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          การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวม เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กบั บลจ.บวัหลวงผา่น

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ของธนาคารท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน

ในกองทุน RMF และ LTF สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

ไดแ้ก่แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณา(ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน)  และสถิติเชิงอนุมาน(การทดสอบดว้ยค่าสถิติที การทดสอบดว้ยค่าสถิติเอฟ 

และการหาความสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน) 

                  ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายอุยูร่ะหว่าง 26-35 

ปี   สถานภาพโสด   มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ระหว่าง 20,001-60,000 บาท  มีภรรยาคู่สมรสซ่ึงทาํงานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน

เช่นเดียวกนั มีรายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ีย 100,001-250,000 บาท  ในครอบครัวไม่มีเด็กในวยัเรียน  

ใชบ้ริการกบัธนาคารกรุงเทพ 2 บริการ ใชบ้ริการในนามส่วนบุคคลทั้งท่ีสาํนกังานใหญ่และสาขา 

เป็นลูกคา้ของธนาคาร 10 ปีข้ึนไป   ใชบ้ริการธนาคารหลายธนาคารแต่ใชธ้นาคารกรุงเทพเป็นหลกั    
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วตัถุประสงคท่ี์สําคญัของการลงทุนก็คือเพื่อประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี  รองลงมาไดแ้ก่  

เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเป็นการอดออมเพ่ืออนาคต ตามลาํดบั    การลงทุนผา่น

สาขาของธนาคารคือช่องทางท่ีสาํคญัท่ีสุด   เหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมก็

คือ ผลประกอบการของกองทุนท่ีผ่านมา   การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมข้ึนอยู่กบัการ

ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามเอง   และผูต้อบแบบสอบถามเม่ือลงทุนแลว้ มีการติดตามข่าว

คราวผลประกอบการของกองทุนในบางคร้ัง  

              ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน

รวม RMF และ LTF    ท่ีอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการและดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร  ในการเปรียบเทียบปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนจําแนกตามข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

กระบวนการบริการแตกต่างกนั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้นยกเวน้ดา้นราคาแตกต่างกนั    และผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดับรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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     Abstract 

               The objective of this survey research was to study marketing mix influencing the 
Bangkok Bank customers in Bangkok Metropolitan area about their decisions to invest in 
Retirement Mutual Fund (RMF) and Long Term Equity Fund (LTF) of BBL Asset Management 
Company Limited (BBLAM) . Samples included 400 customers. Questionnaire was used as a tool 
to collect the data. Statistics used in the analysis included descriptive statistics (frequency, 
percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics ( t-test , F-test  , Spearman’s  rank 
correlation ) The level of statistical significance of this study is 0.05. 

                  Outcome of the study revealed that the majority of respondents were female, single, 
26-35 years of age, bachelor degree graduates, working as private company’s employees with 
average monthly income between 20,001-60,000 baht and whose spouses also worked as private 
company’s employees with total monthly family income between 100,001-250,000 baht. They 
did not have school-age children   under their patronage. Two types of banking services were 
used and they had been using the service for more than 10 years. Although they might use 
services provided by several commercial banks, they mainly used Bangkok Bank’s services. Their 
top three priorities in investment, in descending order of importance, were tax deduction 
privilege, investment yield and saving. Investment through the bank’s branches was the most 
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favorite channel used.  Primary reason given for investment was past performance of the fund. 
They made the investment decision by themselves and they occasionally monitored the fund’s 
performance after making investment.  

Marketing mix factors (product , price, channel of distribution , personnel , service 
process and organization image)  influential to their decision scored high on a given rating scale 
while marketing promotion scored medium on the scale. Comparison of marketing mix influential 
to investment decision based upon personal factors showed that at 0.05 level of significance :- 
     -customers with different sexes had different degree of  their opinion on service process. 
     -customers with different ages had different degree of their opinion on product. 
     -customers with different levels of education had different degree of their opinion on 
marketing promotion. 
     -customers with different occupations had different degree of their opinion on every factor 
except pricing. 
      And finally, customers with different levels of income had different degree of their opinion on 
product.    
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บทที ่1 
 

บทนํา 

 
 

ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
 

การแข่งขนัทางดา้นธุรกิจธนาคารในประเทศไทยปัจจุบนัเพิ่มสูงข้ึนและโดยเฉพาะหลงัการ
เปิดประชาคมอาเซียน ท่ีมีการเปิดเสรีทางดา้นการเงิน ส่งผลให้ธนาคารในประเทศไทยตอ้งมีการ
ปรับตวัเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั  โดยแต่ละธนาคารมีการนาํเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ี
หลากหลายมากข้ึน นอกเหนือจากดา้นการฝากเงินและการให้สินเช่ือ ซ่ึงเป็นธุรกรรมหลกัของ
ธนาคาร เช่น การใหบ้ริการดา้นการลงทุน การใหบ้ริการดา้นประกนัชีวิต เป็นตน้ เพราะในปัจจุบนั
ประชาชนมีทางเลือกในการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับ
ได ้ ดงันั้นการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆ จึงไดรั้บความนิยมมากข้ึน  โดยเฉพาะการลงทุน
ในกองทุนรวมท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินไดป้ระเภทบุคคลธรรมดา ท่ีนอกจากผู ้
ลงทุนจะไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีแลว้ ยงัมีโอกาสไดผ้ลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือกาํไร
ส่วนต่างอีกดว้ย  

ปัจจุบนัมีกองทุน 2 ประเภทท่ีสามารถใชสิ้ทธิทางภาษีได ้คือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
Retirement Mutual Fund - RMF และ   และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว Long Term  Equity Fund – 
LTF  ซ่ึงช่องทางในการเสนอขายส่วนใหญ่เป็นช่องทางสาขาธนาคาร ธนาคารกรุงเทพจาํกดั
(มหาชน) ซ่ึงเป็นธนาคารชั้นนาํของประเทศ  ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487  มีฐานลูกคา้ทั้งลูกคา้
ธุรกิจและลูกคา้บุคคล มีสาขาทัว่ประเทศมากกว่า 1,100 แห่ง และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดใ้นหลากหลายมิติ  ธนาคารจึงเป็นตวัแทนหรือนายหนา้ในการเสนอผลิตภณัฑข์องบริษทั
ในเครือ โดยเฉพาะบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง จาํกดั และ บริษทั หลกัทรัพยบ์วั
หลวง จาํกดั  ท่ีให้บริการและเสนอผลิตภณัฑท์างดา้นการเงิน การลงทุน ท่ีทาํให้ธนาคารสามารถ
ขยายบริการดา้นการเงินไดห้ลากหลายมากข้ึน ซ่ึงธนาคารคู่แข่งต่างก็ใชก้ลยุทธ์น้ีเช่นกนัในการ
ขยายธุรกิจของธนาคาร  
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จากแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ RMF และ กองทุนหุน้ระยะ
ยาว  LTF  อยา่งต่อเน่ือง อาจเป็นเพราะประชาชนทัว่ไปมีความรู้มากข้ึนเก่ียวกบัการลงทุนและภาวะ
ตลาดหุ้นโดยรวมของประเทศไทยดี  มีการส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในแบบการจดัการ
สัมมนา การจดังานกองทุนต่างๆ เพื่อประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งมีการขยายช่องทางการ
นาํเสนอการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆ ผ่านทางหลายช่องทาง  เช่น ตวัแทนขายประกนั
เปล่ียนแปลงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีสามารถขายกองทุนได ้เป็นตน้ ส่งผลให้มูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนทั้ง 2 ประเภท เพิ่มมากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีท่ีผา่นน้ี (2554-2555)  ซ่ึง
แสดงในรายละเอียดตามตารางดา้นล่างน้ี 

ตารางท่ี 1.1 สถิติการเจริญเติบโตของธุรกิจกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ(RMF) และ 
กองทุนหุน้ระยะยาว(LTF) : ขอ้มูล ณ ส้ินปี 

 

                 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  (พนัลา้นบาท) 
ณ ส้ินปี RMF LTF รวม 

2550 38.02 49.41 87.43 
2551 37.48 42.01 79.49 
2552 58.55 85.50 144.05 
2553 79.28 129.58 208.86 
2554 92.79 148.28 241.07 
2555 123.15 199.60 322.75 

 
ท่ีมา:  สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, สถิติการเจริญเติบโตของธุรกิจการจดัการกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ(RMF)และกองทุนหุน้ระยะยาว(LTF) [ออนไลน]์, เขา้ถึงเม่ือ 3 มีนาคม 2557, เขา้
ไดจ้าก http://www.aimc.co.th 
 

