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บทคัดย่อ 

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการลงทุน ส่วนประสมทางการตลาด ความคุ้มค่า 
และอิทธิพลสื่อออนไลน์ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการลงทุน ส่วนประสมทางการตลาด ความคุ้มค่า และอิทธิพลสื่อ
ออนไลน์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง             
มีอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท 
รูปแบบการลงทุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.60) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด     
คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (�̅�=3.74) ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.62)             
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (�̅�=3.79) ความคุ้มค่า              
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.52) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผลตอบแทน 
(�̅�=3.65) อิทธิพลสื ่อออนไลน์โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.04) และกระบวนการตัดสินใจลงทุน
ทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.51)            
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการประเมินผลทางเลือก (�̅�=3.53) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีระดับ
การศึกษา ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05         
(2) รูปแบบการลงทุน การลงทุนรูปแบบประกันชีวิต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในกองทุนรวม มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากรหรือพนักงาน 
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และด้านกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) ความคุ้มค่า ด้านผลตอบแทน ด้านความเสี่ยง ด้านความรู้
ความเข้าใจ และการรับรู้ข่าวสาร มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (5) อิทธิพลสื่อออนไลน์ มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน 

Abstract 

 The purpose of this study is to examine the Influencing of investment styles marketing mix, 
worthiness and online media Influence affecting financial investment decision -making process of 
workers in Vocational Education Commission factors include demographic factors, investment styles, 
marketing mix, worthiness and online media Influence. The 400 sample were drawn from population of 
workers in Vocational Education Commission. Data were analyzed by using the frequency, percentage, 
mean, and standard deviation and collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way 
ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that the most workers in Vocational Education Commission of the 
respondents were female 31-40 years old, single, received Bachelor’ s Degree, received monthly 
income more than 30,001 bath. Investment style were at high level (�̅�=3.60). When each aspect, it 
was found that the aspect has the highest mean was the real estate investment ( �̅�= 3.74) . 
Marketing mix were at high level (�̅�=3.62). When each aspect, it was found that the aspect has 
the highest mean was place (�̅�= 3.79) .  Worthiness were at high level (�̅�= 3 .52) .  When each 
aspect, it was found that the aspect has the highest mean was return ( �̅�= 3.65) .  Online media 
Influence was at moderate level (�̅�=3.04). The overall workers of Vocational Education Commission 
financial investment decision-making process was rated at high level (�̅�=3.51). When each aspect, 
it was found that aspect has the highest mean was alternative evaluation (�̅�=3.53). 
 The results of hypothesis test show that (1) The workers in Vocational Education Commission 
with different education had different overall financial investment decision-making process at statistical 
significance of 0.05 levels. (2) Investment style; life insurance investment, real estate investment and 
Mutual fund investment had effect the financial investment decision-making process of workers in 
Vocational Education Commission at statistical significance of 0.05 levels. (3)  Marketing mix; price, 
place, people and process had effect the financial investment decision-making process of workers 
in Vocational Education Commission at statistical significance of 0.05 levels. (4) Worthiness ; return, 
risk, cognitive and perception had effect the financial investment decision-making process of workers 
in Vocational Education Commission at statistical significance of 0. 05 levels.  ( 5)  Online media 
influence had effect the financial investment decision-making process of workers in Vocational 
Education Commission at statistical significance of 0.05 levels. 
Keyword: Financial Investment Decision-making Process 
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บทน า 

