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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง              
ในการวจิยัคอื ผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติ ิ           
ที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
และใชส้ถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการวจิยั พบว่า  

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ31 - 40 ปี ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีสถานภาพโสด รายได้
ต่อเดือน 25,000-34,999 บาท และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ใน              
ระดบัมาก พฤตกิรรมการลงทุนดา้นศกึษาขอ้มูลก่อนตดัสนิใจเฉลีย่ 12 ครัง้/วนั มลูค่าการซือ้เฉลีย่ 114,912.50 บาท/ปี 
ลงทุนเฉลี่ย 3 ครัง้/ปี ในกองทุนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ลงทุนเพื่อสทิธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนมีอิทธพิล               
ในการลงทุนมากที่สุด ลงทุนช่วงกรกฎาคม-ธันวาคมของทุกปี ผ่านสาขาธนาคารและช าระเงินโดยหกัผ่านบญัชี           
ออมทรพัย ์  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผูล้งทุนทีม่รีายไดต่้อเดอืน อาชพี และอายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนดา้นมลูค่า ดา้นความถีใ่นการซือ้
และดา้นเวลาศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั ผูล้งทุนทีม่ี
ระดบัการศกึษาและสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุน ดา้นมลูค่าและดา้นความถีใ่นการซือ้แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่งเสริมการตลาด                  
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุน ด้านเวลาที่ศกึษาขอ้มูลก่อนตดัสนิใจในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ  .01 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่ง เสริมการตลาด ด้านพนักงาน                            
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นการจดัจ าหน่ายและดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุน ดา้นมูลค่า
การซือ้ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั สว่นประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  ดา้นราคา และดา้นการจดัจ าหน่ายมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุน ด้านความถี่ในการซือ้ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรมการลงทุน กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
 

Abstract 
 
 This research aims to study the service marketing mix relating to investment behavior on long term 
equity funds of asset management on a company in Bangkok Metropolitan Area. The sample group consisted 
of four hundred investors who invested in long term equity fund in the Bangkok metropolitan area. The 
questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics for data analysis included percentage, mean, 
standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient. 
The results of the research show the following:  
 The majority of the investors were female with aged between thirty-one to forty years old, with a 
Master’s degree and single. Most of them were private company employees with a monthly salary of 25,000-
34,999 Baht. The investors had a high level of opinions overall on the service marketing mix.  The majority of 
the investors studied the market before investing at an average of twelve day a time, invested 114,912.50 baht 
per year, and three times a year in medium to small capital policies for the purposes of a tax benefit. They 
made the decision to invest themselves, invested from July until December of every year, paid by deducting 
from a savings account and investing through the counter bank. 
  The hypotheses testing showed that the investors with different monthly salaries, occupations and 
ages had different investment behavior in the aspect of investment amount, frequency and studying before 
making investments at statistically significance levels of .01 and .05, respectively. Investors with different 
educational levels and marital status had different investment behaviors in the aspect of investment amount 
and frequency with a statistical significance level of .01.  
 The service marketing mix in the aspects of people, process and promotion related to investment 
behavior in the aspect of studying before making an investment in the same direction and at the low level with 
a statistical significance level of .01.  The service marketing mix in the aspects of promotion, people, process, 
place and product related to investment behavior in the aspect of investment amounts in the same direction 
and at a low level at statistically significant levels of .01 and .05, respectively. The service marketing mix in the 
aspects of physical evidence, promotion, price, and place related to investment behavior in the aspect of 
frequency was in the same direction and at a low level at statistically significant levels of .01 and .05, 
respectively. 
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บทน า  

