข้าราชการ 4.133 - 0.033 0.0544 0.0528 0.093 0.762* 0.371 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.100 - - 0.0210 0.0195 0.060 0.729* 0.338 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
4.078 - - - -0.0015 0.038 0.708* 0.317 

ธุรกิจส่วนตัว 4.080 - - - - 0.040 0.710* 0.318 

นักเรียน/
นักศึกษา 

4.040 - - - - - 0.669* 0.278 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

3.370 - - - - - - -0.391 

อื่น ๆ 3.761 - - - - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 24-6 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านกายภาพและการนำเสนอ กับข้อมูลด้านอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 มีจำนวน 5 คู่ ได้แก่ ข้าราชการกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, 
พนักงานบริษัทเอกชนกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, ธุรกิจส่วนตัวกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน และนักเรียน/นักศึกษา
กับพ่อบ้าน/แม่บ้าน โดยข้าราชการให้ความสำคัญมากกว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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ตารางที่ 24-7 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านกระบวนการ กับข้อมูลด้านอาชีพ  

 
อาชีพ x̅ ข้าราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ธุรกิจ

ส่วนตัว 
นักเรียน/
นักศึกษา 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน อื่น ๆ 

ข้าราชการ 4.470 - 0.080 0.219 0.007 0.166 1.270* 0.355 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.390 - - 0.139 -0.072 0.086 1.190* 0.275 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 
4.250 - - - -0.211 -0.053 1.050* 0.136 

ธุรกิจส่วนตัว 4.462 - - - - 0.158 1.262* 0.347 
นักเรียน/
นักศึกษา 

4.304 - - - - - 1.104* 0.189 

พ่อบ้าน/
แม่บ้าน 

3.200 - - - - - - -0.914* 

อื่น ๆ 4.114 - - - - - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 24-7 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านกระบวนการ กับข้อมูลด้านอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่ 0.05  
มีจำนวน 6 คู่ ได้แก่ ข้าราชการกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, 
พนักงานบริษัทเอกชนกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, ธุรกิจส่วนตัวกับพ่อบ้าน/แม่บ้าน, นักเรียน/นักศึกษากับ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน และพ่อบ้าน/แม่บ้านกับอื่น ๆ โดยข้าราชการให้ความสำคัญมากกว่าพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล กับข้อมูลด้านรายได้ 

 
(n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
แหล่งความ

แปรปรวน d.f SS MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ระหว่างกลุ่ม 4 4.22 1.05 3.59 0.007* 
ภายในกลุ่ม 395 116.13 0.29   
รวม 399 120.36    

ด้านราคา (Price) 
ระหว่างกลุ่ม 4 1.52 0.38 0.75 0.555 
ภายในกลุ่ม 395 199.86 0.50   
รวม 399 201.39    

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

และบริการ (Place) 

ระหว่างกลุ่ม 4 2.69 0.67 1.81 0.125 
ภายในกลุ่ม 395 146.57 0.37   
รวม 399 149.27    

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระหว่างกลุ่ม 4 6.25 1.56 3.19 0.013* 
ภายในกลุ่ม 395 193.13 0.48   
รวม 399 199.39    

ด้านบุคคล (People) 
ระหว่างกลุ่ม 4 15.47 3.86 5.90 0.000* 
ภายในกลุ่ม 395 258.73 0.65   
รวม 399 274.21    

ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
(Physical Evidence and 
Presentation) 

ระหว่างกลุ่ม 4 3.85 0.96 2.43 0.047* 
ภายในกลุ่ม 395 156.56 0.39   
รวม 399 160.41    

ด้านกระบวนการ (Process) 
ระหว่างกลุ่ม 4 3.81 0.95 2.63 0.034* 
ภายในกลุ่ม 395 142.79 0.36   
รวม 399 146.60 1.05   

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 25 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กับข้อมูลด้านรายได้ พบว่า 
1. ปัจจ ัยด ้านผลิตภ ัณฑ ์ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.007 ซึ่งน ้อยกว่า 0.05 นั่นค ือปฏ ิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วน
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ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
2. ปัจจัยด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.555 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ปัจจัยช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.125 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ที่แตกต่าง  
มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

4. ป ัจจ ัยด ้านการส ่งเสร ิมการตลาด  ม ีค ่า Sig. เท ่าก ับ  0.013 ซ ึ่งน ้อยกว ่า 0.05  
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ที่แตกต่าง 
มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

5. ปัจจัยด้านบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

6. ปัจจัยด้านกายภาพและการนำเสนอ มีค ่า Sig. เท ่ากับ 0.047 ซึ่งน ้อยกว่า 0.05  
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ที่แตกต่าง 
มปี ัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ 
มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 25-1 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านผลิตภัณฑ์ กับข้อมูลด้านรายได้  

 

รายได้ x̅ 
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
50,000 บาท 

50,001 – 
100,000 บาท 

มากกว่า 
100,001 
บาทขึ้นไป 

น้อยกว่า  
15,000 บาท 

3.805 - -0.012 -0.266* -0.233* -0.174 

15,001 – 
20,000 บาท 

3.817 - - -0.254* -0.221* -0.162 

20,001 – 
50,000 บาท 

4.072 - - - 0.032 0.092 

50,001 – 
100,000 บาท 

4.039 - - - - 0.059 

มากกว่า 
100,001 บาท
ขึ้นไป 

3.980 - - - - - 

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 25-1 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 
Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านผลิตภัณฑ์ กับข้อมูลด้านรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจำนวน 
4 คู่ ได้แก่ รายได้น้อยกว่า 15,000 บาทกับรายได้ 20,001 – 50,000 บาท, รายได้น้อยกว่า 15,000 
บาทกับรายได้ 50,001 – 100,000 บาท, รายได1้5,001 – 20,000 บาทกับรายได้ 20,001 – 50,000 
บาท และรายได้ 15,001 – 20,000 บาทกับรายได้ 50,001 – 100,000 บาท โดยนักลงทุนที่มีรายได้ 
20,001 – 50,000 บาท ให้ความสำคัญมากกว่านักลงทุนที่มีรายได้ 50,001 – 100,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

ตารางที่ 25-2 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านการส่งเสริมการตลาด กับข้อมูลด้านรายได้  

 

รายได้ x̅ 
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
50,000 บาท 

50,001 – 
100,000 บาท 

มากกว่า 
100,001 
บาทขึ้นไป 

น้อยกว่า  
15,000 บาท 

3.589 - -0.073 -0.127 0.004 0.429* 

15,001 – 
20,000 บาท 

3.662 - - -0.054 0.077 0.502* 

20,001 – 
50,000 บาท 

3.716 - - - 0.132 0.556* 

50,001 – 
100,000 บาท 

3.584 - - - - 0.424* 

มากกว่า 
100,001 บาท
ขึ้นไป 

3.160 - - - - - 

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
จากตารางที่ 25-2 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านการส่งเสริมการตลาด กับข้อมูลด้านรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05 มีจำนวน 4 คู่ ได้แก่ รายได้ น้อยกว่า 15,000 บาทกับรายได้ มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป, 
รายได ้15,001 – 20,000 บาทกับรายได้ มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป, รายได ้20,001 – 50,000 
บาทกับรายได้มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป และรายได้50,001 – 100,000 บาทกับรายได้มากกว่า 
100,001 บาทขึ้นไป โดยนักลงทุนที่มีรายได้ 20,001 – 50,000 บาทให้ความสำคัญมากกว่านักลงทุน
ที่มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท 
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ตารางที่ 25-3 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านบุคคล กับข้อมูลด้านรายได้  

 