           การด ารงชีวิตส่วนใหญ่ของคนมีความเกี่ยวข้องกับการท างานหารายได้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่าย บางเดือนรายได้       
ไม่พอกับรายจ่ายแต่บางเดือนพอมีเงินเหลือบ้างแต่ไม่เพียงพอต่อการเก็บไว้ใช้ในอนาคต เนื่องจากต้องใช้เงินเพื่อ  
สนองความต้องการมากกว่าค าว่าจ าเป็นส าหรับปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต ซึ่งการด าเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนความเสี่ยงนั้น
ผลกระทบที่ตามมา คือ ในอนาคตที่ไม่สามารถท างานได้จะไม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยยามขาดแคลนจะไม่มีชีวิต         
ที่สุขสบายในวัยเกษียณ ไม่มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน และไม่มีเงินออมส าหรับทุนการศึกษาของบุตรหลาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้
สามารถแก้ไขได้จากการสร้างวินัยในการออมและมีการวางแผนการลงทุนที่ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จ ะท าให้
สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ภาษี เงินเฟ้อ และค่าใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้
ทรัพย์สินที่มีไม่สามารถเพิ่มพูนขึ้นได้ การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุกคน และจะยิ่งมีความจ าเป็น 
มากขึ้นในอนาคต เนื่องจากความไม่แน่นอนในการด ารงชีวิตมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางสังคม เช่น 
ราคาน้ ามันสูงขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าต่อการด ารงชีพมีราคาแพงขึ้น เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
กลับลดต่ าลง ส่วนความไม่แน่นอนของชีวิตทางสังคมที่คนมีระดับการศึกษาสูงขึ้นใช้ระยะเวลาในการเรียนมากขึ้น ท าให้
มีระยะเวลาการท างานเก็บเงินลดลง ในขณะที่วิทยาการแพทย์ที่ก้าวหน้า ท าให้คนเรามีอายุยืนขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลา
การใช้เงินนานขึ้น มีผู้สูงอายุมากข้ึนมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มขึ้น จากปัจจัยความไม่แน่นอนดังกล่าว ท าให้ทุกคน       
ต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงินมากข้ึน (ก าพล สุทธิพิเชษฐ์, ม.ป.ป.) 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของรูปแบบการลงทุน ส่วนประสมทางการตลาด 
ความคุ้มค่า และอิทธิพลสื่อออนไลน์ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน ในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน
ของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน และน ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการลงทุน ส่วนประสมทางการตลาด ความคุ้มค่า และอิทธิพลสื่อออนไลน์ 
ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ขอบเขตงานวิจัย 
งานวิจยันี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัตงิานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา              
ที่ปฏิบัติงานจริงในปี พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิน้ 34,680 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผู้ปฏบิัติงานในส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  
ใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนด 
ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก ่
    3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ปจัจัยส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รูปแบบการลงทุน ได้แก่ การลงทุนรูปแบบประกนัชีวิต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  



4 
 

การลงทุนในกองทุนรวม ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากรหรือ
พนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ความคุ้มค่า ได้แก่ ผลตอบแทน 
ความเสี่ยง ความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ข่าวสาร และอิทธิพลสื่อออนไลน์ 
     3.2 ตัวแปรตาม (dependent Variable) กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลือก 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการลงทุน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สมมติฐานที่ 4 ความคุ้มค่า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สมมติฐานที่ 5 อิทธิพลสื่อออนไลน์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. ท าให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการลงทุน ส่วนประสมทางการตลาด ความคุ้มค่า และอิทธิพลสื่อออนไลน์ 
 3. น าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ในการตัดสินใจลงทุนทางการเงินเพื่อเพิ่มรายได้ และให้ผู้ลงทุนได้รับผลก าไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่
คาดหวัง 

แนวคิดและทฤษฎ ี
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการ การเลือกที่จะกระท า   
สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของบริการและสินค้า      
อยู่เสมอโดยที่เขาจะเลือกบริการหรือสินค้าตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการ 
ที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค 