จุดเริม่ต้นของการลงทุนนัน้มาจากเงนิออม ซึ่งเงนิออมในปัจจุบนันั ้นเกดิจากผลติภัณฑ์ทางการเงนิหลาย
รูปแบบทีช่่วยจดัสรรการออมใหไ้ด้รบัผลตอบแทนมูลค่าต่างๆ กนัไป เช่น การฝากธนาคาร การซื้อประกนั ล้วนเป็น
พืน้ฐานในการออมทีส่รา้งดอกเบีย้ทีม่สีภาพคล่องสงู มคีวามเสีย่งต ่าใหแ้ก่ผูอ้อมเงนิ แต่ความชื่นชอบของผูอ้อมเงนินัน้
แตกต่างกนั บ้างพอใจในอสงัหาริมทรพัย์ ที่ดิน ทองค า บ้างสนใจในพนัธบตัร หลกัทรพัย์ หรือกองทุนรวม ซึ่งให้
ผลตอบแทนในระยะยาวสงูกว่าเงนิฝากธนาคาร แต่มคีวามเสีย่งในการสรา้งก าไรหรอืขาดทุนอย่างไม่สามารถคะเนได ้
การออมในลกัษณะเช่นนี้จงึเรยีกว่าการลงทุน เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2547 ภาครฐัไดอ้อกแผนพฒันาตลาดทุนไทยทีม่ี
เป้าหมายเพื่อเพิม่จ านวนผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ ดว้ยความเชื่อทีว่่าหากต้องการใหต้ลาดหุน้ของไทยมเีสถยีรภาพ
มากขึน้ จ าเป็นต้องมสีดัส่วนผู้ลงทุนสถาบนัในประเทศทีม่คีุณภาพมากขึน้ จงึจะท าใหด้ชันีตลาดหลกัทรพัยไ์ทยไม่ผนั
ผวนตามแรงซือ้ขายของนกัลงทุนต่างประเทศและนกัลงทุนรายย่อย ท าใหเ้กดิเสถยีรภาพในระบบตลาดทุนไทยในที่สุด 
LTF จงึถูกก าหนดใหเ้ป็นกองทุนหุน้ทีต่้องลงทุนในหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เฉลีย่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 65 
ในรอบปีบญัช ีและผูล้งทุนตอ้งถอืหน่วยลงทุนอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 5 ปีปฏทินิ จงึจะถอนไดโ้ดยไม่ตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์
ทางภาษี (http://www.set.or.th : 17 สงิหาคม 2557) ผูล้งทุนนอกจากจะไดใ้ชส้ทิธลิดหย่อนทางภาษไีดส้งูสุดถงึ 15% 
ของรายไดใ้นแต่ละปี แต่ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาทแลว้ ยงัเป็นการออมเงนิระยะยาวอกีดว้ย ซึง่ไดร้บัการตอบรบัอย่างดี
มากจากนักลงทุนและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากจ านวนเม็ดเงินลงทุนผ่านกองทุน  LTF มีทัง้สิ้น
ประมาณ 2.3 แสนลา้นบาท (http://www.aimc.or.th : 17 สงิหาคม 2557) 

ในปัจจุบนัมบีรษิัทจดัการกองทุนมากถงึ 22 แห่ง มนีโยบายการลงทุนที่คล้ายคลงึกนั ผู้วจิยัต้องการศกึษา
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุน รวมถึงประโยชน์ต่อบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในการขยายฐานลกูคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนของผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน และอาชพี 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านพนักงาน การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการให้บริการกบัพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1.ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  

1.1 ลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน และอาชพี 
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

http://www.set.or.th/
http://www.aimc.or.th/


4 
 

สมมติฐานในการวิจยั  
 1. ผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน และอาชพี
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ                
มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนแห่งหนึ่ง            
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2550: 57-59) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ 

ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและ
สถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้ 

1. อายุ (Age) นกัการตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญั
ทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) ในปัจจุบนัตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
อาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรที างานมมีากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) นักการตลาดสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้  
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และพิจารณาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินใจ                
ในครวัเรอืน เพื่อพฒันากลยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

4. รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ ( Income, Education, Occupation and Status) ครอบครวัที่มี
รายไดป้านกลางและมรีายไดต้ ่าเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ การเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ูปแบบการด ารงชวีติ 
รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์อื่นๆ                  
เพื่อก าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนขึน้เช่น กลุ่มรายได้สูงที่มอีายุต่างๆ เกณฑ์รายได้อาจเกี่ยวขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและ
อาชพีร่วมกนั 

แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
เยน็จติ เสาว์ทองหยุ่น (2553: 26-35) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของสนิค้าพื้นฐานม ี4 ด้านได้แก่ 

ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบรกิารจะ
ประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ราคา (Price) (3) การจดัจ าหน่าย (Place) (4) การส่งเสรมิ
การตลาด (Promotion) (5) บุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employees) ซึ่งต้องอาศยัการคดัเลอืก (Selection) การ
ฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกค้าไดเ้หนือคู่แข่งขนั มคีวามสามารถใน
การแก้ปัญหา (6) การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)] (7) กระบวนการ (Process) เพื่อส่งมอบคุณภาพการ
ใหบ้รกิาร กบัลกูคา้ไดร้วดเรว็และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้(Customer Satisfaction)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุน  
ศูนย์ส่งเสรมิการพฒันาความรู้ตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  (2553: 140) ได้ให้นิยามว่า 

