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 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อน
ภาษีของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการ
ลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุน
รายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในคร้ังน้ี คือนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน  400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD ในส่วนของเพศ จะใช้
การวิเคราะห์ด้วย สถิติ t-test และวิเคราะห์ด้วยข้อมูลด้วยสถิตถิดถอยพหุคูณ หรือ Multiple Regression 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ รายได้ 
วัตถุประสงค์ในการลงทุน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจเพื่อการ
ลดหย่อนภาษีต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจ, การลงทุน, การลดหย่อนภาษี 



Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study a decision to invest for tax deductions 
of individual invest in Bangkok. 2) to study a decision to invest for tax deductions of individual 
invest in Bangkok separated by personal factors. 3) to study 7P’s of Marketing Mix affecting 
a decision to invest for tax deductions of individual invest in Bangkok.   

 The sample group was 400 individual investors in Bangkok. The questionnaire was 
used to be a tool for collecting the data.  The data collected were analyzed by using the 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 
Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant 
different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order 
to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. 

 The results of hypothesis testing showed that individual investors in Bangkok with 
personal factors include gender, age, income, purpose and influential person were different. 
7P’s of Marketing Mix’s includes produce, price, place, promotion, people, physical evidence 
and process  affected to decision to invest for tax deductions of individual investors in 
Bangkok. 

Keyword: Decision making, Investment, Tax Deductions 

 

บทน า 

 ภาษีคือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากประชาชน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมสาธารณูปโภคหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
รวมไปถึงการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการต่างๆด้วย ซ่ึงผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีน้ัน สามารถลดหย่อนภาษี
ได้ตามที่กรมสรรพากรได้ระบุไว้ ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่-
บุตร ดอกเบี้ยกู้บ้าน เบี้ยประกันชีวิต LTF RMF รวมไปถึงเงินบริจาคต่างๆ ข้อดีของการลดหย่อนภาษีน้ันคือ
ท าให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีน้อยลง  

 ดังน้ันผู้มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีมักจะหาลู่ทางในการลดหย่อนภาษีให้มากที่สุด ซ่ึง
รายการลดหย่อนที่นิยมมากที่สุดจึงเป็นรายการในกลุ่มการลงทุนและประกันชีวิต เพราะนอกจากจะได้สิทธิ
ทางภาษีแล้ว ยังสามารถสร้างวินัยในการออมและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ การลงทุนเพื่อ
การลดหย่อนภาษีจึงเป็นเคร่ืองมือบริหารทางการเงินที่ส าคัญในการบริหารภาษี 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเร่ืองของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อยใน
เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นกลุ่มการลดหย่อนที่เป็นที่นิยมมากที่สุดส าหรับบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ที่
ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี รวมถึงเป็นการลดหย่อนภาษีที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่นอกเหนือจากสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีด้วย ทั้งน้ีผู้วิจัยสนใจในเร่ืองน้ี เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี เพื่อที่จะน าข้อมูลจาก



การท าวิจัยน้ี ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนรายย่อยได้อย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อน
ภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของ
นักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทเพมหานคร โดยการวิจัยคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจัยดังหัวข้อต่อไปน้ี 

 3.1 ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะศึกษาผู้ลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ส าคัญ เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของประเทศและเป็นศูนย์กลางแห่งการจ้างงาน เน่ืองจากกลุ่มทุนข้ามชาติส่วนใหญ่
เข้ามาท าธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีประชากรมากมายเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร ส่งผลมี
ความหลากหลายทางความคิดและรูปแบบในการด าเนินชีวิต ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครมีฐาน
รายได้สูงมากพอที่จะถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี จึงเป็นประชากรที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการศึกษา
กระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการ
ลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยต่างๆ โดยการศึกษาคร้ังน้ี
ประกอบไปด้วยตัวแปรดังต่อไปน้ี  

3.2.1 ตัวแปรอิสระ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ วัตถุประสงค์ในการลงทุน และ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน ส่วนด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

 3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 



     ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ - รายได ้  - อายุ 

- วัตถุประสงค์ในการลงทุน                                                            

- บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ 

ตัดสินใจลงทุน               

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด  

- ด้านผลติภัณฑ ์ - ด้านบุคคล 

- ด้านราคา - ด้านกระบวนการ 

- ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ด้านส่งเสริมการขาย 

- ด้านลักษณะทางกายภาพ 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

        ตัวแปรอิสระ (x)      ตัวแปรตาม (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ รายได้ วัตถุประสงค์ในการลงทุน และ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนต่างกัน ท าให้มีกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีต่างกัน 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

     กระบวนการตัดสินใจลงทุนเพ่ือ
การลดหย่อนภาษ ี

- การตระหนักถึงปญัหา 

- การแสวงหาข้อมูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตัดสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 



 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการ
ลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สามารถรู้จ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อการศึกษา ซ่ึงการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดท้ี ่
0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถาม ที่เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะ
น าข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจัยหรือเร่ืองที่ต้องการศึกษา โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรท่ีเก่ียวข้องในคร้ังน้ี และน าไปสู่ขั้นตอนของการ
ให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยก าหนด โดยการตั้งข้อค าถามในแบบสอบถามต้องเป็นค าถามที่มีความ
ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะอีกด้วย ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด โดยในส่วนของ
แบบสอบถามปลายปิดผู้วิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ และในส่วนแบบสอบถาม
ปลายเปิดผู้วิจัยจะก าหนดเฉพาะค าถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บมาแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปน้ี     

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ วัตถุประสงค์ในการลงทุน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุน 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี
ของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ



จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ และยังมีในส่วนของปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจลงทุน ที่ประกอบด้วยด้านการตระหนักถึง
ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ ที่ผู้วิจัยก าหนด
ไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย    

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี   

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ วัตถุประสงค์ในการลงทุน และบุคคลผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ลงทุน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และในส่วนของเพศ จะใช้การวิเคราะห์ด้วย
สถิติ t-test 

2.2 เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อ
การลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ หรือ Multiple Regression 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ืองกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี 
ของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 21-35  
ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อการลดหย่อน
ภาษี และตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ระดับความส าคัญในกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินทางเลือก ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด โดยอีก 4 ด้านที่เหลืออยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านการ
ตระหนักถึงปัญหาตามล าดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของนักลงทุนรายย่อยใน
เขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัยได้ ดังน้ี นักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ รายได้ วัตถุประสงค์ในการลงทุน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน
ต่างกัน ท าให้มีกระบวนการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมแตกต่างกัน 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได้ว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการ



ขาย ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้แก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดังน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ รายได้ 
วัตถุประสงค์ในการลงทุน และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนต่างกัน ท าให้มีกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อ
การลดหย่อนภาษีโดยรวมต่างกัน มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. เพศ 

 นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ท าให้มีกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการ
ลดหย่อนภาษีโดยรวมต่างกัน ซ่ึงจากพฤติกรรมของเพศหญิงที่มีโอกาสซื้อสินค้าและบริการมากกว่าเพศชาย 
แต่รับความเสี่ยงได้น้อยกว่าเพศชาย ดังน้ันสถาบันทางการเงินที่เก่ียวข้องควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินต่างๆท่ีสามารถใช้ลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ให้เหมาะสมกับเพศหญิง ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะความเสี่ยงต่ าและให้ผลตอบแทนที่แน่นอน 

2. อายุ 

 นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ท าให้มีกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการ
ลดหย่อนภาษีโดยรวมต่างกัน ดังน้ัน สถาบันการเงินที่ท าการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี
น้ัน จะต้องมีให้ครบทุกรูปแบบ ทั้งประกันชีวิตและการลงทุนรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับคนแต่ละช่วงวัย 
เน่ืองจากคนวัยรุ่นจะชอบการลงทุน คนวัยใกล้เกษียณก็จะชอบประกันชีวิต เม่ือนักลงทุนมากันเป็น
ครอบครัวจะได้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองและตรงความต้องการของนักลงทุนในแต่ละวัยได้ 

3. รายได้ 

 นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่างกัน ท าให้มีกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อ
การลดหย่อนภาษีโดยรวมต่างกัน รายได้จะเป็นตัวก าหนดหลักในการซ้ือผลิตภัณฑ์แต่ละรูปแบบ ผลิตภัณฑ์
ที่ออกแบบมาควรมีการก าหนดราคาที่หลากหลาย มีการเปรียบเทียบราคาและความแตกต่างที่ชัดเจน 
เพื่อให้นักลงทุนรู้สึกว่าได้ลงทุนแล้วเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

4. วัตถุประสงค์ในการลงทุน 

 นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนต่างกัน ท าให้มีกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีโดยรวมต่างกัน โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่คือเพื่อการลดหย่อนภาษีเป็น
หลัก ดังน้ันควรเน้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ที่มากกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อจูงใจให้นักลงทุนมาร่วม
ลงทุน 

5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน 



 นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนต่างกัน ท าให้มี
กระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีโดยรวมต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะ
ตัดสินใจด้วยตนเอง ดังน้ัน เม่ือพนักงานขายได้มีโอกาสน าเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่นักลงทุน เม่ือมีโอกาส
ควรจะรีบปิดการขายให้ได้เลยตั้งแต่คร้ังแรก  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน
เพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการ
ลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน สถาบันทางการเงินควรจะออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีระยะเวลาการลงทุนให้เลือกทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 

2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน
เพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบันทางการเงินที่เก่ียวข้องน้ัน ควร
จะมีตัวแทนที่คอยให้บริการอย่างทั่วถึง รวมถึงมีการให้มีคอลเซ็นเตอร์คอยให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วย 

3. ด้านการส่งเสริมการขาย 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อ
การลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ควรจะมีการให้พนักงานคอยอัพเดต
ข่าวสารให้แก่นักลงทุนอยู่ตลอด อย่างน้อยๆไตรมาสละ 1 คร้ังหรืออาจจะบ่อยกว่าน้ันก็ตามท่ีนักลงทุนแต่ละ
ท่านสะดวก เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ตนเองในการน าเสนอสิ่งใหม่ให้แก่นักลงทุนได้ตลอดเวลา 

4. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบัน
ทางการเงินควรจะมีการแบ่งฝั่งการแนะน าการลงทุนอย่างชัดเจน เน่ืองจากการให้บริการให้ส่วนน้ีใช้เวลา
ค่อนข้างนาน ควรจะมีการจัดเป็นสัดส่วนเพื่อไว้คอยรองรับการนักลงทุนที่มาใช้บริการด้านลงทุนโดยเฉพาะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาตัวแปรในปัจจัยอ่ืนๆที่อาจจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนเพื่อการลดหย่อน
ภาษีของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่าน้ัน 
ท าให้มีข้อจ ากัดในด้านจ านวนกลุ่มตัวอย่างของนักลงทุน ดังน้ันในการท าวิจัยคร้ังหน้าควรท าให้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น เช่นประชากรในเขตปริมณฑลหรือประชากรในต่างจังหวัด เป็นต้น 
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