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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและรูปแบบการ

ดําเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื นกัลงทุนทีม่บีญัชอีอมหุน้บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จาํนวน 400คน ผลการวจิยัพบว่า 

ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และด้านลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัด ีและรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติโดยรวมดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนใน

ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05ตามลาํดบั 

ทัศนคติของนักลงทุนด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนใน

ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่าน

ลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ อยู่ในระดบัตํ่ามาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และดา้นระยะเวลาทีท่่าน

เป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 รูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บัญชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดย

เฉลีย่อยู่ในระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุน้ อยู่ในระดบัตํ่ามาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั และ

ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัตํ่ามาก และเป็นไป

ในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

คาํสาํคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร รปูแบบการดาํเนินชวีติ พฤตกิรรมการลงทุน 

 

                                                
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to study attitudes to service marketing mixes and 

lifestyle relating to investor behavior in the share builders plan of Phillip Securities (Thailand) 

public company limited. The samples are investors of Phillip Securities (Thailand) public 

company limited who are over 20 years old, with 400 questionnaires as the tool of data 

collection. 

Research findings were as follows: the overall attitude to service marketing mixes and 

in the aspects of product, price, place, promotion, process, people, and physical evidence are 

at a‘good’ level. Lifestyle, both overall and in the aspects of activity, interest, and opinion are at 

a‘high’ level. 

 The results of hypotheses testing are as follows: the investors with different gender, 

age, education level, occupation, monthly income, and marital status have different investor 

behavior which is statistically significant levels of 0.01 and 0.05 respectively. 

 Attitudes to service marketing mixes have a statistically significantpositively lowest 

relationship with investor behavior in the aspect of price, commission and other fees in the share 

builders plan and have a statistically significantpositively low relationship with the period of time to 

be the existing client of phillip securities (Thailand) public company limited which is statistically 

significant levels of 0.01 

 Lifestyle have a statistically significantpositively low relationship with investor behavior in 

the aspect of price, commission and other fees in the share builders plan and have a 

statistically significantpositively lowest relationship with investor behavior in the aspect of the 

period of time to decision to invest in the share builders plan which is statistically significant 

levels of 0.01 and 0.05 respectively. Lifestyle havea statistically significantnegatively lowest 

relationship with investor behavior in the aspect of the period of time to be the existing client of 

phillip securities (Thailand) public company limited which is statistically significant levels of 0.05 

 

Keywords: Service Marketing Mixes, Lifestyle, Investor Behavior 

 

บทนํา 
การออม ถอืเป็นเรื่องสาํคญัของการดาํรงชวีติในปจัจุบนัทีอ่ยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกจิ

ในปจัจุบัน สาเหตุหน่ึงมาจากปญัหาเรื่องความไม่สงบทางการเมืองที่ทําให้ส่งผลต่อนักลงทุนทัง้ชาวไทยและ

ต่างประเทศที่ต้องการเขา้มาลงทุนในประเทศไทย ด้วยเหตุผลหลกัน้ี ทําให้เกิดผลกระทบต่อเน่ือง ทัง้ในเรื่องของ 

เศรษฐกจิ การเงนิ และสงัคม รวมถงึการสรา้งความมัน่คงในชวีติต่อไปในอนาคต หลายคนเขา้ใจว่า การออมคอื การนํา

เงนิรายไดข้องตนเองทีไ่ดร้บันําไปฝากธนาคารเพื่อเกบ็สะสมทลีะเลก็ละน้อย เป็นการสรา้งวนิยัใหต้วัเองในการออมเงนิ
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กอ้นทีม่ใีนวนัน้ีไวไ้ม่ใหจ้าํนวนลดลง แต่ดว้ยความกา้วหน้าทางการเงนิในปจัจุบนั จงึทาํใหม้วีธิกีารออมเงนิเพิม่มากขึน้

จากเมื่อก่อนทีม่เีพยีงการออมเงนิผ่านบญัชธีนาคาร ในรูปแบบของบญัชอีอมทรพัย ์บญัชฝีากประจํา เท่านัน้โดยการ

ออมในรูปแบบดงักล่าว ผู้ออมจะได้รบัดอกเบีย้เป็นผลตอบแทน ซึ่งอตัราดอกเบีย้เงนิฝากในปจัจุบนัลดน้อยลงตาม

สภาวะเศรษฐกจิและอตัราเงนิเฟ้อทีส่งูขึน้ในแต่ละปี แต่ในปจัจุบนัมวีธิกีารออมในรปูแบบใหม่ คอื การออมหุน้ เป็นการ

ลงทุนในรูปแบบการออมที่มลีกัษณะคล้ายกบัการออมเงนิผ่านบญัชธีนาคาร โดยเป็นการนําเงนิที่เกบ็สะสมมาออม

เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในมลูค่าทีส่งูกว่าการออมเงนิผ่านบญัชธีนาคาร  

 การออมหุ้น คือ การเพิม่มูลค่าเงินออมผ่านการลงทุนด้วยกลยุทธ์ลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost 

Averaging) คอื การลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ ดว้ยเงนิจํานวนเท่าๆ กนั เป็นการสะสมหุ้นพื้นฐานดแีละปนัผลเด่นของ

บรษิทัชัน้นําต่างๆ เช่น บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน), บรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน), บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์

เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) เป็นต้น โดยกลุ่มบุคคลที่สนใจในการออมหุ้นส่วนใหญ่ คอื กลุ่มของคนทํางานที่มรีายได้

ประจาํและกลุ่มคนทีไ่ม่ไดม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเกีย่วกบัเรื่องหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ต่มคีวามต้องการลงทุนหุน้ใน

ตลาดหลกัทรพัย ์ในปจัจุบนัมบีรษิทัหลกัทรพัยท์ีใ่หบ้รกิารผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้เพยีง 2 บรษิทั คอื บรษิทัหลกัทรพัย์

ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัหลกัทรพัยซ์ไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดัเท่านัน้ 

 จากขอ้มลูของการเปิดบญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ตัง้แต่ปี 2546 

ถงึปจัจุบนั มอียู่จํานวน 3,398 บญัช ี(ฝ่ายพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิคส,์ Share Builders Plan.31 มกราคม 2558) ซึ่งมี

ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามสนใจเพิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยล่าสดุ ปีพ.ศ.2557 มผีูใ้ชบ้รกิารสนใจเปิดบญัชเีพิม่ขึน้ถงึ 1,752 

บญัช ี

 จากแนวโน้มตัวเลขผู้ใช้บริการบญัชีออมหุ้นที่เพิม่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่มีบรษิัทหลกัทรพัย์ที่ให้บริการ

ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ เพยีง 2 บรษิทั ทําใหผู้ท้ําการวจิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา เรื่อง “ทศันคตทิางดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิารและรูปแบบการดําเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้”

โดยใชก้รณีของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มาเป็นหวัขอ้ในการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี เพื่อนํา

ผลการวจิยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นของ บรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) ใหด้ขี ึน้ต่อไป ทัง้ยงัเป็นประโยชน์กบัใหก้บัผูท้ีส่นใจนําขอ้มลูไปใชต่้อยอดความรูอ้ื่นๆ อกีต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพ

ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตขิองนกัลงทุนดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรม

การลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการดําเนินชวีติกบัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่ 

• ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศอายุระดบัการศกึษาอาชพีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ

สถานภาพ 
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• ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จาํหน่าย การสง่เสรมิการตลาด กระบวนการ บุคคล และลกัษณะทางกายภาพ 

• รปูแบบการดาํเนินชวีติประกอบดว้ย  กจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ 

2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  พฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. นกัลงทุนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และ

สถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

2. ทศันคติของนักลงทุนด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนใน

ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

3. รูปแบบการดําเนินชวีิตมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชอีอมหุ้นของบรษิัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการรบัรู ้  
 อ้างอิงจากศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 41-42) ได้กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์

ประกอบดว้ย อายุ เพศ การศกึษา อาชพี รายได ้สถานภาพทางครอบครวั ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่

สําคญั และสถิติที่วดัได้ของประชากรช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกัษณะด้านจิตวิทยาและสงัคม

วฒันธรรมช่วยอธบิายถึงความคดิและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและมี

ประสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย  

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัทศันคติ   
 อา้งองิจากเสรวีงษ์มณฑา (2542: 106) กล่าวว่าลกัษณะของทศันคต ิ (Attitude) หมายถึงการแสดง

ความรู้สกึภายในที่สะท้อนว่าบุคคลมคีวามโน้มเอียงพอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิง่เช่นตราสนิค้าบรกิารร้านค้าปลีก

เน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการทํางานทางจติวทิยาทศันคตไิมสามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรงแต่ต้องแต่ต้องแสดงว่า

บุคคลกล่าวถึงอะไรหรือทําอะไรคําว่า Attitude ภาษาไทยมคีําหลายคําเช่นทศันคติเจตคติท่าทีความรู้สกึแต่ใน

ความหมายของศพัทค์อืความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิ(Readiness to act) ถ้าเรามที่าทคีวามรูส้กึหรอืทศันคตใินทางบวกเรา

ย่อมปฏบิตัอิอกมาในทางบวกแต่ถา้เรามคีวามรูส้กึในทางลบเรากจ็ะปฏบิตัอิอกมาในทางลบ 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ   
อา้งองิจากศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2546: 461) ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 1. ผลติภณัฑ์

และบรกิารหมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจในผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย 

อาจจะมหีรือไม่มีตวัตนก็ได้ ต้องมีอรรถประโยชน์ มคีุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมผีลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถ         

ขายได้ 2. ราคา หมายถึง คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ 3. ช่องทางการจดัจําหน่าย เป็นกจิกรรมการนําผลติภณัฑ ์            

ที่กําหนดไว้ออกสู่ตลาดเป้าหมาย 4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จําหน่ายและตลาด             

5. กระบวนการ เพื่อสง่มอบคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดร้วดเรว็ ประทบัใจ และมปีระสทิธภิาพ รวมถงึต้องง่าย

ต่อการปฏบิตั ิ 6. บุคคลถอืว่าเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของการดําเนินธุรกจิ ดงันัน้จงึต้องมกีารคดัเลอืก การฝึกอบรม 
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และการจงูใจเพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง 7. ลกัษณะทางกายภาพ หรอืสิง่ทีม่ ี

ตวัตนทีม่องเหน็ได ้ธุรกจิบรกิารจาํเป็นตอ้งพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม  

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิต   
 อา้งองิจากศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 135) กล่าวว่า รูปแบบการดําเนินชวีติ (Lifestyles) หมายถงึ รูปแบบ

ของการดํารงชีวติในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรูปแบบของ (1) กจิกรรม (Activities) (2) ความสนใจ (Interests)           

(3) ความคดิเหน็ (Opinions) ซึง่รปูแบบการดําเนินชวีติขึน้กบัวฒันธรรม ชัน้ของสงัคมและกลุ่มอาชพีของแต่ละบุคคล 

นักการตลาดเชื่อว่า การเลอืกผลติภณัฑ์ของบุคคลนัน้ขึน้อยู่กบัค่านิยมและรูปแบบการดําเนินชวีิต ตวัอย่าง รูปแบบ

การดาํรงชวีติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคสนิคา้ สาํหรบัผูท้ีช่อบเทีย่วกลางคนืหรอืผูท้ีช่อบอยู่บา้นจะแตกต่างกนั   

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  อา้งองิจากศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 231) กล่าวว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หา

หรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการบรโิภคของผูบ้รโิภค ทัง้ทีเ่ป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรอืองคก์าร เพื่อใหท้ราบ

ถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การบรโิภค การเลอืกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ที่จะทําให้

ผูบ้รโิภคพงึพอใจ  

คําถามที่ใช้เพื่อค้นหาลกัษณะพฤตกิรรมผู้บรโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who?, What?, 

Why?, Who?, When?, Where?, และ How? เพื่อคน้หาคําตอบ 7 ประการ หรอื 7Os ซึง่ประกอบดว้ย Occupants, 

Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ดงัภาพประกอบ 4 แสดงการใชค้ําถาม 7 

คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค ตลอดจนใชก้ลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัคําตอบ

เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ีคือนักลงทุนที่มีบญัชีออมหุ้นบรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลปิ(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) ที่มีอายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

จาํนวน 3,398 คน (ฝา่ยพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิคส,์ Share Builders Plan.ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มกราคม 2558) 

 การเลอืกกลุ่มตวัอย่างสาํหรบังานวจิยัน้ี  คอืนกัลงทุนทีม่บีญัชอีอมหุน้บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป ผูว้จิยัทราบจํานวนทีแ่น่นอนของประชากร จงึกําหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้

สตูรคํานวณของยามาเน่ (Yamane.1970: 580-581) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตวัอย่าง 358 ตวัอย่างและ           

ไดม้กีารเพิม่ตวัอย่างไว ้42 ตวัอย่าง ดงันัน้ขนาดตวัอย่างรวมทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนที ่1วธิสีุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจบัฉลากเลอืกสาํนกังานบรกิาร รวมถงึ

สาํนกังานใหญ่จาํนวน 10 สาขา จากจาํนวนทัง้หมด 19 สาขา 

 ขัน้ตอนที ่2วธิกีารสุม่แบบกาํหนดโควตา(Quota Sampling) โดยการสุม่ตวัอย่างจาํนวนนกัลงทุนทีม่บีญัชอีอม

หุน้บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในสดัสว่นทีเ่ท่ากนัของแต่ละสาขาทีสุ่ม่ได ้

 ขัน้ตอนที ่3วธิกีารสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่หค้วาม

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้น้ีจนครบจาํนวนขนาด 400 ตวัอย่าง 

 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ส่วนที่ 1  ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพ ของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended Question) แบบคาํตอบหลายตวัเลอืก (Multiple choices) โดย

ใหผู้ต้อบเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีวมจีาํนวน 6 ขอ้ 

  สว่นที ่2 เป็นคาํถามเกีย่วกบัทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของผูล้งทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)แบ่งออกเป็น ดา้นผลติภณัฑ ์4 ขอ้ ดา้นราคา 3 ขอ้ ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย 3 ขอ้ ด้านการส่งเสริมการตลาด 4 ขอ้ ด้านกระบวนการ 6 ข้อด้านบุคคล 2 ขอ้ และด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ 2 ขอ้ โดยใชค้าํถามปลายปิด (Close – Ended Response Question) เป็นลกัษณะแบบสอบถาม