การลงทุนคอืการชะลอการบรโิภคในปัจจุบนัเพื่อสะสมเงนิออมส าหรบัเป้าหมายการบรโิภคในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุน เพื่อเพิม่ความมัน่คงใหก้บัตวัเอง เพื่อความสขุในวยัเกษยีณ และเพื่อการศกึษาของบุตรหลาน 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 3) กล่าวว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่บุคคลท าการคน้หา การซือ้

การใช ้การประเมนิผล และการใชจ้่ายในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ค าถาม
ทีใ่ชเ้พื่อการคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการไดแ้ก่ (1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who 
is in the target market?)  เพื่อทราบลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) (2) ผู้บรโิภคซื้ออะไร (What does the 
consumer buy?) เพื่อทราบสิ่งที่ตลาดซื้อ (Objects) (3) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ  (Why does the consumer buy?)               
เพื่อทราบวตัถุประสงคใ์นการซือ้ (Objective) (4) ใครมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (Who participates in the buying?) 
เพื่อทราบบทบาทของกลุ่มต่างๆที่มอีิทธพิลในการตดัสนิใจสนิใจซื้อ (Organization) (5) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When 
does the consumer buy?) เพื่อทราบโอกาสในการซื้อ (Occasions) (6) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน  (Where does the 
consumer buy?)  เพื่อทราบโครงสร้างช่องทางที่ผูบ้รโิภคจะไปซือ้ในช่องทางจดัจ าหน่ายนัน้ (Objects) (7) ผูบ้รโิภค
ซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) เพื่อทราบขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Operations) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี  
คอื ผูท้ีเ่คยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานครซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
คือ ผู้ที่สนใจหรือเคยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากไม่ทราบจ านวน

ประชากรทีแ่น่นอนดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ นราศร ีไววานิชกุล และชูศกัดิ ์อุดมศร ี(2545: 102) 
โดยการค านวณประชากรใช้ระดบั ความเชื่อมัน่  95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 0.05 ได้ขนาดตัวอย่าง        
จ านวน 385 คนเพิม่จ านวนตวัอย่าง 15 คนจะได้เท่ากบั 400 คน โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) การสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดโควต้า  (Quota Sampling) และการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) สถิติที่ใช้วเิคราะหข์อ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และใชส้ถติิ  
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ31 - 40 ปี ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีสถานภาพโสด รายได้
ต่อเดอืน 25,000-34,999 บาท และอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

ผูล้งทุนมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวโดยรวมใหค้วามส าคญั
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นพนักงาน และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ผูล้งทุนใหค้วามส าคญั
อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ                
ทางกายภาพ และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ผูล้งทุนใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย 

ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ใช้เวลาที่ศึกษาหาขอ้มูลก่อนตัดสนิใจลงทุน โดยเฉลี่ยประมาณ  12.48 ครัง้/วนั มีมูลค่า             
การซือ้หน่วยลงทุน โดยเฉลีย่ประมาณ 114,912.50 บาท/ปี ซือ้หน่วยลงทุน โดยเฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้/ปี ในกองทุนหุน้
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนมีอิทธิพลในการลงทุนมากที่สุด ลงทุนช่วง
กรกฎาคม-ธนัวาคมของทุกปี ผ่านสาขาธนาคารและช าระเงนิโดยหกัผ่านบญัชอีอมทรพัย์ 

ผูล้งทุนทีม่รีายไดต่้อเดอืน อาชพี และอายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนดา้นมลูค่า ดา้นความถีใ่นการซือ้
และดา้นเวลาศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 



6 
 

ผูล้งทุนทีม่รีะดบัการศกึษาและสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุน ดา้นมูลค่าและดา้นความถี่
ในการซือ้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ส่วนประสมการทางตลาดบริการด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่งเสริมการตลาดมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุน ด้านเวลาที่ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสนิใจในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติริะดบั .01 

