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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2)เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความ
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ของนักศึกษา
ปริญญาโท ต่างกัน นอกจากน้ีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และ
ด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to1) To study The Decision to Invest in Mutual Fund of Graduated 
Students Business Administration Ramkhamhaeng University. 2) To study of The Decision to Invest in 
Mutual Fund classified by personal factors of Graduated Students Business Administration 
Ramkhamhaeng University. 3) To study of the marketing mix factors that affects The Decision to Invest in 
Mutual Fund of Graduated Students Business Administration Ramkhamhaeng University. The sample 
population in the Bangkok and Metropolitan Area 400 peoples and questionnaires are a tool for data 
collection. By the statistics used in the descriptive analysis are frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Hypothesis test were for comparison, using t-test statistics to test hypotheses with 
one-way ANOVA. If differences are found, they will be compared in pairs by using LSD method. 

The hypothesis test found that Graduated Students Business Administration 
Ramkhamhaeng University with different gender, age, status, occupation, and income affecting the The 
Decision to Invest in Mutual Fund  has different.  Further, Marketing mix factor in terms of pricing, 
distribution channels, personnel, and service processes affects The Decision to Invest in Mutual Fund of 
Graduated Students Business Administration. and Marketing mix factor in terms of product, marketing 
promotion and physical appearance does not affect The Decision to Invest in Mutual Fund of 
Graduated Students Business Administration Ramkhamhaeng University. 

Keywords : The Decision to Invest in Mutual Fund. 

บทน า 

ก่อนจะเรียนรู้วิธีการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ เราอาจจะเร่ิมก่อนว่าเราลงทุนเพื่ออะไร และเรารับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนได้แค่ไหน ซ่ึงวัตถุประสงค์และความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนก็จะต่างกันไป  เช่น ถ้าเราเป็น
นักศึกษาจบใหม่อาจจะอยากลองลงทุนดู และเรายังอายุไม่มากสามารถรับความเสี่ยงได้สูงอาจจะเร่ิมลงทุนในตลาดหุ้นก็ได้   
ถ้าเป็นวัยกลางคน เราอาจจะลงทุนแบบปลอดภยัมากขึ้น โดยลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นลง เพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์อ่ืน เช่น ตรา
สารหน้ีมากขึ้น เพราะว่าเรามีภาระต้องดูแลครอบครัว การรับความเสี่ยงอาจจะลดลงและเงินที่เก็บออมมาเร่ิมเป็นสัดส่วน
ที่สูงท าให้เราไม่อยากลงทุนในอะไรที่เสี่ยงมากเพื่อรักษาเงินก้อนน้ีให้อยู่กับเราอย่างม่ันคงโดยต้องการผลตอบแทนอยู่บ้าง 
และเม่ือเกษียณเราอาจจะรับความเสี่ยงได้ต่ าก็อาจจะลงทุนเพื่อเงินปันผลหรือลงทุนแค่รักษามูลค่าเงินที่เก็บสะสมมา
เท่าน้ัน ส าหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงจะช่วยก าหนดการวางแผนในการลงทุนให้ดีขึ้น 
แต่หลัก ๆ ในบทความน้ีจะพูดถึงเฉพาะวิธีการลงทุนเป็นหลัก การลงทุนอาจจะแบ่งได้กว้าง  ๆ2 แบบ คือ การลงทุนด้วยตัวเอง
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โดยตรงกับการลงทุนโดยให้คนอ่ืนบริหารให้ โดยเราจะเลือกการลงทุนด้วยตัวเราเองหรือว่าจะเลือกให้มืออาชีพมาบริหาร
ให้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางส่วน 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม  โดยจ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล
ว่ามีความส าพันธ์มากน้อยเพียงใดต่อการตัดสินใจลงทุนของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง และศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ ว่ามีผลกับการตัดสินใจลงทุนของนักศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหงหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นโอกาสให้กับผู้
ลงทุนน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการลงทุนให้เกิดประโยชน์ตรงกับเป้าหมาย และลด
ข้อผิดพลาดในด้านต่าง ๆ ให้น้อยลงเพื่อให้เกิดความม่ันใจกับผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัย
รามค าแหง 

2.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

3.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปรญิญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
ขอบเขตของงานวจิัย  