รายได้ x̅ 
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
50,000 บาท 

50,001 – 
100,000 บาท 

มากกว่า 
100,001 
บาทขึ้นไป 

น้อยกว่า  
15,000 บาท 

3.639 - -0.264 -0.472* -0.125 0.122 

15,001 – 
20,000 บาท 

3.903 - - -0.208 0.139 0.387 

20,001 – 
50,000 บาท 

4.112 - - - 0.347* 0.595* 

50,001 – 
100,000 บาท 

3.764 - - - - 0.248 

มากกว่า 
100,001 บาท
ขึ้นไป 

3.516 - - - - - 

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
จากตารางที่ 25-3 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านบุคคล กับข้อมูลด้านรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจำนวน 3 คู่ 
ได้แก่ รายได้น้อยกว่า 15,000 บาทกับรายได้ 20,001 – 50,000 บาท, รายได้ 20,001 – 50,000 
บาทก ับรายได ้50,001 – 100,000 บาท  และรายได ้20,001 – 50,000 บาทก ับรายได ้มากกว ่า 
100,001 บาทขึ้นไป โดยนักลงทุนที่มีรายได้20,001 – 50,000 บาทให้ความสำคัญมากกว่านักลงทุน
ที่มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท 
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ตารางที่ 25-4 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านกายภาพและการนำเสนอ กับข้อมูลด้านรายได้  

 

รายได้ x̅ 
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
50,000 บาท 

50,001 – 
100,000 บาท 

มากกว่า 
100,001 
บาทขึ้นไป 

น้อยกว่า  
15,000 บาท 

3.955 - 0.073 -0.135 -0.228 0.121 

15,001 – 
20,000 บาท 

3.881 - - -0.208* -0.301* 0.048 

20,001 – 
50,000 บาท 

4.090 - - - -0.092 0.257 

50,001 – 
100,000 บาท 

4.183 - - - - 0.349* 

มากกว่า 
100,001 บาท
ขึ้นไป 

3.833 - - - - - 

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 25-4 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 
Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านกายภาพและการนำเสนอ กับข้อมูลด้านรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 มีจำนวน 3 คู่ ได ้แก่ รายได  ้15,001 – 20,000 บาทกับรายได้ 20,001 – 50,000 บาท , 
รายได ้15,001 – 20,000 บาทกับรายได้ 50,001 – 100,000 บาท และรายได ้50,001 – 100,000 
บาทกับรายได้มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป โดยนักลงทุนที่ม ีรายได้ 50,001 – 100,000 บาท 
ให้ความสำคัญมากกว่านักลงทุนที่มีรายได้ 20,001 – 50,000 บาท 
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ตารางที่ 25-5 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านกระบวนการ กับข้อมูลด้านรายได้  

 

รายได้ x̅ 
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
50,000 บาท 

50,001 – 
100,000 บาท 

มากกว่า 
100,001 บาท
ขึ้นไป 

น้อยกว่า  
15,000 บาท 

4.178 - 0.165 -0.138 -0.092 -0.041 

15,001 – 
20,000 บาท 

4.013 - - -0.303* -0.257* -0.206 

20,001 – 
50,000 บาท 

4.316 - - - 0.046 0.096 

50,001 – 
100,000 บาท 

4.270 - - - - 0.050 

มากกว่า 
100,001 บาท
ขึ้นไป 

4.220 - - - - - 

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 25-5 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 
Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านกระบวนการ กับข้อมูลด้านรายได้ แตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่ 0.05  
มีจำนวน 2 คู่ ได้แก่ รายได ้15,001 – 20,000 บาทกับรายได้ 20,001 – 50,000 บาท และรายได้ 
15,001 – 20,000 บ า ท ก ับ ร า ย ได ้ 50,001 – 100,000 บ า ท  โด ย น ัก ล ง ท ุน ท ี่ม ีร า ย ได ้  
20,001 – 50,000 บาทให้ความสำคัญมากกว่านักลงทุนที่มีรายได้ 50,001 – 100,000 บาท 
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ตารางที่ 26 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล กับข้อมูลด้านประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 

 
(n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
แหล่งความ

แปรปรวน d.f SS MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ระหว่างกลุ่ม 2 3.96 1.98 6.75 0.001* 
ภายในกลุ่ม 397 116.40 0.29   
รวม 399 120.36    

ด้านราคา (Price) 
ระหว่างกลุ่ม 2 0.09 0.04 0.09 0.914 
ภายในกลุ่ม 397 201.30 0.50   
รวม 399 201.39    

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

และบริการ (Place) 

ระหว่างกลุ่ม 2 1.94 0.97 2.62 0.074 
ภายในกลุ่ม 397 147.32 0.37   
รวม 399 149.27    

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ระหว่างกลุ่ม 2 2.21 1.10 2.22 0.109 
ภายในกลุ่ม 397 197.18 0.49   
รวม 399 199.39    

ด้านบุคคล (People) 
ระหว่างกลุ่ม 2 1.71 0.85 1.24 0.288 
ภายในกลุ่ม 397 272.50 0.68   
รวม 399 274.21    

ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
(Physical Evidence and 
Presentation) 

ระหว่างกลุ่ม 2 1.01 0.50 1.25 0.285 
ภายในกลุ่ม 397 159.40 0.40   
รวม 399 160.41    

ด้านกระบวนการ (Process) 
ระหว่างกลุ่ม 2 5.06 2.53 7.09 0.001* 
ภายในกลุ่ม 397 141.54 0.35   
รวม 399 146.60    

*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 26 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กับข้อมูลด้านประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม พบว่า 
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1. ปัจจ ัยด ้านผลิตภ ัณฑ ์ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.001 ซึ่งน ้อยกว่า 0.05 นั่นค ือปฏ ิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ประสบการณ์การลงทุน 
ในกองทุนรวมที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างก ัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

2. ปัจจัยด้านราคา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.914 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 
ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 

3. ปัจจัยช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.074 ซึ่งมากกว่า  
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ประสบการณ์
การลงทุนในกองทุนรวมที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.109 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ประสบการณ์การลงทุน
ในกองทุนรวมที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

5. ปัจจัยด้านบุคคล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.288 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 
ที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

6. ปัจจัยด้านกายภาพและการนำเสนอ มีค ่า Sig. เท ่าก ับ 0.285 ซึ่งมากกว่า 0.05  
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ประสบการณ  ์
การลงทุนในกองทุนรวมที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ประสบการณ์การลงทุน 
ในกองทุนรวมที่แตกต่าง มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างก ัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 26-1 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านผลิตภัณฑ์ กับข้อมูลด้านประสบการณ์การลงทุน 
ในกองทุนรวม  

 
ประสบการณ์การลงทุนในกองทุน

รวม x̅ น้อยกว่า 1 ป ี 1 -5 ป ี มากกว่า 5 ป ี

น้อยกว่า 1 ป ี 3.891 - -0.175* -0.248* 
1 -5 ป ี 4.066 - - -0.073 
มากกว่า 5 ป ี 4.140 - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 26-1 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านผลิตภัณฑ์ กับข้อมูลด้านประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีจำนวน 2 คู่ ได้แก่ น้อยกว่า 1 ป ีกับ 1 -5 ป ีน้อยกว่า 1 ป ีกับ มากกว่า 
5 ป ีโดย นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมมากกว่า 5 ปีให้ความสำคัญมากกว่า 
นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 1 -5 ป ี

 
ตารางที่ 26-2 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี 

ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านกระบวนการ กับข้อมูลด้านประสบการณ์การ 
ลงทุนในกองทุนรวม  

 
ประสบการณ์การลงทุนในกองทุน

รวม x̅ น้อยกว่า 1 ป ี 1 -5 ป ี มากกว่า 5 ป ี

น้อยกว่า 1 ป ี 4.127 - -0.247* -0.140 
1 -5 ป ี 4.375 - - 0.107 
มากกว่า 5 ป ี 4.268 - - - 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 26-2 เมื่อทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) โดยค่าสถิติ 

Least Significance Difference (LSD) พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการท ี่ม ีผลต ่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้านกระบวนการ กับข้อม ูลด ้านประสบการณ ์การลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างก ัน 
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อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ ได้แก่ น้อยกว่า 1 ป  ีกับ 1 -5 ป  ีโดยนักลงทุน 
ที่มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 1 -5 ป ีให้ความสำคัญมากกว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์
การลงทุนในกองทุนรวม มากกว่า 5 ป ี