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นการ
จดัจ าหน่ายและดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุน ดา้นมูลค่าการซือ้ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า
อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  
ดา้นราคา และดา้นการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุน ดา้นความถี่ในการซือ้ ในทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 
 
สรปุและอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า  
 ด้านอายุ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลงทุนด้านมูลค่า ด้านความถี่ในการซื้อและด้านเวลาที่ศกึษาขอ้มูล 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั ผูล้งทุนทีม่อีายุ 31- 40 ปี มพีฤตกิรรมการลงทุน
ด้านเวลาที่ศึกษาข้อมูลมากที่สุดเพราะเป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่รบัความเสี่ยงได้สูง  มีประสบการณ์การลงทุนมาก จึงใช้
ระยะเวลาในการศกึษาขอ้มูลมากทีสุ่ด ในขณะที่ผูล้งทุนทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป มพีฤติกรรมการลงทุนดา้นมูลค่าการซือ้ 
มากทีสุ่ดเพราะเป็นผูท้ีม่รีายไดส้งูทีสุ่ด จงึมกี าลงัการซือ้สงู ส่วนผูล้งทุนทีม่อีายุ 21- 30 ปี มพีฤตกิรรมการลงทุนดา้น
ความถี่ในการซื้อมากที่สุดเพราะเป็นผู้ที่มเีงนิลงทุนเป็นกอบเป็นก าน้อย จึงทยอยลงทุนหลายๆ ครัง้สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ เมชญา โชตสิวสัดิ ์(2556) ศกึษาเรื่องสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กอง
ทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผู้ลงทุนที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านมูลค่า           
การซือ้หน่วยลงทุนต่อปีแตกต่างกนั  
 ด้านระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุน ด้านมูลค่าและด้านความถี่ในการซื้อ แตกต่างกนั                 
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่.01 ผูล้งทุนทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรีมพีฤตกิรรมการลงทุนดา้นมูลค่าการซื้อ
มากทีส่ดุ เน่ืองจากระดบัการศกึษาเป็นความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล สว่นใหญ่แลว้มาจากความแตกต่างทีเ่กดิขึน้
จากการเรยีนรู้ กลุ่มผูล้งทุนทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรีมกีารเรยีนรูท้ีท่ าใหเ้กดิประสบการณ์ ความสามารถ
ส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนด้านรายได้ที่สูงกว่า จึงมีก าลังการลงทุนมากกว่า การศึกษายังเป็นปัจจัยที่ท าให้คน                     
มีความคิด และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รบัสารที่ดี จะไม่เชื่อ                
อะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานเพยีงพอ มกัคน้ควา้หาขอ้มลูต่างๆ ดว้ยตนเอง ท าใหผู้ล้งทุนเกดิความเชื่อมัน่ในการลงทุน 
จงึส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการลงทุนดา้นมลูค่าการซือ้มากทีสุ่ด ส่วนผูล้งทุนทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการ
ลงทุนด้านความถี่ในการซือ้มากทีสุ่ด เพราะเป็นกลุ่มผูล้งทุนที่มปีระสบการณ์การลงทุนน้อย จงึใช้หลกัการเฉลีย่การ
ลงทุน DCA (Dollar Cost Average) กระจายการลงทุนในหลายๆช่วงเวลาเพื่อลดความเสีย่งในการลงทุน สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ภคัทนนั พงศธ์นนภ (2557) ศกึษาเรื่องสว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทนุ
ในกองทุนตราสารทุนของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูล้งทุนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
ลงทุนในกองทุนตราสารทุนแตกต่างกนัในดา้นมลูค่าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เนื่องจากนักลงทุนทีม่รีะดบัการศกึษาสงู
ย่อมมรีายไดม้ากกว่านกัลงทุนทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ี
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 ด้านสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุน ด้านมูลค่าและด้านความถี่ในการซื้อ แตกต่างกนั                
ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ .01 ผู้ลงทุนที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนัมีพฤติกรรมการลงทุนด้านมูลค่าการซื้อมาก
ที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่มภีาระความรบัผดิชอบต่อครอบครวั จ าเป็นต้องบรหิารเงนิ ต้องการจ่ายภาษีน้อยทีสุ่ด จงึซือ้