แบบ Likert Scale มลีกัษณะการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 

  ส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้ลงทุนในผลิตภัณฑ์บัญชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)มคีาํถามทัง้หมดจาํนวน 10 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็นดา้นกจิกรรม ม ี4 ขอ้ 

ดา้นความสนใจ ม ี3 ขอ้ และดา้นความคดิเหน็ ม ี3 ขอ้มลีกัษณะการวดัขอ้มลูแบบประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 

เป็นการใหค้ะแนนแบบ Rating Scale 

 ส่วนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)ลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิดแบบสอบถามมทีัง้หมด 8 ข้อ  ได้แก่  

คาํถามเกีย่วกบัรอบการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ราคารวมถงึค่าบรกิารทีผู่บ้รโิภคลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุน้ความถี่ทีลู่กค้าลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นบุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุ้น

ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสนิใจลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นสาขาที่เลอืกลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นสาเหตุ

สาํคญัทีส่ดุทีม่ผีลในการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้  และระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

สรปุผลการศึกษาวิจยั 
 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ  พบว่า  ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.50 รองลงมา 

คอื เพศชาย จาํนวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 ตามลาํดบั 

 อายุ  พบว่า  ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 20 - 29 ปี จํานวน 201 คน คดิเป็นร้อยละ 50.25 

รองลงมา คอือายุ 40 - 59 ปีจํานวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.25 และอายุ 30 - 39 ปีจํานวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

22.50 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศกึษา  พบว่า  ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า 

จํานวน 259 คน คดิเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมา คอื สงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 91 คน คดิเป็นร้อยละ 22.75 และตํ่า

กว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 50คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50ตามลาํดบั 

 อาชพี  พบว่า  ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวน 241 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

60.25 รองลงมา อาชพีขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ จํานวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 14.75 อาชพีธุรกจิส่วนตวั/ 

เจา้ของกจิการ จํานวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 และอาชพีนิสติ/ นักศกึษา จํานวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.75 

ตามลาํดบั 

 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน  พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน10,000 – 19,999 บาท

จาํนวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.75 รองลงมา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน50,000 บาทขึน้ไป จํานวน 87 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 21.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,000 – 29,999 บาท จํานวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.25 รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

30,000 – 39,999 บาท จํานวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.75 และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 40,000 – 49,999 บาท 

จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 ตามลาํดบั 
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 สถานภาพ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/ หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่จํานวน 300 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 รองลงมา คอื สถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทางการตลาด

บริการด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดมีากคอื ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ มรีายการหุน้ใหเ้ลอืก

ลงทุนตรงกบัความต้องการ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.25 ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุ้น มกีลุ่มอุตสาหกรรมใหเ้ลอืกลงทุนอย่าง

หลากหลาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 รองลงมาคอื มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดคีอื แพค็เกจการ

ลงทุนมคีวามยดืหยุ่น สามารถปรบัใหเ้หมาะสมกบัสไตลก์ารลงทุนของตนเองไดม้คี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 และนกัวเิคราะห์

หลกัทรพัยม์ปีระสบการณ์และความชาํนาญในการคดักรองหุน้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 ตามลาํดบั 

ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตทิางดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร

ดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.04 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวาม

คดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นราคาอยู่ในระดบัดมีากคอื จาํนวนเงนิเริม่ต้นในการลงทุนมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.41 

รองลงมาคอืมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัดคีอื ไดร้บัผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าเหมาะสมกบัความเสีย่ง

ของการลงทุนมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.90 และอตัราค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายมคีวามเหมาะสมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 

ตามลาํดบั 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตทิางดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายทุกขอ้อยู่ในระดบัดคีอื สามารถ

แจง้ส่งคําสัง่ขายผ่านบรกิารทางโทรศพัท ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 รองลงมาคอืความหลากหลายของช่องทางการเปิด

บญัชอีอมหุน้มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.96 และมคีวามสะดวกสบายเน่ืองจากมสีาขาใกล้บา้นหรอืสถานทีท่ํางานมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.86 ตามลาํดบั 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตทิางดา้นสว่นประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปจัจัยด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ ในระดับดีคือมีเว็บไซต ์

(www.poems.in.th) ซึง่มขีอ้มูลทีค่รบถ้วน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.13 ความโดดเด่นน่าสนใจของการแนะนําการลงทุนใน

บญัชอีอมหุน้ตามสถานทีจ่ดังานแสดง (Booth/ Event) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.70 ความโดดเด่นน่าสนใจของป้ายโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ของบรษิัท ณ ช่องทางการจดัจําหน่ายมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 และมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัด้านการ

สง่เสรมิการตลาดอยู่ในระดบัปานกลางคอื ความเหมาะสมและดงึดดูความสนใจของของกาํนลัทีม่อบใหส้าํหรบัลกูคา้ทีม่ี

การลงทุนในบญัชอีอมหุน้มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.30 

 ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารด้านกระบวนการโดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัดมีากคอื มกีารส่งรายงานผ่านทางอเีมล์ให้

ลกูคา้ทราบทุกครัง้ทีม่คีวามเคลื่อนไหวของบญัชอีอมหุน้ เช่น การยนืยนัรายการการซือ้-ขาย เป็นต้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.38 มกีารลงทุนตามหลกัการ Dollar Cost Averaging ทีช่ดัเจน ถูกตอ้ง และเขา้ใจไดง้่ายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 และมี

ความคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัดคีอื มรีะบบการตรวจสอบพอรต์การลงทุนออนไลน์ (POEMS) 

ทีแ่สดงขอ้มลูถูกตอ้งและเขา้ใจง่ายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 มคีวามปลอดภยัเกีย่วกบัเรื่องขอ้มลูบญัชขีองลกูคา้รวมถงึทุก

ขัน้ตอนในการทาํรายการเกีย่วกบับญัชอีอมหุน้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 ขอ้มลูแพค็เกจการลงทุนมคีวามถูกตอ้ง ตรงกบัที่
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ลูกคา้ระบุเลอืกมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.13 และวธิกีารเปลีย่นแปลงแพค็เกจการลงทุนมคีวามสะดวก ไม่ยุ่งยากมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.74 

 ด้านบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัทศันคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารดา้นบุคคลโดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นบุคคลทุกขอ้อยู่ในระดบัดคีอื พนกังานขายมคีวามรูด้า้นบญัชอีอมหุน้ สามารถใหค้ําแนะนํา

ทีเ่หมาะสมแก่ผูล้งทุน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 และมพีนกังาน Call Center ใหข้อ้มลูทัง้ก่อนการลงทุน, ระหว่างช่วงการ

ลงทุน และหลงัการลงทุนมคี่าเฉลีย่เท่ากบั3.87 ตามลาํดบั 

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตทิางดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพทุกขอ้อยู่ในระดบัดคีอื เอกสารเปิดบญัชี

ออมหุน้มขีอ้ความชดัเจนและเขา้ใจง่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 และเอกสารแจง้รายละเอยีดต่างๆ มขีอ้ความชดัเจน 

และเขา้ใจง่ายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัเก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิต 
 ดา้นกจิกรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรมโดยรวม อยู่

ในระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.18 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมกีารปฏบิตัเิกีย่วกบั