Kotler (2006) ได้อธิบายพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behaviour model) และการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคว่าเป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเร่ิมต้นที่เกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิด
ความต้องการโดยมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 
และขั้นสุดท้าย คือ พฤติกรรมหลังการซื้อ 
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน  
 การลงทุน หมายถึง การกันเงินไว้จ านวนหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับของอนาคต
ซึ่งจะมีการชดเชยให้กับผู้ที่กันเงินโดยกระแสเงินสดรับนี้ควรที่จะคุ้มกับอัตราของเงินเฟ้อและคุ้มกับสิ่งที่ไม่แน่นอน         
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับกระแสเงินสดรับของอนาคต (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2544) สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทคือ (1) การลงทุน
เพื่อการบริโภค (Consumer investment) (2) การลงทุนเพื่อธุรกิจ (Business or economic investment )         
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(3) การลงทุนเพื่อหลักทรัพย์ (Financial or securities investment) ส่วนรูปแบบการลงทุน ได้แก่ การลงทุน
รูปแบบประกันชีวิต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในกองทุนรวม  
 การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันตกลงจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับ
ประโยชน์หรือทายาทโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตภายในระยะเวลาที่ได้
ตกลงกันหรือก าหนดไว้ และในกรณีดังกล่าวผู้เอาประกันตกลงที่จะช าระค่าเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับประกันตามจ านวน
เงินที่ได้ตกลงกันไว้ ไชยยศ เหมะรัชตะ (2555) 
 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายเพื่อสร้างกระแสเงินสดในระยะยาวอย่างสม่ าเสมอโดยการปล่อยเช่า 
บ้าน คอนโด โกดัง หอพัก สนามฟุตบอล ส านักงาน พื้นที่ให้เช่า ตลาดนัด หรือเพื่อเก็งก าไรในลักษณะการซื้อมา   
ขายไป เช่น การซื้อขายที่ดิน การซื้อขายใบจองคอนโด ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป้าหมายการลงทุนที่ต่างกันย่อมมีหลักในการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกันไป (ศิรัถยา อิศรภักดี, 2558) 
 การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutal Fund หรือ RMF) คือ กองทุน
รวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเลี้ยงชีพระยะยาวของนักลงทุนยามเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นกองทุน ที่ทาง
ภาครัฐบาลจัดตั้งขึ้นนอกเหนือจากการลงทุนในกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ส าหรับข้าราชการหรือ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับภาคเอกชน โดยกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎกระทรวงการคลัง และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ในปัจจุบันถูกควบคุมโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ส านักงาน ก.ล.ต.) และจัดจ าหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจัดการกองทุนจากทางส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด. บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (2559) 
3.แนวคิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีและความเสี่ยง 
 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (2541) ให้ความหมายว่า ภาษี คือ สิ่งที่รัฐบาลเก็บมาจากราษฎร และน ามาใช้
เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมโดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี 

สิทธิการหักค่าลดหย่อนเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการค านวณภาษีที่กฎหมายก าหนดให้น าไปหักออกจากเงินได้
ได้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว โดยมีการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ค่าลดหย่อนจากเบี้ยประกัน
เช่น ประกันชีวิต ประกันแบบบ านาญ ประกันสุขภาพ ค่าลดหย่อนจากการลงทุน เป็นต้น (กรมสรรพากร, 2563) 

เพชรี ขุมทรัพย์ (2540) ได้ให้ความหมายของความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะสูญเสียของบางอย่างในขณะที่
เราก าลังพิจารณาจะลงทุนหลักทรัพย์มักจะพบปัญหาที่โต้แย้งกันอยู่ 2 ประการ คือ ความปลอดภัยของเงินลงทุนกับ
อัตราผลตอบแทนที่ต้องจะได้รับจากเงินลงทุนนั้น ถ้าความปลอดภัยในเงินลงทุนยิ่งลดน้อยลงเท่าใดหรือกล่าวคือ    
นัยหนึ่งว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากเงินลงทุนจ านวนนั้นย่อมสูงขึ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์จึงขึ้นอยู่กับ “คุณภาพ” ของหลักทรัพย์ที่ลงทุน 
4.แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler and Keller (2016) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทาง
การตลาดที่ส าคัญ บริษัทมักน ามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มแรงจูงใจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และ         
ในธุรกิจบริการเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตน จึงมีการก าหนดปัจจัยเพิ่ม รวมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสม         
ทางการตลาดบริการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ  
5.แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลสื่อออนไลน์ 
 Khan et al. (2017) กล่าวว่า การตลาดดิจิทัลด้านสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือและมี
อิทธิพลส าคัญส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพทางการตลาดน าไปสู่ความพึงพอใจและผลการด าเนินงานของ
กิจการโดยที่พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นจนได้มีการขยายความสามารถใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์สู่การใช้ในรูปแบบของการหาข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลและเข้าถึงธุรกิจในรูปแบบของการเลือกซื้อ
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สินค้าและบริการ (ธงชัย ศรีวรรธนะ , 2560) มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสามารถสร้างความภักดีต่อตรา
ผลิตภัณฑ์จากมุมมองของลูกค้า (Erdogmus & Cicek, 2012)  

ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
          การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง 
(Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย           
 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวนทั้งสิ้น   
400 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ในการก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน หลังจากก าหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมทั่วประชากร ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้
วิธีการโดยการสุ่มแบบสะดวก 
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น      
6 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับลักษณะ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน      
ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการลงทุน ได้แก่ การลงทุนรูปแบบ    
ประกันชีวิต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในกองทุนรวม มีค าถามทั้งหมด 15 ข้อ           
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของ
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่     
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ     
และด้านกระบวนการ มีค าถามทั้งหมด 16 ข้อ 
 ส่วนที่  4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มค่ามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน             
ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มค่า ได้แก่ ผลตอบแทน ความเสี่ยง 
ความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ข่าวสาร มีค าถามทั้งหมด 16 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลสื่อออนไลน์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติ งาน    
ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับอิทธิพลสื่อออนไลน์ มีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 
           ส่วนที่ 6 กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล และ        
การประเมินผลทางเลือก มีค าถามทั้งหมด 8 ข้อ 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ได้มีการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามมาใช้เป็นเคร่ืองมือ   
ในการวิจัย ซึ่งการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร ปัจจัย
ส่วนบุคคล รูปแบบการลงทุน ส่วนประสมทางการตลาด ความคุ้มค่า อิทธิพลสื่อออนไลน์ และกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามท าขึ้นเพื่อท าให้ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ สามารถ
วัดผลได้ชัดเจน 
 3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมดที่จะใช้ในการด าเนินการวัดผล  
 4. จัดท าร่างแบบสอบถาม  
 5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่า
แบบสอบถามมีการใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการวิจัย 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู้วิจัยด าเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา และความน่าเชื่อถือ ก่อนน าแบบสอบถาม               
ไปด าเนินการวิจัยใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ภาษา            
ในแบบสอบถามเพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตามตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเนื้อหาการวิจัยรวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่                
ซึ่งผู้วิจัยจะน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้งานจริง  
 2. ผู้วิจัยได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้      
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จ านวน 65 คน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รูปแบบการลงทุนภาพรวม 0.906 แสดงเป็นรายด้าน ดังนี้         
การลงทุนรูปแบบประกันชีวิต 0.893 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 0.850 และการลงทุนในกองทุนรวม 0.853         
ส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม 0.941 แสดงเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านราคา 0.723 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
0.862 ด้านบุคลากรหรือพนักงาน 0.950 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 0.923 และด้านกระบวนการ 
0.898 ความคุ้มค่าภาพรวม 0.895 แสดงเป็นรายด้าน ดังนี้ ผลตอบแทน 0.701 ความเสี่ยง 0.824 ความรู้ความเข้าใจ 
0.914 และการรับรู้ข่าวสาร 0.922 อิทธิพลสื่อออนไลน์ภาพรวม 0.937 กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของ
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาพรวม 0.915 แสดงเป็นรายด้าน ดังนี้ การรับรู้ปัญหา 0.833 
การค้นหาข้อมูล 0.838 และการประเมินผลทางเลือก 0.865  
 3. เมื่อผู้วิจัยน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอค าปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง   
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2563 โดยการสุ่มแบบ
สะดวกซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครบจ านวน 400 ชุดแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยท าการ
น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
          เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
           1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย   
ต่อเดือน 
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           1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ รูปแบบการลงทุน ส่วนประสมทางการตลาด ความคุ้มค่า อิทธิพลสื่อออนไลน์ และ
กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จ าแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จ าแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
Least-Significant Different (LSD)  