กองทุน LTF มากสุดตามสทิธิส์งูสุดทีซ่ือ้ได ้เพื่อจะไดว้งเงนิลดหย่อนภาษีไดม้ากทีสุ่ด ส่วนผูล้งทุนทีม่สีถานภาพโสด/
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีพฤติกรรมการลงทุนด้านความถี่ในการซื้อมากที่สุด เพราะเวลามากกว่าผู้ลงทุนที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัเนื่องจากไม่มภีาระความรบัผดิชอบต่อครอบครวัคู่สมรสหรอืบุตร จงึมเีวลาในการศกึษา
ขอ้มลูของกองทุนมากกว่า มเีวลาในการ monitor ความผนัผวนของกองทุนเพื่อใหเ้ขา้ลงทุนในจงัหวะทีหุ่น้ปรบัตวัย่อลง
ได้มากกว่า สอดคล้องกบัทฤษฎีปัจจยัที่เป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุนของ เพชรี ขุมทรพัย์ (2544: 6)               
ทีก่ล่าวไวว้่า การมคีรอบครวัและความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอครอบครวั (marital status and family responsibilities) ผูล้งทุน
ที่มคีรอบครวัแล้วต้องรบัผดิชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครวั ต้องให้การศกึษาแก่บุตร ท าให้เขาเกดิความจ าเป็น               
ที่จะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มัน่คงให้รายได้แน่นอน ส่วนคนโสดไม่มีภาระผูกพันย่อมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี                 
ความเสีย่งได ้
 ด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุน ด้านเวลา ด้านมูลค่า และด้านความถี่ในการซื้อ 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยผู้ลงทุนที่มีรายได้ต่อเดือน 55,000 - 64,999 บาท มีพฤติกรรม                
การลงทุน ด้านเวลามากที่สุด เป็นผู้มปีระสบการณ์การลงทุนมากพอสมควร จงึไตร่ตรองหาขอ้มูลเทยีบมากกว่าผูม้ี
รายได้ต ่ากว่า และใชเ้วลาทีศ่กึษามากกว่าผูล้งทุนทีม่รีายไดต่้อเดอืน 65,000 บาทขึน้ไป เนื่องจากผู้ลงทุนทีม่รีายได้              
ต่อเดอืน 65,000 บาทขึน้ไปมภีารกจิความรบัผดิชอบการงานมากกว่า ท าให้มเีวลาศกึษาขอ้มูลการลงทุนน้อยกว่า               
กลุ่มผูล้งทุนทีม่รีายไดต่้อเดอืน 55,000 - 64,999 บาท แต่มมีลูค่าการซือ้มากทีสุ่ดเพราะมรีายไดส้งูสุด ส่งผลใหม้กี าลงั
การลงทุนมากที่สุด ในขณะที่ผู้ลงทุนที่มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 44,999 บาท มีพฤติกรรมการลงทุน                  
ดา้นความถี่ในการซือ้มากทีสุ่ดเพราะมกี าลงัการลงทุนน้อยทีสุ่ด จ าเป็นต้องทยอยเงนิลงทุนครัง้ละน้อยๆ แต่มากครัง้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุรพีร สสีนิท (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกูคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนสูงกว่า 40,000 บาท มแีนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมากกว่าลูกค้าที่มรีายไดเ้ฉลีย่              
ต่อเดอืนต ่ากว่า 40,000 บาท  
 ด้านอาชพี แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุน ด้านเวลา ด้านมูลค่า และด้านความถี่ในการซื้อ แตกต่างกนั               
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่.01 โดยผูล้งทุนทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการลงทุนดา้นเวลามากทีส่ดุ
เน่ืองจาก เป็นผูท้ีม่คีวามใกลช้ดิต่อแหล่งขา่วสาร หรอืการโฆษณาต่างๆ ทีพ่บเหน็ไดม้ากทีส่ดุคอื ระบบขนสง่สาธารณะ 
รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดนิ ซึง่เป็นช่องทางการจราจรที่ผูล้งทุนทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนใชบ้รกิารมากทีสุ่ด ส่งผลให้             
ผู้ลงทุนกลุ่มนี้ใช้เวลาศึกษาข้อมูลมากที่สุด ส่วนผู้ลงทุนที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อื่นๆ เช่น               
ทีป่รกึษา/อาชพีอสิระ มพีฤตกิรรมการลงทุนดา้นมูลค่าการซื้อมากที่สุดเนื่องจาก เป็นกลุ่มผูล้งทุนทีม่รีายไดไ้ม่จ ากดั 
แต่ไม่แน่นอน จงึมคีวามสนใจในการลงทุนมากที่สุด ส่งผลให้มกี าลงัการลงทุนมูลค่ามากที่สุด ในขณะที่ผู้ลงทุนที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการลงทุนด้านความถี่ในการซื้อมากที่สุดเพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่อขอ้มูล             
ผลการด าเนินงานจากหลายบริษัทหลกัทรพัย์ จึงกระจายการลงทุนได้หลายช่วงเวลา สอดคล้องกบังานวิจยัของ                
ภัคทนัน พงศ์ธนนภ (2557) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุน                  
ในกองทุนตราสารทุนของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ลงทุนที่มอีาชพีต่างกนั มพีฤติกรรมการลงทุน
กองทุนตราสารทุนแตกต่างกนัในดา้นมลูค่าและดา้นความถีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
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 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านมูลค่าการซื้อ สมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ              
ทีร่ะดบั .05 สมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ถา้ผูล้งทุนใหค้วามส าคญัต่อดา้นผลติภณัฑม์ากขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรม
การลงทุนดา้นมูลค่าการซื้อเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ปัจจุบนัการแข่งขนัสงู ท าใหปั้จจยัเลอืกผลติภณัฑ ์นโยบายการลงทุน 
ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล และผลการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler  (2003) ทีไ่ดก้ล่าวว่า ผลติภณัฑค์อื
สิง่ทีเ่สนอขายเพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดงันัน้ถา้สนิคา้มคีุณสมบตัทิีน่่าสนใจ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้
มากเท่าไหร่ ผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิการตอบรบัมากขึน้เท่านัน้ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา กบัพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นความถี่ในการซือ้สมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 สมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ถ้าผูล้งทุนใหค้วามส าคญัต่อดา้นราคามากขึน้จะท าใหพ้ฤตกิรรมการ
ลงทุนดา้นความถี่ในการซือ้เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ปัจจุบนัแต่ละบรษิทัหลกัทรพัยต์ัง้ราคาค่าธรรมเนียม มูลค่าการสัง่ซือ้/
ขายคนืขัน้ต ่าใกลเ้คยีงกนั หากตัง้ราคาแตกต่าง จะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนของผูล้งทุนได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ทฤษฎขีอง อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ทีก่ล่าวไวว้่า ราคาเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้รโิภค โดยเฉพาะในขัน้ตอนการประเมนิทางเลอืกเพื่อตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑใ์นเรื่องความคุม้ค่า หรอืใชล้กัษณะอื่นๆ
ใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจง่ายขึน้ 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการจดัจ าหน่าย กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของ
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นมลูค่าและดา้นความถีใ่นการซือ้ สมัพนัธก์นัอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั สมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ถ้าผูล้งทุนใหค้วามส าคญัต่อ
ด้านการจดัจ าหน่ายมากขึ้นจะท าให้พฤติกรรมการลงทุนด้านมูลค่าและด้านความถี่ในการซื้อเพิ่มขึ้นในระดบัต ่า                 
โดยช่องทางการซือ้ขายกองทุนผ่านเคาน์เตอร์ เจา้หน้าทีก่ารตลาด และผ่านอนิเทอรเ์น็ตนัน้เป็นช่องทางทีห่ลากหลาย 
เมื่อผู้ลงทุนได้รับความสะดวกก็จะส่งผลต่อการลงทุนมากขึ้น สอดคล้องกบัแนวคิดของ Kotler (2003) ที่กล่าวว่า
กระบวนการเกดิพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเริม่จากปัจจยักระตุน้ภายนอกไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การสง่เสรมิการตลาด  
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาดกบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเวลา ดา้นมูลค่า และดา้นความถี่ในการซื้อ 
สมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .01  และ .01 สมัพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต ่า ถ้าผู้ลงทุนให้
ความส าคญัต่อด้านการส่งเสรมิการตลาดมากขึน้ จะท าให้พฤตกิรรมการลงทุนด้านเวลา ด้านมูลค่าและด้านความถี่            
ในการซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า การประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรู ้จะเป็นตวักระตุ้นใหผู้ล้งทุนไดร้บัข่าวสารและมกีารลงทุน
มากขึน้ สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ไดอ้ธบิายถงึ การส่งเสรมิการตลาด เป็นเครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสาร
และจงูใจใหล้กูคา้เกดิความตอ้งการและเกดิพฤตกิรรมการซือ้ขึน้  