รูปแบบการดําเนินชวีติดา้นกจิกรรมทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลางคอื ท่านชอบดูรายการที่เกีย่วกบัการแนะนําลงทุน มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 ท่านชอบไปร่วมกจิกรรม/ สมัมนาเกีย่วกบัหุน้และการลงทุน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 ท่านเขา้ชม

งานแสดงทีเ่กีย่วกบัการเงนิและการลงทุน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.20 และท่านชอบทีจ่ะไปสงัสรรคก์บัเพื่อนเพื่อพูดคุยกนั

เรื่องธุรกจิ การเมอืง และเศรษฐกจิมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.03 ตามลาํดบั 

 ด้านความสนใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามสนใจเกี่ยวกบัรูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านความสนใจ

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.66 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามสนใจ

เกี่ยวกบัรูปแบบการดําเนินชีวิต ด้านความสนใจทุกขอ้อยู่ในระดบัมากคือ ท่านสนใจในเรื่องเกี่ยวกบัการลงทุน มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ท่านตดิตามข่าวสารเรื่องเศรษฐกจิ และการเมอืง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 และท่านตดิตามความ

เคลื่อนไหวของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยม์ค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.54 ตามลาํดบั 

 ดา้นความคดิเหน็ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็

โดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัรูปแบบการดําเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุดคอื การลงทุนบญัชอีอมหุ้นเป็นวธิทีี่เหมาะแก่

การเกบ็สะสมไวเ้พื่อใชใ้นอนาคต มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.28 รองลงมาคอื การลงทุนในบญัชอีอมหุน้เป็นการลงทุนทีม่คีวาม

สะดวก และประหยดัเวลามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 และท่านตดิตามขา่วสารเรื่องเศรษฐกจิ และการเมอืง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.55 และมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัรูปแบบการดําเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก คอื การลงทุนในบญัชอีอม

หุน้เป็นรปูแบบการออมทีเ่หมาะกบัการลงทุนของท่านมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภณัฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 รอบการลงทุนในบญัชอีอมหุน้ทีท่่านลงทุนในปจัจุบนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มพีฤตกิรรมการ

ลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุน้ของบรษิัทหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) รอบการลงทุนในบญัชี

ออมหุน้ทีท่่านลงทุนในปจัจุบนัวนัที ่5 มากทีสุ่ด จํานวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.25 รองลงมา คอื วนัที ่20 จํานวน 

143 คดิเป็นรอ้ยละ 35.75 ตามลาํดบั  

 ราคารวมถึงค่าบริการที่ท่านลงทุนในผลิตภัณฑ์บัญชีออมหุ้นโดยเฉลี่ย (บาทต่อครัง้) พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นของบรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
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จาํกดั (มหาชน) ราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อครัง้) น้อยทีสุ่ด 1,000 

บาทต่อครัง้ และมากที่สุด 50,000 บาทต่อครัง้ โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4,825.83 บาทต่อครัง้ และมคี่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 6,910.704 

 ความถีท่ีล่กูคา้ลงทุนในบญัชอีอมหุน้ (ครัง้ต่อปี) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมการลงทุนใน

ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นความถี่ทีลู่กคา้ลงทุนในบญัชี

ออมหุน้ (ครัง้ต่อปี) น้อยทีสุ่ด 1 ครัง้ต่อปี และมากทีสุ่ด 12 ครัง้ต่อปี โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 11 ครัง้ต่อปี และมคี่า

เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.826 

 บุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจลงทุนในบญัชอีอมหุน้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการ

ลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) บุคคลทีม่อีทิธพิลในการ

ตดัสนิใจลงทุนในบญัชอีอมหุน้ไดแ้ก่ ตวัท่านเอง จาํนวน 288 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.00 รองลงมา คอื บดิา/ มารดา/ พี่

น้อง/ ญาต ิจาํนวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.75 เพื่อน/ แฟน จาํนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.75 สาม/ี ภรรยา จาํนวน 

9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.25 และพนกังานขาย จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.25ตามลาํดบั 

 ระยะเวลาที่ท่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุน้ (เดอืน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) น้อยทีสุ่ด 0 เดอืน และมากทีสุ่ด 60 เดอืน 

โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 4 เดอืน และมค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.103 

 สาขาที่เลือกลงทุนในบัญชีออมหุ้น พบว่า ในการวิจัยน้ีจํานวน 400 คนเลือกผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่มี

พฤติกรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นของบรษิัทหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาที่

เลอืกลงทุนในบญัชอีอมหุน้จาํนวน 10 สาขา จาํนวนสาขาละเท่าๆกนั คอื 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00ไดแ้ก่ สาขาบาง

กะปิ 2 สาขาหวัลําโพง สาขาหาดใหญ่สาขาเชยีงใหม่ สาํนักงานใหญ่สลีม สาขาศรนีครนิทร ์สาขาแหลมฉบงั สาขา

พษิณุโลก สาขาวภิาวด ีและสาขาเยาวราช 

  เหตุผลสาํคญัทีส่ดุทีผ่ลในการตดัสนิใจลงทุนในบญัชอีอมหุน้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มพีฤตกิรรม

การลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เหตุผลสาํคญัทีสุ่ดที่

ผลในการตดัสนิใจลงทุนในบญัชอีอมหุน้ ไดแ้ก่ เป็นบรษิทัทีม่คีวามชาํนาญในธุรกจินายหน้าคา้หลกัทรพัย ์จํานวน 194 

คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมา คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุน จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 

พนักงานขาย จํานวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 11.00 และมจีํานวนสาขามาก จํานวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 5.00 

ตามลาํดบั 

 ระยะเวลาที่ท่านเป็นลูกค้ากบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (เดอืน) พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นของบรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) ระยะเวลาที่ท่านเป็นลูกค้ากบับรษิัทหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (เดอืน) น้อย

ทีส่ดุ 1 เดอืน และมากทีส่ดุ 145 เดอืน โดยมค่ีาเฉลีย่ประมาณ 29 เดอืน และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 35.542 

  

อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการศึกษาเรื่อง ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นของบรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
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 1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

1.1. นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บัญชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่าเพศชายมี

พฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นราคา

รวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อครัง้) และระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจ

ลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) มากทีสุ่ด เน่ืองจากเพศชายมหีน้าทีต่้องเป็นผูนํ้า เป็นเสาหลกัของครอบครวั 

แมส้ามารถยอมรบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จากการลงทุนได ้แต่กจ็ะตอ้งพจิารณาอย่างรอบคอบถีถ่ว้น จงึทาํใหพ้ฤตกิรรม

มกีารลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นของบรษิทัหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้านราคารวมถึง

ค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อครัง้) และระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนใน

ผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้น (เดอืน) สอดคล้องกบังานวจิยัของ อภิญญา ปรชัญาสนัติ (2556) เรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อธุรกจิขนาดย่อมของธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร

พบว่า เพศชายมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดของ

ผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.2. นักลงทุนที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บัญชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่านักลงทุนที่

มอีายุ 40 – 59 ปี มพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อครัง้) และดา้นระยะเวลา

ทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) มากทีส่ดุเน่ืองจากนักลงทุนช่วงอายุ

ดงักล่าว มอีายุการทาํงานทีส่อดคลอ้งกบัรายไดใ้นระดบัสงู สามารถจดัสรรรายไดไ้วเ้พื่อการลงทุน และมคีวามต้องการ