 2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการลงทุน ส่วนประสมทางการตลาด ความคุ้มค่า และอิทธิพลสื่อ
ออนไลน์ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องอิทธิพลของรูปแบบการลงทุน ส่วนประสมทางการตลาด 
ความคุ้มค่า และอิทธิพลสื่อออนไลน์ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่    
เป็นเพศหญิง มีอายุ 31- 40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า  
30,001 บาท 
 ผลการวิเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความส าคัญเก่ียวกับ รูปแบบ          
การลงทุนโดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนรูปแบบประกันชีวิต และการลงทุนในกองทุนรวม ส่วนประสม 
ทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก     
โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ 
ด้านบุคลากรหรือพนักงาน และด้านราคา ความคุ้มค่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า 3 ด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ผลตอบแทน ความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ข่าวสาร      
และมี 1 ด้านอยู่ในระดับส าคัญปานกลาง ด้านความเสี่ยง อิทธิพลสื่อออนไลน์อยู่ในระดับความส าคัญปานกลาง  
 ผลการวิเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความส าคัญเก่ียวกับกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ การประเมินผล
ทางเลือก การรับรู้ปัญหา และการค้นหาข้อมูล 
 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษา จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัยได้ว่า
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มี เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินโดยภาพรวมไม่ต่างกัน และผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินโดยภาพรวมต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการลงทุน การลงทุนรูปแบบประกันชีวิต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุน 
ในกองทุนรวม มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากรหรือ
พนักงาน และด้านกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ด้านผลตอบแทน ดานความเสี่ยง ด้านความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ข่าวสาร     
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลสื่อออนไลน์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสวดี มนตรีภักดิ์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ 
อาชีวศึกษา จ าแนกตามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สรุปได้
ดังนี้ 
              2.1 ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
ลงทุนทางการเงินโดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าเพศ ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของ
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น เพศที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจ
ลงทุนทางการเงิน ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล  
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ด้านอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินโดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าอายุ ไม่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประดิษฐ์เพชร แซ่ตั้ง (2558) ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ด้านสถานภาพต่างกัน และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าด้านสถานภาพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน
ทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมนา บุปผา 
และคณะ (2560) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี พบว่า สถานภาพ ไม่มีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน     
โดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าระดับการศึกษามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน ใน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสวดี มนตรีภักดิ์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัย      
ที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม    
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 3. ผลการศึกษารูปแบบการลงทุน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
             3.1 รูปแบบการลงทุน การลงทุนรูปแบบประกันชีวิต มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของ
ผู ้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ ่งผู ้ว ิจัยมีความเห็นว่า ผู ้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความส าคัญต่อการลงทุนรูปแบบประกันชีวิต ในระดับมาก มีความเห็นว่า การลงทุน
ด้านประกันชีวิตสามารถลดภาระที่จะเกิดขึ้น และยังสามารถเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ท าประกันชีวิตและกับ
ครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิศากัญญ์ เล่าชู (2558) ท าการศึกษาวิถีชีวิตกับการประกันชีวิตของคนไทย
โดยพบว่า การประกันชีวิตมีความสัมพันธ์กับความต้องการความมั่นคงในชีวิตทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
ในชีวิตทางด้านสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ 
(2560) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยพบว่า การท าประกันชีวิตเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษาซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความส าคัญต่อ   
การลงทุนในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์ ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่จะ
สามารถสร้างกระแสเงินสดในระยะยาวหรือจะเพื่อเก็งก าไรโดยที่ผู้ลงทุนมักมีพฤติกรรมการลงทุนในการเลือกรูปแบบ
ได้ทุกรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินสดหรืออ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรษกร จิรภิญโญ (2559) 