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นพนกังาน กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาและดา้นมูลค่าการซือ้สมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01  สมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ถ้าผูล้งทุนใหค้วามส าคญัต่อดา้นพนักงานมากขึน้ จะท าให้
พฤติกรรมการลงทุนด้านเวลา และด้านมูลค่าการซื้อ เพิ่มขึ้นในระดับต ่ า ความรู้ของพนักงานที่ให้ค าแนะน า                     
ใส่ใจให้บริการเป็นสิง่จูงใจหนึ่งที่ท าให้ผู้ลงทุนเกิดการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2541) 
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บุคลากรนัน้ส าคญัมาก ลกูคา้ทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้จะเกดิความพงึพอใจมากน้อยเพยีงใด เน่ืองจากเมื่อลกูคา้
เขา้มาซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร จะไดพ้บเจอบุคลากรทีห่ลากหลาย ตัง้แต่พนกังานรกัษาความปลอดภยัจนถงึระดบัผูจ้ดัการ 
ถ้าบุคลากรเหล่านี้ให้บรกิารเป็นอย่างดแีล้ว จะท าให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ โอกาสที่ลูกค้าตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรือ
บรกิารขององคก์รกม็มีากขึน้ 
  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการสร้างน าเสนอลักษณะทางกายภาพ กับพฤติกรรมการลงทุน                 
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้
สมัพนัธก์นั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ถ้าผูล้งทุนใหค้วามส าคญัต่อดา้น
การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมากขึน้ จะท าใหพ้ฤตกิรรมการลงทุนดา้นความถี่ในการซือ้เพิม่ขึน้ในระดบั
ต ่า สโลแกนขององคก์รทีส่รา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุน มสีือ่สิง่พมิพใ์หมุ้มมองเศรษฐกจิตามสาขาต่างๆ พืน้ทีส่าขาท า
ธุรกรรม กวา้งขวางเพยีงพอ เป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหผู้ล้งทุนพจิารณาลงทุน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Kotler (2003) 
ทีไ่ดก้ล่าวว่า ผูซ้ือ้พยายามวางกฎเกณฑค์ุณประโยชน์จากบรกิารทีไ่ดร้บั เพื่อลดความเสีย่งและสร้างความเชื่อมัน่ใน
การซื้อ ในแง่ของสถานที่ ตัวบุคคล สญัลกัษณ์และราคา ผู้ขายจะต้องจดัหาสิง่เหล่านี้เพื่อเป็นหลกัประกนัให้ผู้ซื้อ
สามารถตดัสนิใจซือ้ไดเ้รว็ขึน้  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการให้บริการ กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น                
ระยะยาวของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาและดา้นมูลค่าการซือ้สมัพนัธ์
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 สัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับต ่ า ถ้าผู้ลงทุนให้ความส าคัญ ต่อ                        
ด้านกระบวนการให้บรกิารมากขึน้ จะท าให้พฤติกรรมการลงทุนด้านเวลา และด้านมูลค่าการซื้อเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
ปัจจุบนัการแข่งขนัดา้นการใหบ้รกิารของบรษิทัคู่แข่งในธุรกจิต่างมขี ัน้ตอนซือ้ขายกองทุนสะดวก ไม่ซบัซอ้น มรีะบบ
จดัส่งเอกสารให้ผู้ลงทุนครบถ้วน รวดเรว็ จงึเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ร้างความเชื่อมัน่ ใหผู้้ลงทุนวางใจให้บรหิารเงนิลงทุน 
สอดคลอ้งกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) กจิกรรมการสง่มอบการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร สิง่ทีจ่ะ
ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจก็คือธุรกิจจะต้องออกแบบกระบวนการการซื้อขายสินค้าหรือบริการให้เกิดความ
สะดวกสบายมากทีสุ่ด ต้องอาศยัสารสนเทศ (Information System) ช่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการลงทุน 
  