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
H0 = ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
H1 = ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ตารางที่ 27 ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  
กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้าน 
แหล่งที่มาของเงินลงทุน 

 
  (n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านแหล่งที่มาของเงินลงทุน 
Chi-Square (X2) df. Sig. C. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ 
ด้านกระบวนการ 

122.496 
90.310 
68.575 
102.503 
66.973 
41.523 
56.359 

39 
48 
36 
54 
33 
24 
33 

0.000* 
0.000* 
0.001* 
0.000* 
0.000* 
0.015* 
0.007* 

0.484 
0.429 
0.383 
0.452 
0.379 
0.307 
0.351 

ภาพรวม 78.391 38.142 0.003* 0.336 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางท ี่ 27 ผลการทดสอบสมมต ิฐานป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ 

ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับพฤต ิกรรมการต ัดส ินใจลงท ุนในกองท ุนรวมของน ักลงท ุนกล ุ่มออนไลน  ์ 
ด้านแหล่งที่มาของเงินลงทุน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ จำนวน 7 ด้าน ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีค่า Sig < 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หรือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและ 
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การนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านแหล่งที่มาของเงินลงทุน 

ทดสอบในภาพรวม  พบว ่า ค ่า Sig < 0.05 สร ุปผลการทดสอบสมมต ิฐานได ้ว ่า  
เป ็นการปฏ ิเสธสมมต ิฐานหล ัก (H0) และยอมรับสมมต ิฐานรอง (H1) หมายความว ่า ป ัจจ ัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ  
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 

 
ตารางที่ 28 ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  

กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์  
ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน 

 
  (n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน 
Chi-Square (X2) df. Sig. C. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ 
ด้านกระบวนการ 

177.457 
160.106 
186.007 
207.703 
133.243 
71.497 
97.660 

65 
80 
60 
90 
55 
40 
55 

0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.002* 
0.000* 

0.554 
0.535 
0.563 
0.585 
0.500 
0.389 
0.443 

ภาพรวม 147.667 63.571 0.000* 0.509 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางท ี่ 28 ผลการทดสอบสมมต ิฐานป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ 
ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับพฤต ิกรรมการต ัดส ินใจลงท ุนในกองท ุนรวมของน ักลงท ุนกล ุ่มออนไลน  ์ 
ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ จำนวน 7 ด้าน ได ้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีค่า Sig < 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หรือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและ 
การนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน 
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ทดสอบในภาพรวม  พบว ่า ค ่า Sig < 0.05 สร ุปผลการทดสอบสมมต ิฐานได ้ว ่า  
เป ็นการปฏ ิเสธสมมต ิฐานหล ัก (H0) และยอมรับสมมต ิฐานรอง (H1) หมายความว ่า ป ัจจ ัย 
ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ  
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดส ินใจลงท ุนในกองท ุนรวม โดยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพ ันธ์ส ูงส ุด  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
ตารางที่ 29 ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  

กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์  
ด้านประเภทกองทุนรวม 

 
  (n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านประเภทกองทุนรวม 
Chi-Square (X2) df. Sig. C. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ 
ด้านกระบวนการ 

233.943 
242.144 
175.068 
294.965 
140.732 
110.768 
189.767 

91 
112 
84 
126 
77 
56 
77 

0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 

0.607 
0.614 
0.552 
0.651 
0.510 
0.466 
0.567 

ภาพรวม 198.198 89 0.000* 0.566 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางท ี่ 29 ผลการทดสอบสมมต ิฐานป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ 

ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับพฤต ิกรรมการต ัดส ินใจลงท ุนในกองท ุนรวมของน ักลงท ุนกล ุ่มออนไลน  ์ 
ด ้านประเภทกองท ุนรวม พบว่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ จำนวน  7 ด ้าน  ได ้แก ่  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีค่า Sig < 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หรือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและ 
การนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านประเภทกองทุนรวม 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า เป็นการ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสม
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การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 

 
ตารางที่ 30 ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  

กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์  
ด้านระดับความเสี่ยง 

 
  (n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านระดับความเสี่ยง 
Chi-Square (X2) df. Sig. C. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ 
ด้านกระบวนการ 

78.574 
71.751 
53.147 
74.492 
60.271 
29.260 
73.188 

26 
32 
24 
36 
22 
16 
22 

0.000* 
0.000* 
0.001* 
0.000* 
0.000* 
0.022* 
0.000* 

0.405 
0.390 
0.342 
0.396 
0.362 
0.261 
0.393 

ภาพรวม 62.954 25.428 0.003* 0.364 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางท ี่ 30 ผลการทดสอบสมมต ิฐานป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านระดับ
ความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและ 
การนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีค่า Sig < 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หรือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ  
ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน 
กลุ่มออนไลน์ ด้านระดับความเสี่ยง 

ทดสอบในภาพรวม  พบว ่า ค ่า Sig < 0.05 สร ุปผลการทดสอบสมมต ิฐานได ้ว ่า  
เป็นการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภ ัณฑ ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ  
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 

 
ตารางที่ 31 ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  

กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์  
ด้านจำนวนเงินลงทุน 

 
  (n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านจำนวนเงินลงทุน 
Chi-Square (X2) df. Sig. C. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ 
ด้านกระบวนการ 

113.356 
210.532 
158.206 
198.850 
171.723 
65.274 
116.629 

65 
80 
60 
90 
55 
40 
55 

0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.007* 
0.000* 

0.470 
0.587 
0.532 
0.576 
0.548 
0.375 
0.475 

ภาพรวม 147.795 63.571 0.001* 0.509 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางท ี่ 31 ผลการทดสอบสมมต ิฐานป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านจำนวน
เงินลงทุน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและ 
การนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีค่า Sig < 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หรือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ 
 ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม
ออนไลน์ ด้านจำนวนเงินลงทุน 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig < 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า เป็นการ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยด้านราคามีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตารางที่ 32 ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  
กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านความถี่ 

 
  (n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านความถี่ 
Chi-Square (X2) df. Sig. C. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ 
ด้านกระบวนการ 

42.978 
58.437 
53.959 
76.712 
118.383 
28.901 
37.400 

39 
48 
36 
54 
33 
24 
33 

0.305 
0.144 
0.028* 
0.023* 
0.000* 
0.224 
0.274 

0.311 
0.357 
0.345 
0.401 
0.478 
0.260 
0.292 

ภาพรวม 59.538 38.142 0.142 0.349 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางท ี่ 32 ผลการทดสอบสมมต ิฐานป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านความถี่ 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
และบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล มีค่า Sig < 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หรือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัด
จำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านความถี่ โดยด้านบุคคลมีความสัมพันธ์สูงสุด  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า ค่า Sig > 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า เป็นการ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ  
ไม ่ม ีความสัมพ ันธ์ก ับพฤติกรรมการตัดส ินใจลงท ุนในกองท ุนรวมของนักลงท ุนกลุ่มออนไลน์  
ด้านความถี่ 
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ตารางที่ 33 ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  
กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านช่วงเวลา 

 
  (n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านช่วงเวลา 
Chi-Square (X2) df. Sig. C. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ 
ด้านกระบวนการ 

31.598 
89.697 
43.508 
85.771 
30.299 
22.000 
65.252 

26 
32 
24 
36 
22 
16 
22 

0.207 
0.000* 
0.009* 
0.000* 
0.111 
0.143 
0.000* 

0.271 
0.428 
0.313 
0.420 
0.265 
0.228 
0.375 

ภาพรวม 52.589 25.428 0.067 0.328 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางท ี่ 33 ผลการทดสอบสมมต ิฐานป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ 

ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับพฤต ิกรรมการต ัดส ินใจลงท ุนในกองท ุนรวมของน ักลงท ุนกล ุ่มออนไลน  ์ 
ด้านช่วงเวลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีค่า Sig < 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หรือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ  
ม ีความส ัมพ ันธ ์ก ับพฤต ิกรรมการต ัดส ินใจลงท ุนในกองท ุนรวมของน ักลงท ุนกล ุ่มออนไลน  ์ 
ด้านช่วงเวลา โดยด้านราคามีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