ท าการศึกษาปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของนักลงทุนทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านพฤติกรรมการลงทุนโดยมักเลือกการลงทุนทุกรูปแบบ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และการลงทุนในกองทุนรวม มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน        
ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา ให้ความส าคัญต่อการลงทุนในกองทุนรวมในระดับมาก มีความเห็นว่า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(RMF) สามารถซื้อได้หลากหลายช่องทาง ทั้งการซื้อผ่านตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสวดี มนตรีภักดิ์ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน          
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุน Generation Y มีพฤติกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการออมและการลงทุน โดยมีรูปแบบ           
การออมและการลงทุนมากที่สุดมีแนวโน้มในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
 4. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน 
ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    4.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด  
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ ในระดับมาก มีความเห็นว่า การที่จะตัดสินใจซื้อจะต้อง
มีการเปรียบเทียบในเรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณค่าของสินค้าที่จะได้รับ ในการก าหนดราคานั้นอาจจะต้องพิจารณา
หลายๆ ด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีระบบซื้อขายที่รวดเร็ว ทันสมัย มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และด้าน
กระบวนการ การที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น ความก้าวหน้าต่าง ๆ มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบ
เกี่ยวกับระบบออนไลน์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการที่เริ่มจากต้นทางจนถึงกระบวนการที่สิ้นสุดที่ปลายทางที่
สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสวดี มนตรีภักดิ์ (2560) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลพบว่า ปัจจัยด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
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หรือช่องทางจัดจ าหน่าย ส่งผลเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านกระบวนการส่งผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ด้านบุคลากรหรือพนักงาน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทาง 
การเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ในระดับมาก      
มีความเห็นว่าตัวแทนประกันชีวิต นายหน้า และผู้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมสามารถให้
ค าปรึกษา ให้บริการคล่องแคล่ว สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจะท าให้เกิดการตัดสินใจในการใช้บริการมากขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย 
ด้านบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน
ทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ในระดับมาก มีความเห็นว่า การบริการที่ส าคัญเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจ      
เพราะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจะก่อให้เกิดความประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมนา บุปผา และคณะ (2560)       
ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่ส่งผลต่อการลงทุนทางการเงิน  
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 5. ความคุ้มค่า มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    5.1 ความคุ้มค่า ด้านผลตอบแทน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ให้ความส าคัญต่อความคุ้มค่า ด้านผลตอบแทน ในระดับมาก มีความเห็นว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสิ่งที่       
ผู้ลงทุนทางการเงินปรารถนาที่ต้องการจะได้รับ โดยหวังว่าเมื่อลงทุนแล้วต้องได้รับผลตอบแทนที่สูงกลับมา            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ (2558) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน     
ในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ ได้แก่ ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและ
ความปลอดภัยในการซื้อ-ขายกองทุนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความเสี่ยง และด้านความรู้ความเข้าใจ 
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้วิจัย    
มีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความส าคัญต่อความคุ้มค่า ด้านความเสี่ยง 
ในระดับปานกลาง ด้านความรู้ความเข้าใจ ในระดับมาก มีความเห็นว่า การที่จะลงทุนทางการเงินนั้นต้องมีความรู้
ความเข้าใจในความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนทางการเงิน ซึ่งความเสี่ยงก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งให้กับผู้ที่ต้องการ 
จะลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ า และด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้ลงทุนต้องมีความรู้ความเข้าใจ           
ด้านการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่จะได้รับจากการลงทุน มีความรอบรู้ และได้ศึกษาหาความรู้จากข่าวสาร 
ด้านการลงทุนเพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจเลือกลงทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรษกร 
จิรภิญโญ (2559) ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านภาษีและความเสี่ยงจาก 
การลงทุนส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการรับรู้ข่าวสาร มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงาน
ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู ้วิจัยมีความเห็นว่า ผู ้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ            
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การอาชีวศึกษาให้ความส าคัญต่อความคุ้มค่า ด้านการรับรู้ข่าวสาร ในระดับมาก มีความเห็นว่า การรับรู้ข่ าวสารจะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การศึกษาหาข้อมูลและน าข้อมูลข่าวสารนั ้นมาวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุน            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลดาอ าไพ กิ้มแก้ว (2560) ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคจากสื่อ