การลงทุนทีไ่ดร้บัผลตอบแทนในระดบัสงู จงึมพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ล

ลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อ

ครัง้) และดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ธรีะยุทธ ชนิมหาวงศ ์(2548) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารกรุงไทย 

จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารกรุงไทย 

จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยลูกค้าที่มอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี มพีฤติกรรมการใช้

บรกิารธนาคารกรุงไทยน้อยกว่าลกูคา้ทีม่อีายุ 41–50 ปี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

1.3. นกัลงทุนทีม่อีายุ 20 – 29 ปีมพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัย์

ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) 

มากที่สุด เน่ืองจากนักลงทุนวยัดงักล่าวเป็นวยัเริม่มรีายได้ จงึเริม่มคีวามสนใจในการลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนที่

สูงขึ้น แต่เน่ืองจากมีรายได้ที่ค่อนข้างจํากดั จึงทําให้มีพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุน้ (เดอืน) สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ กฤตภาส เลศิสงคราม (2555) เรื่อง พฤตกิรรมการออมและปจัจยัทีม่ผีลต่อการ

ออมของพนกังานพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์พบว่า อายุ 20–30 ปี ส่งผลต่อการออมของพนักงานพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ดา้นมกีารออมตํ่ากว่า 5,000 บาท 

1.4. นักลงทุนที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของ

บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่านัก

ลงทุนทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถึงค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อ

ครัง้) และดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลูกค้ากบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)(เดอืน) มากที่สุด 
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เน่ืองจากการไดร้บัการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ ย่อมไดร้บัตําแหน่งหน้าทีแ่ละรายไดท้ีส่งูขึน้เช่นกนั จงึเกดิความตระหนัก

ในการออมทรพัยเ์พื่อทีจ่ะไดผ้ลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นในรปูแบบการสะสมทรพัย ์การลงทุน หรอืการต่อยอดธุรกจิ จงึมี

พฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นราคา

รวมถึงค่าบรกิารที่ท่านลงทุนในผลิตภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นโดยเฉลี่ย (บาทต่อครัง้) และด้านระยะเวลาที่ท่านใช้ในการ

ตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ กุลฐกาน ตัง้ทวิาพร (2555) ศกึษาเรื่อง 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการออมของบุคคลวยัทํางาน: กรณีศกึษาพนักงานธนาคาร พบว่า ระดบัการศกึษาสงูสุดที่

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการออมดา้นมลูค่าแตกต่างกนั โดยระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการออมดา้น

มูลค่าและการกระทําแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ กนกวรรณ วเิชยีร (2555) เรื่อง พฤตกิรรมการออม

ของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ปจัจยัพืน้ฐานสว่นบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา 

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมของขา้ราชการและลูกจ้างประจํามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยอายุ วุฒิ

การศกึษาระดบัปรญิญาโทมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัปรมิาณการออมมากทีส่ดุ 

นกัลงทุนทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า มพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของ

บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชี

ออมหุ้น (เดอืน) มากที่สุด เน่ืองจากนักลงทุนที่มรีะดบัการศกึษาดงักล่าว เป็นกลุ่มที่เพิง่สําเรจ็การศกึษาและเริม่ต้น

ทาํงาน มรีายไดส้าํหรบัการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีค่่อนขา้งจาํกดั จงึจําเป็นทีต่้องใชร้ะยะเวลาในการตดัสนิใจใน

แต่ละครัง้ ทาํใหน้กัลงทุนทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า มพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของ

บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชี

ออมหุน้ (เดอืน) สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ กฤตภาส เลศิสงคราม (2555) เรื่อง พฤตกิรรมการออมและปจัจยัทีม่ผีลต่อ

การออมของพนักงานพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์พบว่า ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรสี่งผลต่อการออมของพนักงาน

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ดา้นมกีารออมตํ่ากว่า 5,000 บาท 

1.5. นักลงทุนมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บัญชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่านกัลงทุนทีม่ี

อาชีพธุรกจิส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ มพีฤติกรรมการลงทุนในผลิตภณัฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถึงค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อ

ครัง้) และดา้นระยะเวลาที่ท่านเป็นลูกคา้กบับรษิัทหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)(เดอืน) มากทีสุ่ด 

เน่ืองจากนกัลงทุนอาชพีดงักล่าวมคีวามสนใจในการสะสมทรพัยท์ีไ่ดผ้ลประโยชน์ทีส่งูกว่าวธิอีื่น โดยเลอืกการลงทุนใน

หุน้ทีจ่ะทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนสงู และสามารถยอมรบัความเสีย่งได ้เพราะมคีวามสามารถในการหารายไดท้ีค่่อนขา้งสงู

กว่าอาชพีอื่นๆ จงึมพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อครัง้) และดา้นระยะเวลา

ทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)(เดอืน) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรวรรณ 

จาํลอง (2556) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อของธนาคารออมสนิ สาขาวเิศษชยัชาญ จงัหวดั

อ่างทอง พบว่า ลกูคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อของธนาคารออมสนิ สาขาวเิศษชยั

ชาญ จงัหวดัอ่างทองแตกต่างกนั โดยอาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวัมกีระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อของธนาคาร

ออมสนิทีแ่ตกต่างกนักบัอาชพีอื่นๆ 

นกัลงทุนทีม่อีาชพีนิสติ/นกัศกึษามพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัย์

ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) 

มากที่สุด เน่ืองจากนักลงทุนอาชพีดงักล่าวยงัไม่สามารถประกอบอาชพีทีส่ร้างรายได้ดว้ยตวัเองมากเพยีงพอ หรอืมี

รายไดค้่อนขา้งจาํกดั แหล่งทีม่าของรายไดส้ว่นใหญ่มกัจะมาจากผูป้กครองแต่มคีวามสนใจในการลงทุนในหุน้ เพื่อเป็น

การเริม่ต้นการลงทุน การบริหารเงิน และการออม จงึมีพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัท
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หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุน้ (เดอืน) สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุวฒันา ใบเจรญิ (2540) เรื่อง ความพงึพอใจของลูกค้าต่อการให้บรกิารของ

ธนาคารออมสนิ สาขาขอนแก่น (ภาคคํ่า)  พบว่า ลูกคา้ทีม่อีายชพีแตกต่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร

ของธนาคารออมสนิ สาขาขอนแก่น (ภาคคํ่า) โดยรวมทุกดา้นแตกต่างกนั โดยผูท้ีม่อีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา และกลุ่ม

อาชพีอื่นมคีวามพงึพอใจมากกว่าลกูคา้ทีป่ระกอบอาชพีรบัราชการ 

1.5 นักลงทุนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของ

บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่านัก

ลงทุนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดย

เฉลี่ย (บาทต่อครัง้) และด้านระยะเวลาที่ท่านเป็นลูกค้ากบับริษัทหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

(เดอืน) มากทีส่ดุ เน่ืองจากนักลงทุนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป ถอืเป็นรายไดท้ีค่่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบ

กบันกัลงทุนรายไดร้ะดบัอื่นๆ จงึทาํใหเ้กดิความสนใจและพฤตกิรรมในการออม และลงทุนเพื่อเป็นการต่อยอดเมด็เงนิ

เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์และกําไรต่อมา ทัง้การลงทุน การเล่นหุน้ การออมหุน้ ยอมรบัความเสีย่งไดด้ทีัง้ในหุน้ทีม่รีาคา

ค่อนขา้งสงู กลา้ไดก้ลา้เสยี จงึมพีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศ

ไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อครัง้) และ

ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ดุสด ีเกษมมงคล (2556) เรื่องความพงึพอใจของผูใ้หญ่วยัทํางานต่อการใหบ้รกิารของธนาคารกสกิรไทย (จํากดั) 

มหาชน กรณีศกึษาสาขาในเขตบรกิารและการขาย 6 กรุงเทพมหานคร พบว่าลูกคา้ธนาคารกสกิรไทยทีม่กีลุ่มรายได้

ต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารต่างกนั โดยลูกคา้ทีม่รีายได ้15,000 – 100,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการ

ใหบ้รกิารของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในเขตบรกิารและการขาย 6 

นักลงทุนทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 10,000–19,999 บาท มพีฤติกรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุ้นของบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้านระยะเวลาที่ท่านใช้ในการตัดสนิใจลงทุนใน

ผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้น (เดอืน) มากที่สุด เน่ืองจากนักลงทุนกลุ่มดงักล่าวมรีายได้ที่ค่อนขา้งจํากดั แต่สนใจในการ

ลงทุนทีส่ามารถต่อยอดรายได้ ประกอบกบัการลงทุนในบญัชอีอมหุ้นสามารถสร้างกําไรได้มากกว่าผลติภณัฑ์ลงทุน

ชนิดอื่น เช่น เงินฝากประจํา ออมทรพัย์ ดงันัน้จึงทําให้นักลงทุนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,000–19,999 บาท มี

พฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้าน

ระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดุสด ีเกษมมงคล 

(2556) เรื่องความพงึพอใจของผู้ใหญ่วยัทํางานต่อการให้บรกิารของธนาคารกสกิรไทย (จํากดั) มหาชน กรณีศกึษา

สาขาในเขตบรกิารและการขาย 6 กรุงเทพมหานคร พบว่าลูกคา้ธนาคารกสกิรไทยที่มกีลุ่มรายได้ต่างกนัมคีวามพงึ

พอใจต่อการบรกิาร ต่างกนั โดยลูกคา้ที่มรีายได้ 15,000 – 100,000 บาท มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารของ

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในเขตบรกิารและการขาย 6 

1.6 นักลงทุนมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บัญชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 

ตามลําดบั พบว่านักลงทุนทีม่สีถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่าน

ลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นโดยเฉลี่ย (บาทต่อครัง้) ดา้นระยะเวลาที่ท่านใช้ในการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑ์

บญัชอีอมหุ้น (เดือน) และด้านระยะเวลาที่ท่านเป็นลูกค้ากบับรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลปิ(ประเทศไทย)จํากดั (มหาชน)

(เดอืน) มากทีส่ดุ เน่ืองจากนกัลงทุนทีม่สีถานภาพดงักล่าวเลง็เหน็ถงึรากฐานการวางแผนของครอบครวัในอนาคต จงึ

เลอืกที่จะออมทรพัย์ในวธิทีีไ่ด้ผลตอบแทนค่อนขา้งสูง ถึงแม้จะมคีวามเสีย่ง แต่เพื่อผลตอบแทนและกําไรที่เพิม่ขึน้ 

เพราะมีความรบัผดิชอบต้องดูแลครอบครวัมากขึ้น จงึมพีฤติกรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัท
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หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดย

เฉลีย่ (บาทต่อครัง้) ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) และดา้นระยะเวลา

ทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ อภญิญา 

ภทัราพรพสิฐิ (2553) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) จงัหวดักาญจนบุร ี

พบว่า สถานภาพสมรสมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จงัหวดักาญจนบุร ี

2. ทศันคตขิองนกัลงทุนดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

2.1. ทศันคติของนักลงทุนดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ด้านราคา ดา้นบุคคล 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัย์

ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้านราคารวมถึงค่าบริการที่ท่านลงทุนในผลิตภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นโดยเฉลี่ย 

(บาทต่อครัง้) เน่ืองจากผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นมใีห้เลอืกลงทุนอย่างหลากหลาย ตรงกบัความต้องการ จํานวนเงิน

เริม่ตน้ อตัราค่าธรรมเนียม ในการลงทุนมคีวามเหมาะสม พนักงานมกีารบรกิารทีด่ ีและเอกสารแจง้รายละเอยีดต่างๆ 

มขีอ้ความชดัเจน และเขา้ใจง่าย ซึง่ลว้นเป็นสิง่ทีส่ามารถจบัตอ้งได ้จงึทําใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนใน

ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่าน

ลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นโดยเฉลี่ย (บาทต่อครัง้)ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ ภทัรพร เฉลมิบงกช (2553) 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ เรื่อง ทศันคติต่อธนาคารส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใช้

ผลติภณัฑก์ารเงนิ: กรณีศกึษาผูใ้ชบ้รกิารธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาสาํนักงานใหญ่ 

พบว่า ทศันคตต่ิอธนาคารสว่นประสมทางการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร 

และด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงิน ด้านเงินฝาก และด้านสนิเชื่อ: 

กรณีศกึษาผูใ้ช้บรกิารธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยั ของ จารุวรรณมศีิริ (2553) เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการใช้ชีวิตต่อความตัง้ใจซื้อจาน

ดาวเทยีม DTV ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มผีลต่อความตัง้ใจซือ้จานดาวเทยีม DTV ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 

2.2. ทศันคติของนักลงทุนดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้าน

ระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) ในทศิทางตรงกนัขา้ม เน่ืองจากผลติภณัฑ์

บญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิมคีวามปลอดภยัเกีย่วกบัเรื่องขอ้มูลบญัชขีองลูกคา้ มกีารส่งรายงานผ่านทาง

อเีมลใ์หล้กูคา้ทราบทุกครัง้ รวมถงึมรีะบบการตรวจสอบพอรต์การลงทุนออนไลน์ (POEMS) ทีแ่สดงขอ้มูลถูกต้องและ

เข้าใจง่าย จงึทําให้มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภณัฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) ลดลง 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ ภัทรพร เฉลมิบงกช(2553) เรื่อง ทศันคติต่อธนาคารส่วนประสมทางการตลาดกบั

พฤตกิรรมการเลอืกใชผ้ลติภณัฑก์ารเงนิ: กรณีศกึษาผูใ้ชบ้รกิารธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

สาขาสาํนกังานใหญ่ พบว่า ทศันคตต่ิอธนาคารส่วนประสมทางการตลาด ดา้นพนักงาน ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 

ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชผ้ลติภณัฑก์ารเงนิ ดา้นเงนิฝาก 

และดา้นสนิเชื่อ: กรณีศกึษาผูใ้ชบ้รกิารธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่ 

2.3. ทศันคตขิองนกัลงทุนดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์

บญัชอีอมหุ้นของบรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้านระยะเวลาที่ท่านเป็นลูกค้ากบับรษิัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) เน่ืองจากผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้มแีพค็เกจการลงทุนมคีวาม