ทดสอบในภาพรวม พบว่า มีค่า Sig > 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า เป็นการ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล และด้านการภาพและการนำเสนอ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านช่วงเวลา 
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ตารางที่ 34 ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  
กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านบุคคล 
ที่มีส่วนในการตัดสินใจ 

 
  (n = 400) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ 
Chi-Square (X2) df. Sig. C. 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ 
ด้านกระบวนการ 

123.742 
161.970 
70.858 
210.119 
101.325 
93.887 
105.824 

52 
64 
48 
72 
44 
32 
44 

0.000* 
0.000* 
0.018* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 

0.486 
0.537 
0.388 
0.587 
0.450 
0.436 
0.457 

ภาพรวม 123.960 50.857 0.002* 0.477 
*อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
จากตารางท ี่ 34 ผลการทดสอบสมมต ิฐานป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านบุคคล 
ท ี่ม ีส ่วนในการต ัดส ินใจ  พบว ่า ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการ จำนวน  7 ด ้าน  ได ้แก ่  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีค่า Sig < 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หรือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและ 
การนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ 

ทดสอบในภาพรวม  พบว ่า ค ่า Sig < 0.05 สร ุปผลการทดสอบสมมต ิฐานได ้ว ่า  
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การตลาดที่ม ีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

นักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน 

ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

ในประเทศไทย 
 

ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัย เป ็นการศ ึกษาเช ิงสำรวจ  (Survey Research) กล ุ่มต ัวอย ่าง ค ือ  
ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมทางออนไลน์ทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ตามแนวคิด
ข อ งค รอ น บ ัค  (Cronbach Alpha Formula) จ ำน วน  30 ต ัว อ ย ่า ง  ผ ล ก ารท ด ส อบ ค วา 
มน่าเชื่อถือของเครื่องมือ พบว่า มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยมีค่าการทดสอบที่ 0.94 วิเคราะห์
ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร ้อยละ ค ่าเฉล ี่ย และค ่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห ์ข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณ  (Quantitative 
Analysis) ทดสอบความสัมพ ันธ ์โดยใช ้ค ่าสถ ิต ิทดสอบแบบ Chi – Square Test และทดสอบ 
ค่าความเข้มข้นความสัมพันธ์ใช้สถิต ิ Contingency Coefficient (C) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ 
ที่ 0.05 สรุปผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม จำนวน  
400 ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59 มีอายุ 20 – 29 ป ีร้อยละ 56.50 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 81.50 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 69.50 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษ ัทเอกชน ร้อยละ 70.80 เป็นส่วนใหญ่ มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 61.80 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 1 -5 ปี 
ร้อยละ 43.00 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสบการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ
และการนำเสนอ และด้านกระบวนการ จำนวน 400 ตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจ
การลงทุนในกองทุนรวมในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยทั้ง 7 ด้าน 
ได ้แก ่ ด ้านกระบวนการ (x̅  = 4.25) ด ้านช ่องทางการจ ัดจำหน ่ายและบร ิการ (x̅  = 4.10)  
ด้านกายภาพและการนำเสนอ (x̅ = 4.05)  ด้านผลิตภัณฑ์ (x̅ = 4.01)  ด้านบุคคล (x̅ = 3.97)  
ด้านราคา (x̅ = 3.68)  และด้านการส่งเสริมการตลาด (x̅ = 3.65) ตามลำดับ 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมากที่สุด คือ สามารถดูพอร์ต 
การลงทุน รายการความเคลื่อนไหวย้อนหลังได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ระด ับมาก  ค ือ  ข ้อม ูลกองท ุนและข ้อม ูลข ่าวสารต ่าง ๆ  ครบในท ี่เด ียว รองลงมา กองท ุน 
มีความหลากหลายในการเลือกลงทุน ผลประกอบการกองทุนที่ผ ่านมา และ มีบริการหลังการ 
ทำธุรกรรม เช่น เอกสารยืนยันหน่วยลงทุน, Fund Book เป็นต้น  

2.2 ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ การคิดค่าธรรมเนียมการซื้อ
ขายกองทุนในอัตราที่เหมาะสม รองลงมา ราคาหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนมีความเหมาะสม  
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมทางออนไลน์ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
ทางออนไลน ์และ เงินลงทุนขั้นต่ำในการทำธุรกรรม  

2.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ มีผลต่อการตัดส ินใจลงท ุนในระดับ 
มากที่สุด คือ สามารถชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติได้ และมีผลต่อ 
การตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ มีช่องทางการซื้อขายที่หลากหลาย เช่น Internet Banking, 
Mobile application เป ็นต ้น รองลงมา สามารถส่งคำส ั่งซ ื้อขายผ ่านระบบออนไลน ์ได ้ตลอด  
24 ชั่วโมง บรกิารธุรกรรมการลงทุนกองทุนรวมผ่านทางออนไลน์ที่สามารถรองรับการใช้งานทุก 
เว็บบราวเซอร์ และ สามารถชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินผ่านบัตรเครดิตได้  

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ การให้บริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัย อย่างสม่ำเสมอ รองลงมา การจัดรายการส่งเสริมการขาย 
โดยคิดค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่ออินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น เสนอสิทธิการเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ 
การร่วมออกร้านตามงานมหกรรมการเงินต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
การขาย  

2.5 ด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ พนักงานมีความสุภาพและ
เต็มใจให้ข้อมูลการใช้บริการ รองลงมา พนักงานดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มติดต่อจน 
เสร็จสิ้นกระบวนการ และ พนักงานให้คำแนะนำมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ  

2.6 ด้านกายภาพและการนำเสนอ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ รูปแบบ
การนำเสนอข้อมูลง่ายต่อการตัดสินใจ เช่น เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ หรือนำเสนอในรูปแบบกราฟ 
โครงสร้างของเมนูในเว็บไซต์มีลำดับขั้นตอนการทำรายการเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าถึง และ 
เว็บไซต์มีความสวยงาม และทันสมัย  
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2.7 ด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมากที่สุด คือ ระบบป้องกัน
ความปลอดภัยและมีกระบวนการรักษาความลับที่ปลอดภัย รองลงมา ระบบปฏิบัติมีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นยำ มีการแจ้งผลการทำธุรกรรมทุกครั้งโดยส่งข้อความผ่านทางอีเมล์ เพื่อเป็นการ
ยืนยันการทำรายการ ขั้นตอนในการทำธุรกรรมการลงทุนทางออนไลน์ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีผลต่อ
การตัดส ินใจลงท ุนในระดับมาก คือ มีการแจ้งผลการทำธุรกรรมทุกครั้งโดยส่งข ้อความผ่าน 
ทางโทรศัพท ์เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม
ออนไลน์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน
กลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 ตัวอย่าง พบว่า 

3.1 แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน คือ เงินเดือน, โบนัส ร้อยละ 92.50 รายได้จากการ
ประกอบกิจการร้อยละ 14.30 ค่าคอมมิชชั่น, ค่านายหน้า ร้อยละ 7.00 เงินจากการขายทรัพย์สิน 
เช่น บ้าน ที่ดินร้อยละ 4.30 และ อื่น ๆ ร้อยละ 3.50  

3.2 วัตถุประสงค์ในการลงทุนกองทุนรวม เพื่อการออม ร้อยละ 88.30 รองลงมาเป็นการ
ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ร้อยละ 57.80 เพื่อการวางแผนหลังเกษียณ ร้อยละ 30.80 เพื่อเก็งกำไร 
ร ้อยละ 42.80 เพ ื่อการวางแผนหล ังเกษ ียณ  ร ้อยละ 30.80 เพ ื่อหาช ่องทางการลงท ุนใหม ่  
ร้อยละ 30.50 เพื่อกระจายความเสี่ยง ร้อยละ 25.80 และ อื่น ๆ ร้อยละ 0.50  