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดังหัวข้อต่อไปน้ี 

 1. ขอบเขตของประชากรในการศึกษาวิจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในคร้ังน้ีได้ท าการเลือกกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงจากความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน จึงท าให้มีความเหมาะสมใน
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร  ในการศึกษาวิจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ก าหนดตัวแปรส าหรับการศึกษาวิจัย ซ่ึงประกอบ ไปด้วย  

2.1 ตัวแปรอิสระ ที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยใน คร้ังน้ีได้แก่ 
2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ   
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2.2 ตัวแปรตาม ที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่  

      2.2.1 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ซ่ึงประกอบไปด้วย   ด้านการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

 
ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2.  เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3.  เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

นายจตุพร อินอักษร (2560) กล่าวว่ากองทุนรวม คือ การที่นักลงทุนหลาย ๆ รายน าเงินมาเพื่อลงทุนใน
หลักทรัพย์ตามนโยบายของบริษัทจัดการกองทุนที่นักลงทุนประสงค์และเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดี โดยจะผู้จัดการกองทุน
บริหารเงินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยที่ท าให้มูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

Miss Yang Mo (2563) กองทุนรวมเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนทีมี่ความหลากหลายจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ผู้ลงทุน

ต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับประเภทของกองทุนรวมให้ดเีสยีก่อนว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะและสไตล์การลงทุน

ของตนเองมากน้อยเพียงใด 

การตัดสินใจเป็น “กระบวนการ” หมายถงึว่า การตัดสินใจเป็นการด าเนินการที่ต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้ง
การคิด การพิจารณาไตร่ตรอง การวิเคราะห์และการประเมิน จากน้ันจึงค่อยท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกทีด่ีที่สดุเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ

ณัฐิมา กิติพันธ์กุล (2563) ได้ศึกษา การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และSSF กับ บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุน บัวหลวงจ ากัด (มหาชน) กลุ่ม ลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา ในภาคนครหลวง 
5 กล่าวว่า การตัดสินใจ คือการใช้ข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาเลือกปฏิบัติทางเลือกใด ทางเลือกหน่ึงจากหลายๆ
ทางเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหา การหาข่าวสารที่
เก่ียวข้องกับตัวปัญหาน้ัน การประเมินข่าวสาร การก าหนดทางเลือก และการเลือกทางเลือก 
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นายจตุพร อินทรอักษร (2560) ได้ศึกษาการตดัสินใจเลือกลงทนุกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อน
ภาษขีองนักศึกษาโครงการพเิศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถงึ กระบวนการทางเลือกทางใด
ทางเลือกหน่ึงจากหลายๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์การ 

จากเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหมายถงึ การที่นักลงทุนหลาย 
ๆ รายน าเงินมาเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ ตามนโยบายของบริษัทจัดการกองทุน โดยผ่านการตดัสินใจจากกระบวนการ
ทางเลือกทางใดทางเลือกหน่ึงจากหลายๆทางเลือก ที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดแีล้ว นักลงทุนจะเห็นได้ว่า  มี
กองทุนต่างๆมากมาย จากหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน (บลจ.) ให้เลือกลงทุน มีการบริหารการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจดุมุ่งหมายให้ได้รับผลตอบแทนทีด่ีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจัย “เร่ือง การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง” พบว่ามีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี  

Miss Yang Mo (2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอ่การตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 
ด้านส่งผลต่อการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LIF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อดุลย์ สาลิฟา (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fiad: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (L TF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยค้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
และส่งเสริมการขาย สะท้อนกลุ่มตัวอย่างต้องการความสะดวกในการลงทุน ประกอบกับการมีการส่งสริมทางการตลาดที่ 
โดดเด่นตรงกับความต้องการท าให้นักลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ้น และการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารท า
ให้เพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุน รวมถึงการศึกษาของ จิรัสย์ชา รัตนเพียร (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LIE) ของ ลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)ของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และการศึกษาของ ทรรศวรรณ จันทร์สาย (23ร) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LIF กับ บลจ.บัวหลวง: กรณีศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ที่อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
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ศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่า การสามารถช าระค่าหน่วยลงทุนได้
สะดวก โดยตัดผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ การมีช่องทางในการซ้ือขายที่หลากหลาย เช่น ATM , 
Internet banking , Mobile banking และการสามารถท ารายการ ซ้ือ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนผ่านทาง Web 
Site/Mobile Application ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนัก
ลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ นายอดุลย์ สาลิฟา (2559) เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กล่าว
ไว้ว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนการลงทุนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงประกอบด้วย ช่องทางการจัดจ าหน่าย การให้
ความรู้การลงทุนหรือการวางแผนการเงินกับการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ รวมถึงสามารถใช้บัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้ชา
ระค่าหน่วยลงทุน สะท้อนได้ว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการความสะดวกในการลงทุน และต้องการความรู้เพื่อใช้ในการวางแผน
ทางการเงินว่า LTF จะมาเป็นเคร่ืองมือส าหรับวางแผนการลงทุนและการวางแผนการเงินได้อย่างไร 
 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลองเป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงโดยตรง ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ และเก็บข้อมูลเพื่อท าวิจัยเพียงคร้ังเดียวโดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์  

แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงไม่

สามารถทราบจ านวนประชากรวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) โดยเลือกจากตาราง

แบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน หรือ ∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%    

โดยผลการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

 1. แบบสอบถามท้ังแบบค าถามปลายปิดและเปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน ด้านอาชีพ และด้าน

รายได้ มีจ านวนข้อค าถามในแบบสอบถามท้ังหมด 5 ข้อ 

  1.2 ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม มีข้อค าถามท้ังหมด จ านวน 4 ข้อ ก าหนดให้ 
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5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด,  4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความ

คิดเห็นน้อย,  1 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 1.3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ  มี
จ านวนข้อค าถามท้ังหมด 23 ข้อ ก าหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  1.4 เป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการตัดสินใจใน

การลงทุนในกองทุนรวม ซ่ึงมีค าถาม 1 ข้อ 

  1.5 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับความคดิเห็น ก าหนดให้ 4.21–5.00 = มีระดับความเห็น     ใน

ระดับมากที่สุด, 3.41–4.20 = มีระดับความเห็นในระดับมาก, 2.61–3.40 = มีระดับความเห็นในระดับปานกลาง, 1.81–

2.60 = มีระดับความเห็นในระดับน้อย, 1.00–1.80 = มีระดับความเห็นในระดับน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เม่ือผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาแลว้ จึงได้น าข้อมูลน้ันมาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัย

ส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

ปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริการ และการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง แสดงเป็นรายด้าน 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
2.1 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

แสดงเป็นรายด้าน จ าแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 
2.2 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตาม อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การ

วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 
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2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ  มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย  เร่ืองการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามปัจจัยประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  

2.1 นักศึกษาปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีเพศต่างกัน อายุตา่งกัน 
อาชีพต่างกัน สถานภาพต่างกัน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือนต่างกัน มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง ต่างกัน  

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปรญิญา
โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 

 3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
บุคลากร และด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามค าแหง สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี  
1. ผลการการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
1.1 ด้านการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
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มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ส่วนใหญ่มีการตัดสินใจจากกระบวนการทางเลือกทางใดทางเลือกหน่ึงจากหลายๆ
ทางเลือก ที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ซ่ึงสอดคลอ้งกับศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับนายจตุพร อินทรอักษร (2560) ได้ศึกษา
การตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

2. ผลการวิจัยการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัย
รามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล  