ยดืหยุ่น สามารถปรบัใหเ้หมาะสมกบัสไตลก์ารลงทุนของตนเองได ้ไดร้บัผลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าเหมาะสมกบัความเสีย่ง
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ของการลงทุน มคีวามหลากหลายของช่องทางการเปิดบญัชอีอมหุน้ รวมไปถงึความโดดเด่นน่าสนใจของป้ายโฆษณา

ประชาสมัพนัธข์องบรษิทั ณ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และมกีารสง่รายงานผ่านทางอเีมลใ์หล้กูคา้ทราบทุกครัง้ทีม่คีวาม

เคลื่อนไหวของบญัชอีอมหุ้น เช่น การยนืยนัรายการการซื้อ-ขาย เป็นต้น จงึทําให้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ

ลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็น

ลูกค้ากบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)(เดอืน) ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั ของ ดุสทิธิ ์จุ้ยสุข 

(2553) เรื่อง พฤตกิรรมการฝากเงนิของลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบา้นนาสาร จงัหวดั

สรุาษฎรธ์านี พบว่า ปจัจยัทางการตลาดประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสรมิการตลาด 

ระบบการใหบ้รกิารและลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการฝากเงนิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ 

จารุวรรณมศีริ ิ(2553) บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการใชช้วีติต่อ

ความตัง้ใจซือ้จานดาวเทยีม DTV ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑห์รอื

บรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มผีลต่อความตัง้ใจซือ้จานดาวเทยีม DTV ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 

3. รปูแบบการดาํเนินชวีติ 

3.1. รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคดิเห็น มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นราคา

รวมถึงค่าบรกิารที่ท่านลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นโดยเฉลี่ย (บาทต่อครัง้) เน่ืองจากการเขา้ร่วมกจิกรรม การ

สงัสรรค์กบัเพื่อนเพื่อพูดคุยกนัเรื่องธุรกิจ การเมือง และเศรษฐกิจ ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกบัการลงทุน ติดตาม

ขา่วสารเรื่องเศรษฐกจิ และการเมอืง และมคีวามเหน็ว่าการลงทุนบญัชอีอมหุน้เป็นวธิทีีเ่หมาะแก่การเกบ็สะสมไวเ้พื่อ

ใช้ในอนาคต เหมาะสมแก่การลงทุน จงึทําให้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นของ

บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุ้นโดยเฉลี่ย (บาทต่อครัง้) ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ของ ทพิวราลภิศพิมาน (2554) เรื่อง ปจัจยัด้านรูปแบบการ

ดําเนินชวีติที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ TOYOTA ขนาดเครื่องยนต์ 1500CC. ของผู้ขบัขีร่ถยนต์ใน

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัรูปแบบการดําเนินชวีติ ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้าน

ความคดิเหน็ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ TOYOTA ขนาดเครื่องยนต์ 1500CC. ของผู้ขบัขีร่ถยนต์ใน

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑล และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวุพชิญ ์ตัง้นิมติรชยักลู(2552) เรื่อง รปูแบบการ

ดําเนินชวีติ และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพร้อมบรโิภคของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการ

ดาํเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยั

ทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

3.2. รปูแบบการดาํเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุ้นของบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้านระยะเวลาที่ท่านใช้ในการตัดสนิใจลงทุนใน

ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) เน่ืองจากการชอบดูรายการ ข่าว อ่านนิตยสาร เวบ็ไซต์ทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการลงทุน 

การเขา้ร่วมงานแสดงทางการเงนิและการธนาคารเป็นประจาํ ทาํใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์

บญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุน

ในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จารุวรรณมศีริ ิ(2553) เรื่อง สว่นประสมทางการตลาด

และรูปแบบการใชช้วีติต่อความตัง้ใจซือ้จานดาวเทยีม DTV ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบว่า รูปแบบการใชช้วีติ 

ดา้นกจิกรรม และ ความคดิเหน็ มผีลต่อความตัง้ใจซือ้จานดาวเทยีม DTV ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ สุวพชิญ์ตัง้นิมติรชยักูล (2552) เรื่อง รูปแบบการดําเนินชวีติ และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้ม

บรโิภคของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการดําเนินชวีติ ด้านกจิกรรม ดา้นความสนใจ และด้าน

ความคดิเหน็มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
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3.3. รูปแบบการดําเนินชีวติ ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคดิเห็น มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้าน

ระยะเวลาที่ท่านเป็นลูกค้ากบับรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)(เดอืน) เน่ืองจากรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ในการเขา้ร่วมกจิกรรมการลงทุน ทัง้การสมัมนา เขา้ร่วมฟงับรรยาย เขา้ร่วมงานแสดงทาง

การเงนิและการธนาคารประจาํทุกปี และดา้นความสนใจในขา่วสารการลงทุน จงึทาํใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็น

ลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) ในทศิทางตรงกนัขา้ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั 

ของ ทิพวราลภิศพิมาน (2554) เรื่อง ปจัจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต ์

TOYOTA ขนาดเครื่องยนต์ 1500CC. ของผูข้บัขีร่ถยนต์ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑล พบว่า ปจัจยั

รูปแบบการดําเนินชวีติ ด้านกจิกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคดิเหน็ มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อรถยนต ์

TOYOTA ขนาดเครื่องยนต ์1500CC. ของผูข้บัขีร่ถยนตใ์นกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑล 

  เน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชวีติดา้นความคดิเหน็ ส่งผลใหม้คีวามเหน็ว่าการลงทุนในบญัชอีอมหุน้ถอื

เป็นการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์ในระยะยาว จงึทาํใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลูกคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ล

ลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวุพชิญ ์ตัง้นิมติรชยักลู (2552) เรื่อง รปูแบบ

การดาํเนินชวีติ และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า รปูแบบการ

ดาํเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคดิเหน็มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารพรอ้มบรโิภคของคนวยั

ทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

   

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
1. ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิและการลงทุน ควรทีจ่ะรกัษากลุ่มเป้าหมายนักลงทุนกลุ่ม

เพศชาย อายุ 40 – 59 ปี ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอาชพีธุรกจิส่วนตวั/ เจา้ของกจิการ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

50,000 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนัไว ้เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวมพีฤตกิรรมการลงทุนใน

ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่าน

ลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อครัง้) มากทีส่ดุ 

2. ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิและการลงทุน ควรทีจ่ะวางแผนพฒันากระบวนการบรกิาร

เพื่อทีจ่ะดงึดูดความสนใจในการการตดัสนิใจลงทุนในบญัชอีอมหุ้นของนักลงทุนเพศชาย อายุ 20 – 29 ปี ระดบั

การศกึษาปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า อาชพีนิสติ/นกัศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-19,999 บาทและมสีถานภาพสมรส/ 

อยู่ดว้ยกนั เพราะเน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายทีม่พีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัย์

ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ (เดอืน) 

มากทีส่ดุ 

3. ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิและการลงทุน ควรที่จะวางกลยุทธ์เกี่ยวกบัการส่งเสรมิ

การบรกิารลกูคา้ สรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบันกัลงทุนทีม่อีายุ 40 – 59 ปี ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอาชพีธุรกจิ

ส่วนตวั/ เจา้ของกจิการ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,000 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพสมรส/ อยู่ดว้ยกนั เพราะเน่ืองจาก

เป็นกลุ่มเป้าหมายทีม่พีฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (เดอืน) มากทีส่ดุ 

4. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสถาบนัการเงินและการลงทุน ควรร่วมมือกับฝ่ายพฒันาผลิตภัณฑ ์

พฒันา ปรบัปรุงเกีย่วกบัผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ โดยเฉพาะความหลากหลายในหุน้ทีล่งทุนใหเ้กดิความน่าสนใจ และ

ควรมกีารแนะนําผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการทีส่อดคลอ้งกบัจาํนวนเงนิทีผู่ล้งทุนสามารถลงทุนได ้และมกีารออก
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เคมเปญลดค่าธรรมเนียมการบรกิารต่างๆ เพราะนักลงทุนมทีศันคตดิา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมในระดบัด ีและปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลติภัณฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดย

เฉลีย่ (บาทต่อครัง้) และดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ(ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) 

5. ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิและการลงทุนควรมกีารวเิคราะหร์าคาหรอืงบประมาณใน

การลงทุนเริม่แรกให้มคีวามน่าสนใจ รวมถงึเปรยีบเทยีบกบับรษิัทในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินกจิการ เพราะนกัลงทุนมทีศันคตดิา้นราคาโดยรวมในระดบัดแีละส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นของบรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อครัง้) และดา้นระยะเวลา

ทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) 

6. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและการลงทุน ควรร่วมวางแผนการพัฒนาตลาด 

โดยเฉพาะฝา่ยกจิกรรมการตลาด หรอื พฒันาการตลาดและกลยุทธ ์ถงึช่องทางในการตดิต่อสื่อสารกบันักลงทุน ใหม้ี

ความสะดวกและรวดเรว็ สามารถตอบโตแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนัได ้เพราะนกัลงทุนมทีศันคตดิา้นช่องทางการ

จดัจําหน่ายโดยรวมในระดบัด ีและส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บญัชีออมหุ้นของบริษัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้าน

ระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) 

7. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวขอ้งกบัสถาบนัการเงินและการลงทุน ควรวางแผนในการพฒันาการส่งเสริม

การตลาด ทัง้ในด้านสื่อออนไลน์ เวบ็ไซต์ เครื่องมือต่างๆ ที่สามารถจดัการบนหน้าเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง มคีวาม

สะดวกและรวดเรว็เพราะนกัลงทุนมทีศันคตดิา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมในระดบัด ีและส่วนประสมทางการตลาด

บริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในผลิตภัณฑ์บัญชีออมหุ้นของบริษัท

หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลูกคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ(ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) 

8. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและการลงทุน ควรรักษามาตรฐานพร้อมทัง้พัฒนา

กระบวนการการให้บรกิาร ทัง้เรื่องความปลอดภยัของขอ้มูล การส่งรายงานผ่านช่องทางต่างๆ ระบบการตรวจสอบ

พอรต์การลงทุนออนไลน์ใหไ้ดม้าตรฐาน และมกีารนํานวตักรรมใหม่ๆมาใชเ้พื่อใหเ้กดิความรวดเรว็มากขึน้ เพราะนัก

ลงทุนมีทศันคติด้านกระบวนการโดยรวมในระดบัดีมาก และส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นของบรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) ด้านระยะเวลาที่ท่านใช้ในการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุ้น (เดอืน) ในทศิทางตรงกนัขา้มและ

ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน) ในทศิทางเดยีวกนั 

9. ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิและการลงทุน โดยเฉพาะฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ควรมกีาร

จดัการอบรมเพิม่ทกัษะทัง้ทางดา้นความรูก้ารลงทุนและดา้นการบรกิารแก่พนักงาน เพื่อทีจ่ะสามารถแนะนําการลงทุน

ทีด่ ีและสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บันกัลงทุนได ้เพราะนกัลงทุนมทีศันคตดิา้นบุคคลโดยรวมในระดบัด ีและส่วนประสม

ทางการตลาดบรกิารดา้นบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัย์

ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้านราคารวมถึงค่าบริการที่ท่านลงทุนในผลิตภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นโดยเฉลี่ย 

(บาทต่อครัง้) 

10. ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิและการลงทุน ควรใหค้วามสาํคญัเกี่ยวกบัเอกสาร Fact 

Sheet เพื่อให้นักลงทุนได้รบัความรู้ประกอบการลงทุนในบญัชีออมหุ้นเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเอกสารแจ้งรายการ

เคลื่อนไหวเกีย่วกบับญัชอีอมหุน้ เพราะนกัลงทุนมทีศันคตดิา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมในระดบัด ีและสว่นประสม

ทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของ
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บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่านลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อครัง้) 

11. ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิและการลงทุน ควรจดัใหม้กีารอบรมกบันักลงทุน การร่วม

กจิกรรมสมัมนา การเสนอขา่วสารเกีย่วกบัการลงทุน เพิม่เกรด็ความรูก้ารลงทุนบนหน้าเวบ็ไซต์ เพื่อสรา้งความมัน่ใจ

ในการลงทุน และทาํใหน้กัลงทุนเขา้ใจถงึความเสีย่งทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิทัง้กาํไรและขาดทุนจากการลงทุน เพราะรูปแบบ

การดําเนินชีวิตด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนใน

ผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ดา้นราคารวมถงึค่าบรกิารทีท่่าน

ลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้โดยเฉลีย่ (บาทต่อครัง้) 

12. ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิและการลงทุน ควรส่งเสรมิกจิกรรม/ สมัมนาเกีย่วกบัหุน้

และการลงทุน ควรเชญินักลงทุนเขา้ชมงานแสดงทีเ่กีย่วกบัการเงนิและการลงทุน ทําใหเ้กดิความรูแ้ละความมัน่ใจใน

การลงทุน เพราะรปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้

ของบรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั ดา้นระยะเวลาทีท่่านใชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอม

หุน้ (เดอืน) 

13. ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิและการลงทุน ควรร่วมมอืกบัฝ่ายสื่อสารองคก์ร หรอืฝ่าย

กิจกรรม ร่วมวางแผนกิจกรรมระหว่างองค์กรกบันักลงทุน ได้แก่ การจัดอบรม ทัง้ในและนอกสถานที่ การเพิ่ม

เกรด็ความรูก้ารลงทุนบนเวบ็ไซต ์ขา่วสารต่างๆ เพื่อทีจ่ะดงึดดูความสนใจของนกัลงทุนในระยะยาว เพราะรูปแบบการ

ดําเนินชวีติดา้นกจิกรรม และด้านความสนใจมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในผลติภณัฑ์บญัชอีอมหุ้นของ

บรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ด้านระยะเวลาที่ท่านเป็นลูกค้ากบับรษิัทหลกัทรพัย์ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)(เดอืน)ในทศิทางตรงกนัขา้ม 

ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัการเงนิและการลงทุน ควรส่งเสรมิใหเ้หน็ถงึความสําคญัของบญัชอีอมหุน้ ขอ้ดี

ทีว่่าเป็นการลงทุนทีม่คีวามสะดวก ประหยดัเวลา และเหมาะแก่การเกบ็สะสมเงนิไวใ้ชใ้นอนาคตจดั เพราะรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในผลติภณัฑบ์ญัชอีอมหุน้ของบรษิทัหลกัทรพัย์

ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้กบับรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)(เดอืน)ในทศิทางเดยีวกนั 
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