3.3 ประเภทกองทุนรวมที่สนใจนำเงินไปลงทุน คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  
ร้อยละ 59.80 รองลงมากองทุนรวมตราสารทุนร้อยละ 54.50 กองทุนรวมตราสารหนี้ ร้อยละ 46.30 
กองท ุนรวมตลาดเง ิน  ร ้อยละ  38.00 กองท ุนรวมเพ ื่อการเล ี้ย งช ีพ  (RMF) ร ้อยละ  34.30  
กองทุนรวมผสม ร้อยละ 27.80 กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ร้อยละ 24.50 และ อื่น ๆ  
ร้อยละ 0.50 

3.4 ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ในการลงทุนกองทุนรวม อยู่ในระดับความเสี่ยง
ปานกลาง ร้อยละ 60.50 สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับความเสี่ยงสูง ร้อยละ 25.30 และ 
สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับความเสี่ยงต่ำ ร้อยละ 14.30  

3.5 จำนวนเง ินลงท ุนเฉล ี่ยท ี่ลงท ุนในกองท ุนรวมผ ่านช ่องทางออนไลน ์ต ่อคร ั้ง  
5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 37.80 เง ินลงท ุนน ้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 31.80 เง ินลงท ุน
มากกว่า 25,000 บาทร้อยละ 9.80 เงินลงทุน 15,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 8.00 และเงินลงทุน 
10,001 - 15,000 บาทร้อยละ 7.30 เงินลงทุน 20,001 - 25,000 บาท ร้อยละ 5.50  

3.6 ความถี่ในการลงทุนในกองทุนรวมโดยเฉลี่ย 1 – 5 ครั้ง ต่อเดือน ร้อยละ 92.30 
ลงท ุน 6 – 10 ครั้ง ร้อยละ 7.00 ลงท ุน 16 ครั้งข ึ้นไป ร้อยละ 0.50 และลงท ุน 11 – 15 ครั้ง  
ร้อยละ 0.30  

3.7 ช ่วงเวลาทำรายการซ ื้อ  ขาย ส ับเปล ี่ยน  กองท ุนรวมผ ่านช ่องทางออนไลน ์  
(กรณ ีก ารท ำรายก ารล ่ว งหน ้า ) ช ่ว ง เวล า  12.00 - 17.59 น . ร ้อ ยละ  53.50 ท ำรายก าร  
ช่วงเวลา 18.01 - 23.59 น. ร้อยละ 26.80 ทำรายการ ช่วงเวลา 06.00 - 11.59 น. ร้อยละ 19.80 
และทำรายการ เวลา 00.00 - 05.59 น. ร้อยละ 0 
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3.8 บ ุคคลท ี่ม ีส ่วน ในการต ัดส ิน ใจซ ื้อกองท ุน รวมผ ่านช ่อ งทางออน ไลน ์ ค ือ  
ต ัวผ ู้ตอบแบบสอบถามเอง ร ้อยละ  78.80 เพ ื่อน  ร ้อยละ  11.30 ครอบคร ัว  ร ้อยละ  6.30  
พนักงานขาย ร้อยละ 2.50 และ อื่น ๆ ร้อยละ 1.30 

 
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน 
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการ
ทดสอบ t-test และ f-test (One - Way ANOVA) จำนวน 400 ตัวอย่าง พบว่า 

4.1 เพศที่แตกต่าง มปีัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ
ด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

4.2 อาย ุท ี่แตกต ่าง ม ีป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ ด ้านราคา ด ้านบ ุคคล  
ด้านกายภาพและการนำเสนอ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่ 0.05  
จึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) พบว่า  

4.2.1 ด ้านราคา พบว่า น ักลงท ุนท ี่ม ีอาย  ุ30 – 39 ป ีให ้ความสำค ัญมากกว่า 
อายุ 20 - 29 ป ี

4.2.2 ด้านบ ุคคล พบว่า นักลงท ุนท ี่ม ีอาย  ุ20 - 29 ปีให ้ความสำค ัญมากกว่า 
อายุ 50 ปขีึ้นไป 

4.2.3 ด ้านกายภาพและการนำเสนอ  พบว ่า  น ักลงท ุนท ี่ม ีอาย ุ 20 - 29 ป  ี
ให้ความสำคัญมากกว่าอายุ 30 - 39 ป ี

4.3 สถานภาพท ี่แตกต ่าง ม ีป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบริการ ด ้านผล ิตภ ัณฑ ์  
ด้านกายภาพและการนำเสนอ และด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) 
พบว่า  

4.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า สถานภาพสมรส ให้ความสำคัญมากกว่าสถานภาพโสด 
4.3.2 ด้านกายภาพและการนำเสนอ พบว่า พบว่า สถานภาพสมรส ให้ความสำคัญ

มากกว่าสถานภาพโสด 
4.3.3 ด้านกระบวนการ พบว่า พบว่า สถานภาพสมรส ให้ความสำคัญมากกว่า

สถานภาพโสด 
4.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์  

ท ี่ม ีผลต ่อพฤต ิก รรมการต ัดส ิน ใจลงท ุน ในกองท ุน รวมของน ักลงท ุนกล ุ่ม ออน ไลน ์ใน 
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เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) พบว่า 

4.4.1 ด ้านผล ิตภ ัณ ฑ ์ พบว ่า  ระด ับ การศ ึกษ าส ูงกว ่าระด ับป ร ิญ ญ าโท  
ให้ความสำคัญมากกว่าระดับการศึกษาปริญญาโท 

4.5 อาชีพที่แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการ
นำเสนอ ด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงได้
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) พบว่า 

4.5.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ข้าราชการให้ความสำคัญมากกว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4.5.2 ด้านราคา พบว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญมากกว่า อาชีพอื่น ๆ 
4.5.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ พบว่า ข้าราชการให้ความสำคัญ

มากกว่า อาชีพอื่น ๆ 
4.5.4 ด ้านการส ่งเสร ิมการตลาด พบว่า ข ้าราชการให ้ความสำค ัญมากกว ่า 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4.5.5 ด้านบุคคล พบว่า ข้าราชการให้ความสำคัญมากกว่าธุรกิจส่วนตัว 
4.5.6 ด้านกายภาพและการนำเสนอ พบว่า ข้าราชการให้ความสำคัญมากกว่า

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4.5.7 ด ้านกระบวนการ พบว่า ข ้าราชการให ้ความสำค ัญมากกว ่าพน ักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.6 รายได ้ท ี่แตกต ่างก ันม ีป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาดบร ิการ ด ้านผล ิตภ ัณฑ ์  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี 
Least Significance Difference (LSD) พบว่า 

4.6.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า รายได ้20,001 – 50,000 บาท ให้ความสำคัญมากกว่า 
รายได้ 50,001 – 100,000 บาท 

4.6.2 ด ้าน ก ารส ่ง เส ร ิม ก ารตล าด  พบ ว ่า  ราย ได ้ 20,001 – 50,000 บ าท 
ให้ความสำคัญมากกว่า รายได้ 15,001 – 20,000 บาท 

4.6.3 ด้านบุคคล พบว่า รายได้20,001 – 50,000 บาทให้ความสำคัญมากกว่า 
รายได้ 15,001 – 20,000 บาท 

4.6.4 ด ้านกายภาพและการนำเสนอ พบว่า รายได  ้50,001 – 100,000 บาท 
ให้ความสำคัญมากกว่ารายได้ 20,001 – 50,000 บาท 

4.6.5 ด้านกระบวนการ พบว่า รายได  ้20,001 – 50,000 บาทให ้ความสำค ัญ
มากกว่ารายได้ 50,001 – 100,000 บาท 
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4.7 ประสบการณ ์การลงท ุน ในกองท ุนรวมท ี่แตกต ่างก ันม ีป ัจจ ัยส ่วนประสม 
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Least Significance Difference (LSD) 
พบว่า 

4.7.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม
มากกว่า 5 ปีให้ความสำคัญมากกว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 1 -5 ป ี

4.7.2 ด้านกระบวนการ พบว่า นักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม  
1 -5 ป ีให้ความสำคัญมากกว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม มากกว่า 5 ป ี

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน 

ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านแหล่งที่มาของเงินลงทุน พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ 0.05 

3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านประเภทกองทุนรวม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม โดยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

4. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านระดับความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม โดยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

5. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านจำนวนเงินลงทุน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
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บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด  
ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม โดยด้านราคามีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

6. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน ์ด้านความถี่ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล มคีวามสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านความถี่ โดยด้านบุคคล 
มีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านความถี่ 

7 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านช่วงเวลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านช่วงเวลา โดยด้านราคา
มีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล และด้านการภาพและการนำเสนอ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านช่วงเวลา 

8 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ด้านบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจ พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบร ิก าร  ด ้านผล ิตภ ัณ ฑ ์ ด ้าน ราคา  ด ้านช ่อ งท างการจ ัดจำหน ่ายและบร ิก าร  
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการภาพและการนำเสนอ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดส ินใจลงท ุนในกองท ุนรวม โดยด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพ ันธ์ส ูงส ุด  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

5. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
5.1 ผู้ลงทุนต้องการให้มีรายละเอียดกองทุนมากกว่านี้ในแต่ละกองทุน 
5.2 ผู้ลงทุนต้องการคำแนะนำจากฝ่ายบริการลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่การตลาดเมื่อจำเป็น 
5.3 ค วรม ีแ ห ล ่ง ร วบ รวม ข ้อ ม ูล ท ี่ส ะ ส ม ส ถ ิต ิ แ ล ะม ีม ุม ม อ ง เช ิง ว ิเค ร าะห ์  

บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องต่าง ๆ 
5.4 ผู้ลงทุนต้องการให้เสนอวิธีการลงทุนแบบใหม่ ๆ 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับป ัจจ ัยด ้านประชากรศาสตร์ของกล ุ่มต ัวอย ่าง  

ส ่วนใหญ ่เป ็น เพศหญ ิง การศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีหร ือ เท ียบเท ่า ม ีรายได ้เฉล ี่ยต ่อ เด ือน  
20,001 – 50,000 บาท อาชีพเป็นพนักงานบริษ ัทเอกชน สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ จิระศักดิ์  
เหล่าศิริไพศาล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
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กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในกรุงเทพมหานครในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่เป ็นเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉล ี่ยต ่อเด ือน  
20,001 – 50,000 บาท อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภัสสร 
วารีศรี (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ม ีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อย 
ในประเทศไทย พบว่า นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ป ีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวปัจจัยส่วนประสบการตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง  
ในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนในกองทุนรวมในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ  
ด้านกายภาพและการนำเสนอ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด  
ตามลำดบั สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบุญ คงสอน (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนักงาน บมจ.ธนาคาร
เกียรตินาคิน สำนักงานใหญ่ พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสำคัญระดับมากในทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ งามดี  
เลาหพิชิตชัย (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่าส่วน
ประสมทางการตลาดท ี่ม ีระด ับความสำค ัญต่อการซ ื้อมากท ี่ส ุด คือ ด้านกระบวนการ อีกท ั้ง 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อทิธิเชษฐ์ วงษ์สวัสดิ์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของนักลงทุนใหม่ที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ พบว่า 
ปัจจัยด้านกระบวนการเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมากที่สุด คือ สามารถดูพอร์ต
การลงทุน รายการความเคลื่อนไหวย้อนหลังได้ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 
ในระดับมาก คือ ข้อมูลกองทุนและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ครบในที่เดียว รองลงมา กองทุนมีความ
หลากหลายในการเลือกลงทุน ผลประกอบการกองทุนที่ผ่านมา และ มีบริการหลังการทำธุรกรรม 
เช่น เอกสารยืนยันหน่วยลงทุน, Fund Book เป็นต้น  

2.2 ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ การคิดค่าธรรมเนียมการ
ซื้อขายกองทุนในอัตราที่เหมาะสม รองลงมา ราคาหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนมีความเหมาะสม 
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมทางออนไลน์ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
ทางออนไลน์ และ เงินลงทุนขั้นต่ำในการทำธุรกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วศิน อินทรผูก 
(2555) ได ้ศ ึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ม ีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในอำเภอ 
เม ืองลำปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพ ื่อการเล ี้ยงช ีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า  
ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
คือ ความเหมาะสมของการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน 

2.3 ดา้นช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก
ที่สุด คือ สามารถชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติได ้และมีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ มีช่องทางการซื้อขายที่หลากหลาย เช่น Internet Banking, Mobile 
application เป็นต้น รองลงมา สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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บริการธุรกรรมการลงทุนกองทุนรวมผ่านทางออนไลน์ที่สามารถรองรับการใช้งานทุกเว็บบราวเซอร์ 
และ สามารถชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินผ่านบัตรเครดิตได้  

2.4 ด ้านการส ่งเสร ิมการตลาด ม ีผลต ่อการต ัดส ินใจลงท ุนในระด ับมาก ค ือ  
การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัย อย่างสม่ำเสมอ รองลงมา การจัดรายการส่งเสริม
การขายโดยค ิดค ่าธรรมเน ียมในอ ัตราพ ิเศษ มีการโฆษณาผ่านส ื่อต ่าง ๆ ทางโทรท ัศน ์ วิทย ุ  
สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น เสนอสิทธิการเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์
จ ัดการกองท ุน  และ  การร ่วมออกร ้านตามงานมหกรรมการเง ินต ่าง  ๆ  อย ่างสม ่ำ เสมอ 
เพื่อประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย  

2.5 ด้านบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ พนักงานมีความสุภาพ
และเต็มใจให้ข้อมูลการใช้บริการ รองลงมา พนักงานดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มติดต่อจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ และ พนักงานให้คำแนะนำมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ใจสม (2557) ได้ศึกษากระบวนการตัดสินใจของลูกค้าในอำเภอเชียงใหม่ต่อ
การซ ื้อกองท ุนรวมของบร ิษ ัทหล ักทร ัพย ์จ ัดการกองท ุนกร ุงไทย  (มหาชน ) จำก ัด  พบว ่า  
ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านบุคคล คือ พนักงานของธนาคารมีความเต็มใจและยินดีในการ
ให้บริการ 

2.6 ด้านกายภาพและการนำเสนอ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ 
รูปแบบการนำเสนอข้อมูลง่ายต่อการตัดสินใจ เช่น เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ หรือนำเสนอในรูปแบบ
กราฟ โครงสร้างของเมนูในเว็บไซต์มีลำดับขั้นตอนการทำรายการเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าถึง 
และ เว็บไซต์มีความสวยงาม และทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ  ์ยิ่งยวด (2556)  
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกรรมการเงินทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ความง่ายในการใช้บริการเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกใช้การดำเนินธุรกรรมการเงิน 

2.7 ด ้านกระบวนการ  ม ีผลต ่อการต ัดส ิน ใจลงท ุน ในระด ับมากท ี่ส ุด  ค ือ  
ระบบป้องกันความปลอดภัยและมีกระบวนการรักษาความลับที่ปลอดภัย รองลงมา ระบบปฏิบัติ 
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ มีการแจ้งผลการทำธุรกรรมทุกครั้งโดยส่งข้อความผ่านทางอีเมล์ 
เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ ขั้นตอนในการทำธุรกรรมการลงทุนทางออนไลน์ง่าย ไม่ซับซ้อน 
และมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ มีการแจ้งผลการทำธุรกรรมทุกครั้งโดยส่งข้อความ
ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศวิทู ทิพยศ (2557) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษา 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) พบว่า พฤติกรรมการใช้ธุรกรรมทางการเงินที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ คือ การทำธุรกรรมของลูกค้าผ่านทางออนไลน์
ได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องแม่นยำ ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยเมื่อทำธุรกรรมออนไลน์กับเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บเพจของธนาคารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม มแีหล่งที่มาของ
เงินที่นำมาลงทุน คือ เงินเดือน, โบนัส วัตถุประสงค์ในการลงทุนกองทุนรวม เพื่อการออม ประเภท
กองทุนรวมที่สนใจนำเงินไปลงทุน คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ในการลงทุนกองทุนรวม อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวนเงินลงทุนเฉลี่ยที่ลงทุน 
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ในกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ต่อครั้ง 5,001 - 10,000 บาท ความถี่ในการลงทุนในกองทุนรวม
โดยเฉลี่ย 1 – 5 ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมผ่านช่องทาง
ออนไลน  ์ (กรณ ีการทำรายการล ่วงหน ้า ) ช ่วงเวลา  12.00 - 17.59 น . และบ ุคคลท ี่ม ีส ่วน 
ในการตัดสินใจซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ คือ ตัวผู้ลงทุนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณัฐชัย คหัฏฐา (2556) ได ้ศ ึกษาปัจจ ัยท ี่ส ่งผลต่อการตัดส ินใจลงท ุนในกองทุนเป ิดของบริษ ัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่จะเลือกลงทุน
ในกองทุนเปิดระยะยาว บุคคลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อหน่วยลงทุน คือ เลือกซื้อหน่วย
ลงทุนตามความเห็นของตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์  