2.1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ที่มีเพศต่างกัน มีการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ที่มีเพศแตกต่างกันน้ัน มีผลกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม เพศหญิง  เพศชายที่มีความแตกต่างทาง
กายภาพโดยพื้นฐานอยา่งชัดเจน และรวมไปถึงการตอบสนองในสิ่งเร้าภายนอกซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศันสนีญา 
ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ นักลงทุนทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่ต่างกัน และสอดคล้องกับ Miss Yang Mo 
(2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 และเพศชาย 
จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในเร่ือง วัตถุประสงค์ในการลงทนุ 
และจ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2.2 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีอายุต่างกัน มีการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน การได้ด ารงชีวิตของมนุษย์ ใน
แต่ละช่วงอายุ ต่าง ๆ น้ัน ทาให้เกิดการเรียนรู้ เกิด ทักษะ สะสม ประสบการณ์ มากน้อยแตกต่างกัน ส่งผลต่อ การ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม  ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่จะ ตอบสนอง
สิ่งเร้าต่าง ๆ เหล่าน้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ ที่ต่างกันของนักลงทุน ส่งผลต่อ
ระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และสอดคล้องกับ นายอรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ 
(2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล กล่าวว่า จากการทดสอบอายุกับระดับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน
ต่างประเทศ โดยใช้ (One-way ANOVA) ได้ค่าเท่ากับ 0.001 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึง Sig. ซ่ึงมีความหมายว่า ระดับอายุ
ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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2.3 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีสถานภาพต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าสถานภาพน้ันมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ซ่ึง
สอดคล้องกับ ศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพ ที่ต่างกันของนักลงทุน ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นใน
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และสอดคล้องกับ มนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา (2559) ได้ศึกษา ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของนักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรียบเทียบระหว่างการ
ตัดสินใจของนักลงทุนต่อปัจจัยด้านสถานะภาพของนักลงทนุ พบว่า สถานะของนักลงทุนมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทนุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.4  นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหงอาชีพแตกต่างกัน  มีการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าระดับของรายได้น้ันมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้น
โดยตรง อันเน่ืองมาจากสถานภาพทางการเงินของแต่ละบุคคลน้ัน มีความแตกต่างกันซ่ึงมีผลต่อความถี่และจ านวนเงินใน
การลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับ มนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนของนัก
ลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรียบเทียบระหว่างการตัดสินใจของนักลงทุนต่อปัจจัยค้านอาชีพของ
นักลงทุนพบว่า อาชีพของนักลงทุนมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่
สอดคล้องกับนายอรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กล่าวว่า จากการทดสอบอายุกับระดับการ
ตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ โดยใช้ One-way ANOVA ได้ค่าเท่ากับ 0.067 ซ่ึงมีค่ามากกว่า
กว่า 0.05 จึงไม่ Sig. ซ่ึงมีความหมายว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจลงทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ในปัจจุบันไม่ว่าผู้ลงทุน จะประกอบอาชีพใด ก็มีความสนใจในการบริหารเงินออม
ของตนเองให้งอกเงยไม่แตกต่างกัน  

2.5  นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าระดับของรายได้น้ันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมโดยตรง อันเน่ืองมาจากสถานภาพทางการเงนิของแต่ละบุคคลน้ัน มีความแตกต่างกันซ่ึงมีผลตอ่ความถีแ่ละจานวนเงนิ
ในการลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับ ศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันของนักลงทุน ส่งผล
ต่อระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และสอดคล้องกับ นายอรรถเดช เทพชัยธนะ
วงศ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่ม
คนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กล่าวว่าจากการทดสอบอายุกับระดับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท
กองทุนต่างประเทศ โดยใช้(One-way ANOVA) ได้ค่าเท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึง Sig. ซ่ึงมีความหมายว่า 
ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 



11 
 

 
 
 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปรญิญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากมี
ปัจจัยหลายอย่าง ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ซ่ึงผลที่ได้สอดคล้องกับ ศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้
ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องกับ Miss Yang Mo (2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LIF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคา ซ่ึงผลที่ได้สอดคล้องกับ ในเร่ืองภาวะเงินเฟ้อภาวะเงินฝืดอัตรา
ดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึง มีผลต่อการขึ้น ลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น ซ่ึงผลที่ได้
สอดคล้อง กับ Miss Yang Mo (2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LIF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคา ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ
นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ซ่ึงสอดคล้อง Miss Yang Mo (2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสนิใจในลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว (LIF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ ศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัย
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ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทาง
การบริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่า การสามารถช าระค่าหน่วยลงทุนได้สะดวก โดยตัดผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
การมีช่องทางในการซ้ือขายที่หลากหลาย เช่น ATM , Internet banking , Mobile banking และการสามารถท ารายการ 
ซ้ือ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนผ่านทาง Web Site/Mobile Application ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด   มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด   ซ่ึงสอดคล้อง ศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องกับนายอรรถเดช 
เทพชัยธนะวงศ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของ
กลุ่มคนทางานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กล่าวว่าปัจจัยต้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุน
กองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากการวิเคราะห์ค่า T-Test มีค่า Sig. 
เน่ืองจากมีค่าเท่ากับ 0.017 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า0.05 