โฆษณาประเภทวีดีโอผ่านผู้มีอิทธิพลบนสังคมออนไลน์ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจจะซื้อสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ        
ที่ระดับ 0.01 ส่วนอิทธิพลกลุ่มทางตรงอิทธิพลกลุ่มทางอ้อมแบบ Macro Influencer ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
 6. อิทธิพลสื่อออนไลน์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
ให้ความส าคัญต่อสื่อออนไลน์ ในระดับปานกลาง มีความเห็นว่า หากได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อจะ ส่งผลให้เกิด      
การเปลี่ยนแปลงแนวคิด และหากต้องการให้การลงทุนมีความสะดวกในด้านการซื้อขายก็ต้องใช้ช่องทางของสื่อ      
ในการจัดการลงทุนทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนทยา เขมวิรัตน์ และดวงใจ เขมวิรัตน์ ( 2560)           
ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อิทธิพลของสื่อส่งผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับลดาอ าไพ   
กิ้มแก้ว (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคจากสื่อโฆษณาประเภทวีดีโอผ่านผู้มีอิทธิพล      
บนสังคมออนไลน์ พบว่า อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงทางตรงในผู้รับชมวิดีโอออนไลน์ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจ     
จะซื้อสินค้าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินโดยภาพรวมไม่ต่างกัน และที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนทางการเงินโดยภาพรวมต่างกัน ควรจะให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลในทุกด้าน 
อิทธิพลของรูปแบบการลงทุน 
  จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า อิทธิพลของรูปแบบการลงทุน การลงทุนรูปแบบประกันชีวิต การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในกองทุนรวม มีผลต่อกระบวนการตัดสินในลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น บริษัทประกันชีวิต หรือสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์ ควรให้
ความส าคัญในการให้ข้อมูลในด้านของผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของผลประโยชน์เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่น และเกิดความมั่นใจน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินในรูปแบบการลงทุนรูปแบบประกันชีวิต 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในกองทุนรวม 
อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาด 
 จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า อิทธิพลส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร
หรือพนักงาน และด้านกระบวนการ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ควรให้ความส าคัญ      
ด้านราคาที่วัดในรูปของมูลค่าของตัวเงินเพื่อให้มีการเปรียบเทียบว่ามีคุณค่าเพียงพอกับราคาหรือมูลค่าที่ต้องจ่ายไป 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการสื่อสาร ด้านบุคลากรหรือพนักงานควรให้
ความส าคัญกับความสารมารถในการสื่อสารอย่างถูกต้องชัดเจนการให้บริการอย่างเป็นมิตร ด้านกระบวนการต้องให้
ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดมีความถูกต้องทันเวลา ส่วนด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาย ไม่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา ดังนั้น บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ควรจะเน้นเรื่องการสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ หากขาดการใส่ใจก็จะไม่สามารถน าไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจลงทุน        
ทางการเงินได้ 
อิทธิพลความคุ้มค่า 
 จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า อิทธิพลความคุ้มค่า ด้านผลตอบแทน ด้านความเสี่ยง ด้านความรู้ความเข้าใจ 
และด้านการรับรู้ข่าวสาร มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ดังนั้น บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ควรให้ความส าคัญความคุ้มค่า          
ด้านผลตอบแทนโดยการมองถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านความเสี่ยงต้องสร้างความไว้วางใจไม่ ว่าจะเป็นภาพลักษณ์
การให้บริการจะท าให้เกิดความจงรักภักดีในการมาใช้บริการอีก ด้านความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมหรือสนับสนุน
ความรู้สึกนึกคิดที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนทางการเงิน หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านการรับรู้ข่าวสาร               
โดยส่วนใหญ่การรับรู้ข่าวสารและตีความหมายแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ และความต้องการรวมถึง   
ความคาดหวัง การที่จะให้รับรู้ข่าวสารก็ควรจะต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม ให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 
อิทธิพลสื่อออนไลน์ 
 จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า อิทธิพลสื่อออนไลน์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนทางการเงินของ
ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้น บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน และบริษัท
หลักทรัพย์ ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ได้อย่างชัดเจน   

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่ยังไม่ได้น ามาศึกษา คือ ปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านอายุของการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเท่านั้น        
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างมากขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น เช่น ผู้ปฏิบัติงาน      
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ  และน ามาซึ่งผลประโยชน์
ให้กับผู้ลงทุนต่อไป 
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