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะทำให้ธุรกิจหรือ
องค์กรนั้นสามารถกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้บริโภค เพื่อสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่ง และสามารถเติบโตในสถานการณ์ที่มี 
การแข่งขันสูง 

2. การศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ซึ่งในงานวิจัย 
นี้ พบว่า กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้หญิงที่มีอายุ 20 – 29 ป  ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยข้อมูล
ดังกล่าวทำให้องค์กรหรือธุรกิจ สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้า การจัดการการติดต่อกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ โดยองค์กรจะต้องพิจารณาถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของกลุ่มลูกค้า 

3. กลยุทธ์ส ่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์มากที่สุด ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับกลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทำธุรกรรมการลงทุนทาง
ออนไลน์ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ระบบปฏิบัติมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ระบบป้องกันมคีวาม
ปลอดภ ัยและมกีระบวนการรักษาความล ับท ี่ปลอดภ ัย ม ีการแจ ้งผลการทำธุรกรรมท ุกครั้ง 
โดยส่งข้อความผ่านทางอีเมล์ และผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ 

4. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ จากผลการวิจัยและอภิปราย สามารถกำหนด 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ โดยเรียงลำดับจากระดับความต้องการมากไปหาน้อย ดังนี้ 

4.1 ด ้านกระบวนการ (Process) พบว ่า ระบบป ้องก ันความปลอดภ ัยและ
กระบวนการรักษาความลับที่ปลอดภัย ระบบปฏิบัติการมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีการแจ้งผล
การทำธุรกรรมทุกครั้งโดยส่งข้อความผ่านทางอีเมล์เพื่อการยืนยันการทำรายการ และขั้นตอนในการ
ทำธุรกรรมการลงทุนทางออนไลน์ง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความต้องการอยู่ 
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ในระดับมากที่สุด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรให้ความสำคัญกับกระบวนการรักษา
ความปลอดภัย พัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 

4.2 ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ (Place) พบว่า ความสามารถในการ
ชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความ
ต้องการอยู่ในระดับมากที่ส ุด มีช ่องทางการทำธุรกรรมที่หลากหลาย เช ่น Internet banking, 
Mobile application เป็นต้น และความสามารถในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนควรให้ความสำคัญ ในเรื่องของความสามารถหักบัญชีธนาคารอัตโนมัต ิได ้ท ุกธนาคาร  
หรือสามารถผูกบัญชีธนาคารเพื่อหักบัญชีอัตโนมัติได้หลายบัญชีธนาคาร  

4.3 ด ้านกายภาพและการนำเสนอ  (Physical Evidence and Presentation) 
พบว่า รูปแบบการนำเสนอข้อมูลง่ายต่อการตัดสินใจ เช่น เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต ์หรือนำเสนอ 
ในรูปแบบกราฟ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนควรให้ความสำคัญในด้านโครงสร้างของเมนูต่าง ๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น  
ให้มีความเข้าใจง่าย สวยงาม ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึง 

4.4 ด้านผลิตภ ัณฑ ์ (Product) พบว่า ความสามารถในการด ูพอร์ตการลงท ุน  
การดูรายการความเคลื่อนไหวย้อนหลังได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความ
ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อมูลกองทุนและข้อมูลข่าวสารครบถ้วนในที่เดียว ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการแสดงผลรายการย้อนหลัง 
ที่สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ไว้ในที่เดียว 

4.5 ด ้านบ ุคคล (People) พบว่า พนักงานม ีความส ุภาพ  เต ็มใจให ้ข ้อม ูลการ 
ใช้บริการ ดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้นติดต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และพนักงานมีจำนวนเพียงพอ 
ต ่อจำนวนผ ู้ใช ้บร ิการ ผ ู้ตอบแบบสอบถามให ้ระด ับความต ้องการอย ู่ในระด ับมาก  ด ังน ั้น  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรให้ความสำคัญกับการอบรม ส่งเสริม ให้ความรู้กับพนักงาน 
อย่างสม่ำเสมอ 

4.6 ด้านราคา (Price) พบว่า การคิดค ่าธรรมเน ียมในการทำรายการซื้อ ขาย 
สับเปลี่ยน โอนย้ายหน่วยลงทุนต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความต้องการ
อยู่ในระดับมาก ดังน ั้น ควรให้ความสำคัญกับการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต ่ำ หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในบางรายการ เพื่อให้นักลงทุนลงทุนทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น  

4.7 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่า การให ้บริการด ้านข้อม ูล
ข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัย อย่างสม่ำเสมอ และ การจัดรายการส่งเสริมการขายโดยคิดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก ดังนั้น บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนควรมีบริการส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักลงทุนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ  
ทันเหตุการณ์ และจัดการส่งเสริมการขายในอัตราพิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรดำเนินการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีในเชิงลึก

มากยิ่งขึ้น ในแง่ของเนื้อหาและข้อเสนอแนะ สำหรับวางกลยุทธ์ใหม่ ๆ 
2. การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัญหาและความต้องการในการลงทุนในกองทุน

รวมทางออนไลน์ของนักลงทุนตลอดจนเหตุที่ทำให้ใช้ หรือไม่ใช้บริการ ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง 
เพื่อเป็นประโยชน์ ในการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เพิ่มจำนวนผู้ลงทุนทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

3. การศกึษาครั้งต่อไป ควรศึกษาความพึงพอใจของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่มออนไลน์ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
_________________________________________________________________________ 
 
คำชี้แจง  

1. แบบสอบถามนี้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ สาขา
การประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลผู้ลงทุนในกองทุน
รวมกลุ่มออนไลน์เกี่ยวกับความต้องการต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการศึกษาและวิจัยใน
หัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดที่ม ีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ่ม
ออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

2. ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงและครบถ้วน 
เพื่อให้ผลการวิจัยสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การทำแบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจะทำในภาพรวมเท่านั้น 

 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
 ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
 ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
________________________________________________________________________ 
คำถามคัดกรอง 
คำชี้แจง : กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลง ☐ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงเพียงข้อเดียว 
1) ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล (นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, 
สมุทรสาคร) 

☐ ใช่    ☐ ไม่ใช่ 
2) ท่านเคยลงทุนกองทุนรวมโดยใช้ช่องทางออนไลน์ 

☐ เคย     ☐ ไม่เคย  
 
 



	110 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง : กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลง ☐ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงเพียงข้อเดียว 
 
1. เพศ    
  ☐ ชาย    ☐ หญิง 
2. อายุ  
  ☐ 20 – 29 ป ี   ☐ 30 – 39 ป ี     

☐ 40 – 49 ป ี   ☐ 50 ป ีขึ้นไป  
3. สถานภาพ   

☐ โสด     
☐ สมรส   

  ☐ หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
4. ระดับการศึกษา  
  ☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี  ☐ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

  ☐ ระดับปริญญาโท  ☐ สูงกว่าระดับปริญญาโท 
5. อาชีพ   
  ☐ ข้าราชการ   ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