3.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านบุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ซ่ึงสอดคล้อง  
นางสาวสุรัสวดี มนตรีภักดิ์ ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  (RMF)ของนัก
ลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวว่าบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ล้วนแต่มีความส าคัญทั้งน้ันไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีหน้าที่ในการบริหารเงินลงทุนให้
งอกเงย เจ้าหน้าที่ทางการตลาด ตัวแทนในการจัดจ าหน่ายที่มีความรู้ เหมาะสม ให้ค าแนะน าการลงทุนที่ถูกต้อง ไม่
บิดเบือนจากความจริง และไม่สอดคล้องกับศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านบุคลากร ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ
นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ซ่ึงไม่สอดคล้องศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ พบว่า 
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สถาบันการเงินมีความม่ันคงน่าเชื่อถือ มีท าเลที่ตั้งที่ดี สะดวกต่อลูกค้า และอาคารสานักงาน มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร cและ
ไม่สอดคล้องกับนายอรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ (2558) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัท
หลักทรัพย์ในระดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย 

3.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และด้านกระบวนการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ
นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ
บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับ นางสาวสุรัสวดี มนตรีภักดิ์ ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF)ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจัยด้านกระบวนการซ่ึง
ประกอบไปด้วย กองทุน RMF มีการรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV ตรงเวลา อย่างสม่ าเสมอ มีขั้นตอนการซ้ือกองทุน 
RMF ใช้เวลาไม่นาน และมีชั้นตอนการซ้ือกองทุนถูกต้องรวดเร็ว ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ(RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากการด าเนินชีวิตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เต็มไปด้วยความเร่งรีบ และด้วยลักษณะของนักลงทุน Generation Y ชอบความสะดวก 
รวดเร็วอยู่แล้ว หากการท าธุรกรรมทางการเงินได้รวดเร็วและใช้เวลารอคอยไม่นานก็ส่งดีต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และสอดคล้องกับนายอรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทางานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กล่าวว่าปัจจัยด้าน
กระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่ม
คนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากผลการวิเคราะห์คา่สถติิ T-Test มีค่า Sig. เน่ืองจากมีค าเท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อย
กว่า0.05  
 
ข้อเสนอแนะ  

ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
ของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา โดย
มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้าน

อาชีพ และด้านรายได้ มีผลต่อมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ต่างกัน ซ่ึงจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าด้านการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม น้ันต่างกัน ดังน้ัน 
ปัจจัยส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลก็เป็นตัวแปรหน่ึงในการที่จะต้องค านึงถึง เพื่อประสิทธิภาพในการลงทุน ของนักศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ในด้านดังกล่าว โดยจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ของนักศึกษาปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ  โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ น้ันไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่า
นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจจะไม่ต้องเน้นประเด็นด้านผลิตภัณฑ์ เน่ืองจาก
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหงน้ันไม่มีความ
แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์  

2. ด้านราคา จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา น้ัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าควรให้
ความส าคัญกับราคา ซ่ึงราคาเป็นปัจจัยหน่ึงของส่วนประสมการตลาดทีจ่ะก่อให้เกิดความพึงพอใจตอ่ผู้บริโภค การก าหนด
ราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย น้ันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าควรให้ความส าคัญกับด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ซ่ึงการก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
เหมาะสมจะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ น้ันไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังน้ันผู้วิจัยเห็น
ว่านักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจจะไม่ต้องเน้นประเด็นด้านส่วนผสมทาง
การตลาด เน่ืองจากการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหงน้ันไม่มีความแตกต่างกันในด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

5. ด้านบุคลากร จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร น้ันมีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าควรให้
ความส าคัญกับด้านบุคลากร ซ่ึงเก่ียวข้องกับลูกค้าโดยตรง ท าให้พนักงานจ าเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ลูกค้า ในการ
คัดเลือกคนที่เหมาะสมและฝึกอบรมอย่างดีเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ น้ัน
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่านักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจจะไม่ต้องเน้นประเด็นด้าน
ลักษณะทางกายภาพ เน่ืองจากการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงน้ันไม่มีความแตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพ 
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7. ด้านกระบวนการบริการ จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการบริการน้ัน ไม่
มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังน้ัน
ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้ความส าคัญกับด้านกระบวนการบริการ  กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับระบบการปฏิบัติงานในด้านการ
ให้บริการที่น าเสนอให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ มีความถูกต้องและรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เพิ่ม ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง เช่น ปัจจัยกระบวนตัดสินใจ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ เพื่อจะได้
น ามาแก้ไขและปรับปรุงเพื่อสร้างทัศคติที่ดีต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. ประชากรที่ศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เท่าน้ัน ซ่ึงถ้าต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปที่แตกต่างจาก
เดิม หรือเพิ่มกลุ่มขนาดประชากร เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความหลากหลาย   
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