ข้อเสนอแนะเพ่ืองานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมโดยเทยีบบรษิทัจดัการกองทุนอื่นๆ 
2. ควรศกึษาความพงึพอใจและความคาดหวงัในผลตอบแทนของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพฯ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดดีว้ยความกรุณาอย่างยิง่ของ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารย์ 

ทีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่า ใหค้ าปรกึษาแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหค้วามรู ้จนผูว้จิยัด าเนินการวจิยัส าเรจ็ลุล่วง
จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ และคณาจารย์                     
ในโครงการพเิศษบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ได้อบรมใหค้วามรูใ้นทางทฤษฎแีละปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ และ
ขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการฯ ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืเป็นอย่างด ีและขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน
ทีใ่หค้วามร่วมมอืส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
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สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ของผูว้จิยัทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของการศกึษามาโดยตลอด 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ จากสาขาวชิาการจดัการ X-MBA13 ทุกท่านทีม่อบมติรภาพและความช่วยเหลอื คุณประโยชน์ใด              
ที่ได้รับจากสารนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจ ัยขอมอบให้ทุกท่านที่มีพระคุณแก่ผู้วิจยั และขอให้ทุกท่านประสบแด่ความสุข              
ความเจรญิสบืไป  
 
เอกสารอ้างอิง 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2548). สถติสิ ำหรบังำนวจิยั. กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชุรพีร สสีนิท. (2553). ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อแนวโน้มกำรตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยำวของลกูคำ้บรษิทั 
        หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนรวมแห่งหนึง่ในเขตกรุงเทพมหำนคร. สารนิพนธ.์ กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร 
ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2550). เทคนิคกำรใชส้ถติเิพือ่กำรวจิยั. ครัง้ที ่10. กรุงเทพฯ: คณะศกึษาศาสตร ์ 
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. (2557). สบืคน้เมื่อ 24 ส.ค. 2557, จาก http://www.set.or.th 
นราศร ีไววนิชกุล; และชศูกัดิ ์อุดมศร.ี (2545). ระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ปรมะ สตะเวทนิ. (2533). กำรสือ่สำรมวลชน : กระบวนกำรและทฤษฎ.ี กรุงเทพฯ:  
        โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เพชร ีขมุทรพัย.์ (2544). หลกักำรลงทุน. พมิพค์รัง้ที ่12. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
ภคัทนนั พงศธ์นนภ. (2557). ปัจจยัดำ้นสว่นประสมกำรตลำดทีม่คีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรลงทุนในกองทุน 
        ตรำสำรทุนของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหำนคร. สารนิพนธ ์(การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร 
เมชญา โชตสิวสัดิ.์ (2556). ปัจจยัดำ้นสว่นประสมทำงกำรตลำดทีม่คีวำมสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมกำรซื้อกองทุนรวม 
        ตรำสำรหนี้ระยะสัน้ของบรษิทัหลกัทรพัยใ์นเขตกรุงเทพมหำนคร. สารนิพนธ ์(การตลาด). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร 
เยน็จติ เสาวท์องหยุ่น. (2553). ควำมพงึพอใจดำ้นสว่นประสมกำรตลำดบรกิำรและแนวโน้มกำรใชบ้รกิำร 
        งำนบรหิำรจดักำรอำคำรของ บรษิทั โจนสแ์ลง ลำซำลล ์แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั. สารนิพนธ ์ 
        (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
วภิาพร ตรทีพิยโชค. (2554). สว่นประสมทำงกำรตลำดบรกิำรทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมกำรลงทุนกองทุนรวมภำยใต้ 
        กำรบรหิำรของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ไทยพำณิชย ์จ ำกดั. สารนิพนธ ์(การตลาด). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2541). กำรตลำดบรกิำร. กรุงเทพฯ: วสิทิธิพ์ฒันา. 
------------. (2550). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. ครัง้ที ่1. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์ และไซเทก็ซ.์ 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2546). กำรบรหิำรกำรตลำดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน. (2557). สบืคน้เมื่อ 24 ส.ค. 2557, จาก http://www.aimc.or.th 
ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ Standard International Age Classification. สบืคน้เมื่อวนัที ่19 สงิหาคม 2557, จาก  
        http://statstd.nso.go.th/classification/description.aspx?id=6 
อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2543). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. ครัง้ที ่6. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
อญัญา ขนัธวทิย.์ (2546). ควำมรูพ้ื้นฐำนตลำดเงนิและตลำดทุน. กรุงเทพฯ: สขุมุวทิมเีดยี. 
Kotler, Philip. (2003). Marketing Management Millennium Edition.  New Jersey: Prentice-Hill International. 
http://www.aimc.or.th สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

http://www.aimc.or.th/