☐ พนักงานบริษัทเอกชน  ☐ ธุรกิจส่วนตัว      
☐ นักเรียน/นักศึกษา  ☐ พ่อบ้าน/แม่บ้าน   
☐ อื่น ๆ โปรดระบ.ุ......................... 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  ☐ น้อยกว่า 15,000 บาท  ☐ 15,001 – 20,000 บาท 

  ☐ 20,001 – 50,000 บาท ☐ 50,001 – 100,000 บาท 
  ☐ มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป  

 
7. ประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวม 
  ☐ น้อยกว่า 1 ป ี   

☐ 1 - 5 ป ี
  ☐ มากกว่า 5 ป ี   
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องใต้หมายเลขทางขวามือ ช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องที่ตรง
กับประเด็นการพิจารณาที่ท่านให้ความสำคัญมากที่สุด เมื่อท่านต้องการจะลงทุนในกองทุนรวม โดยมี
ระดับความสำคัญดังนี้ 

 มากที่สุด  ระดับความสำคัญ  5 
   มาก   ระดับความสำคัญ  4 
   ปานกลาง  ระดับความสำคัญ  3 
   น้อย   ระดับความสำคัญ 2 
   น้อยที่สุด  ระดับความสำคัญ  1 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความสำคัญ 

มาก
ที่สุด 

5 

 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

 
น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1. กองทุนมีความหลากหลายในการเลือกลงทุน      

2. ผลประกอบการกองทุนที่ผ่านมา      

3. ข้อมูลกองทุนและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ครบในที่
เดียว 

     

4. มีบริการหลังการทำธุรกรรม เช่น เอกสารยืนยัน
หน่วยลงทุน, Fund Book เป็นต้น 

     

5. สามารถดูพอร์ตการลงทุน รายการความ
เคลื่อนไหวย้อนหลังได้ ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

     

ด้านราคา (Price)      
1. อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้บริการทาง
ออนไลน ์

     

2. การคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนในอัตราที่
เหมาะสม 

     

3. เงินลงทุนขั้นต่ำในการทำธุรกรรม      

4. การลดหย่อนค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมทาง
ออนไลน์ 

     

5. ราคาหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนมีความ
เหมาะสม 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความสำคัญ 

มาก
ที่สุด 

5 

 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

 
น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการ (Place) 
1. บริการธุรกรรมการลงทุนกองทุนรวมผ่านทาง
ออนไลน์ที่สามารถรองรับการใช้งานทุกเว็บบราวเซอร์ 

     

2. สามารถชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหัก
บัญชีธนาคารอัตโนมัติได้ 

     

3. สามารถชำระเงินการซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหัก
เงินผ่านบัตรเครดิตได้ 

     

4. มีช่องทางการซื้อขายที่หลากหลาย เช่น Internet 
Banking, Mobile application เป็นต้น 

     

5. สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
1. มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

     

2. การจัดรายการส่งเสริมการขายโดยคิด
ค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ 

     

3. การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน 
ทันสมัย อย่างสม่ำเสมอ 

     

4. การร่วมออกร้านตามงานมหกรรมการเงินต่าง ๆ 
อย่างสม่ำเสมอเพื่อประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม

การขาย 

     

5. เสนอสิทธิการเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการลงทุนต่าง ๆ 
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

     

ด้านบุคคล (People) 
1. พนักงานมีความสุภาพและเต็มใจให้ข้อมูลการใช้
บริการ 

     

2. พนักงานให้คำแนะนำมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวน
ผู้ใช้บริการ 

     

3. พนักงานดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่ม
ติดต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความสำคัญ 

มาก
ที่สุด 

5 

 
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

 
น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 

ด้านกายภาพและการนำเสนอ (Physical Evidence and Presentation) 
1. โครงสร้างของเมนูในเว็บไซต์มีลำดับขั้นตอนการทำ
รายการเหมาะสมและง่ายต่อการเข้าถึง 

     

2. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลง่ายต่อการตัดสินใจ เช่น 
เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ หรือนำเสนอในรูปแบบกราฟ 

     

3. เว็บไซต์มีความสวยงาม และทันสมัย 
 

     

ด้านกระบวนการ (Process) 
1. ขั้นตอนในการทำธุรกรรมการลงทุนทางออนไลน์
ง่าย ไม่ซับซ้อน 

     

2. ระบบปฏิบัติมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ 
 

     

3. ระบบป้องกันความปลอดภัยและมีกระบวนการ
รักษาความลับที่ปลอดภัย 

     

4. มีการแจ้งผลการทำธุรกรรมทุกครั้งโดยส่งข้อความ
ผ่านทางอีเมล์ เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ 

     

5. มีการแจ้งผลการทำธุรกรรมทุกครั้งโดยส่งข้อความ
ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการ 
 

     

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
คำชี้แจง : กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ลง ☐ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง 
1. แหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
  ☐ เงินเดือน, โบนัส 
  ☐ รายได้จากการประกอบกิจการ 
  ☐ ค่าคอมมิชชั่น, ค่านายหน้า 
  ☐ เงินจากการขายทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน 
  ☐ อื่น ๆ โปรดระบ.ุ........................ 
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2. วัตถุประสงค์ในการลงทุนกองทุนรวม (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
  ☐ เพื่อการออม    ☐ เพื่อเก็งกำไร  
  ☐ เพื่อกระจายความเสี่ยง  ☐ เพื่อหาช่องทางการลงทุนใหม่ 
  ☐ เพื่อลดหย่อนภาษี    ☐ เพื่อการวางแผนหลังเกษียณ 
  ☐ อื่น ๆ โปรดระบ.ุ........................ 
3. ประเภทกองทุนรวมที่ท่านสนใจลงทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
  ☐ กองทุนรวมตลาดเงิน   ☐ กองทุนรวมตราสารหนี้ 
  ☐ กองทุนรวมตราสารทุน  ☐ กองทุนรวมผสม 
  ☐ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ☐ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
  ☐ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  ☐ อื่น ๆ โปรดระบ.ุ........................ 
4. ระดับความเสี่ยงที่ท่านสามารถยอมรับได้ในการลงทุนกองทุนรวม (ตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก) 
  ☐ ระดับความเสี่ยงต่ำ 
  ☐ ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
  ☐ ระดับความเสียงสูง 
5. จำนวนเงินลงทุนเฉลี่ยที่ท่านลงทุนในกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ต่อครั้ง (ตอบได้เพียง 1 
ตัวเลือก) 
  ☐ น้อยกว่า 5,000 บาท   ☐ 5,001 - 10,000 บาท 
  ☐ 10,001 - 15,000 บาท  ☐ 15,001 - 20,000 บาท 
  ☐ 20,001 - 25,000 บาท  ☐ มากกว่า 25,000 บาท 
6. ความถี่ในการลงทุนในกองทุนรวมโดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่อเดือน (ตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก) 
  ☐ 1 – 5 ครั้ง    ☐ 6 – 10 ครั้ง 

  ☐ 11 – 15 ครั้ง    ☐ 16 ครั้งขึ้นไป 
7. ช่วงเวลาใด ที่ท่านทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ (กรณีการทำ
รายการล่วงหน้า) (ตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก) 
  ☐ เวลา 06.00 - 11.59 น.  ☐ เวลา 12.00 - 17.59 น. 
  ☐ เวลา 18.00 - 23.59 น.  ☐ เวลา 00.00 - 05.59 น.  
8. บุคคลที่ม ีส ่วนในการตัดสินใจซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ของท่าน (ตอบได้เพียง 1 
ตัวเลือก) 
  ☐ ตนเอง    ☐ ครอบครัว  
  ☐ เพื่อน    ☐ พนักงานขาย  
  ☐ อื่น ๆ โปรดระบ.ุ........................ 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 

**ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านในการเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เอกสารการตรวจสอบเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือตามแนวคิดของ ครอนบัค 
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Reliability 
 
Case Processing Summary 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

.949 .949 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N % 
Cases Valid 

Excludeda 
Total 

30 
0 

30 

100.0 
.0 

100.0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ใบตอบรับการนำเสนอบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
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