จากตารางท่ี 1.1 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม RMF และ LTF  ท่ีมี
แนวโน้มเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจาํนวนผูล้งทุนท่ีให้ความสนใจในกองทุน 2 
ประเภทน้ีผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ โดยจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของกลุ่มงานกองทุนรวม ฝ่าย
ผลิตภณัฑแ์ละช่องทางบริการ ธนาคารกรุงเทพจาํกดั(มหาชน)  ทราบว่าจาํนวนผูล้งทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF รายใหม่มีแนวโนม้มากข้ึนทุกปีและจากการสังเกตของผูว้ิจยัเองท่ีมีโอกาสเขา้
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ร่วมงานแสดงสินคา้ทางการเงินท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีโดยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เช่นงาน Money Expo งานมหกรรม SET In The City เป็นตน้ ปรากฏว่ามีจาํนวน
ผูร่้วมงานท่ีสนใจการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF มากข้ึนทุกปีอีกดว้ย   จากท่ีกล่าวมา
แสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจในการลงทุนของประชาชนท่ีเพิ่มมากข้ึน  ดังนั้ น ธนาค า ร จึ ง มี คว าม
ตอ้งการท่ีจะขยายฐานลูกคา้ของธนาคารในตลาดกองทุนท่ีให้สิทธิลดหย่อนทางภาษีน้ี เน่ืองจากมี
แนวโน้มการเติบโตท่ีดีอย่างต่อเน่ืองและลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ท่ีมีศักยภาพในการท่ีจะขยาย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการชนิดอ่ืนๆ ของธนาคารไดใ้นอนาคต  จึงส่งผลใหธ้นาคารต่างๆ   ไดน้าํกลยทุธ์
และเทคนิควิธีต่าง ๆ มาใช ้เพื่อให้ไดส่้วนแบ่งการตลาดท่ีมากท่ีสุด อาจเห็นไดจ้ากหลายธนาคารท่ี
ไดมี้การทาํการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือหลายประเภท เพื่อดึงดูดให้นกัลงทุนผ่านเครือข่าย
ของธนาคาร  

ธนาคารกรุงเทพในฐานะช่องทางหลกัในการขายกองทุนของ บริษทั หลกัทรัพยก์องทุน
รวมบวัหลวง มีการเพิ่มของส่วนแบ่งทางการตลาดในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ RMF และ 
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ดว้ยเช่นกนัดงัแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่1.2 ขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุน
รวมหุน้ระยะยาว (LTF)  บลจ.บวัหลวง 

ประเภท
กองทุน/ปี 

กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ RMF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ลบ.) 

ส่วนแบ่ง
การตลาด มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ลบ.) 

ส่วนแบ่ง
การตลาด 

2550 5,634 14.82% 6,174 12.50% 
2551 6,153 15.57% 5,902 12.98% 
2552 10,264 17.53% 11,295 13.21% 
2553 13,850 17.47% 16,872 13.02% 
2554 16,889 18.20% 21,462 14.47% 
2555 25,563 20.76% 36,751 18.41% 
2556 31,217 22.81% 43,042 20.12% 
 
ท่ีมา:  สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, ขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
(RMF)และกองทุนหุน้ระยะยาว(LTF) [ออนไลน]์, เขา้ถึงเม่ือ 3 มีนาคม 2557, เขา้ไดจ้าก 
http://www.aimc.co.th 
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จากตาราง 1.1 และ 1.2  แสดงใหเ้ห็นวา่ส่วนแบ่งการตลาดของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
(RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ บลจ.บวัหลวง มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจการจดัการกองทุนรวมทั้ง 2 ประเภท ดว้ยเช่นกนั ทาํใหผู้ ้
ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาวา่นอกจากปัจจยัท่ีเก่ียวกบัดา้นผลดาํเนินงานกองทุนแลว้  ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดจะมีส่วนต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหรือไม่และอยูใ่นระดบัมากนอ้ย
แตกต่างกนัอย่างไร    ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์อย่างมากท่ีจะช่วยกาํหนดกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย ตลอดจนขอ้เสนอแนะท่ีจะช่วยในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีทั้งท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ(RMF) และกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาว( LTF) กบั บลจ.บวัหลวง 

             2.  เพื่อศึกษาถึงระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กบั 
บลจ.บวัหลวง ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร  
             3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กบั บลจ.บวัหลวง ผา่น
ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 
      

ขอบเขตของการศึกษา 

             1.  ขอบเขตดา้นประชากร: ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูถื้อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวม RMF และ LTF ของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

    2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา: มุ่งศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) กบั บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของกลุ่ม

ประชากรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ช่องทางท่ีใชใ้นการลงทุนเหตุผลท่ีเลือก

ลงทุน บุคคลท่ีมีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจ การติดตามผลประกอบการหลงัการลงทุน และลกัษณะ

การเลือกช่วงเวลาในการลงทุน 
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     3.  ขอบเขตดา้นสถานท่ี: มุ่งศึกษาเฉพาะลูกคา้ธนาคารกรุงเทพท่ีใชบ้ริการท่ีสาํนกังานใหญ่
และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
     4.  ขอบเขตดา้นเวลา:  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั ช่วงเดือน พฤษภาคม 2557 ถึง
เดือน สิงหาคม 2557 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 

1.  ประชากรท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม RMF และ LTF ของ บลจ.บวัหลวง ผา่น

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  

            2.  พฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ของ บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคาร
กรุงเทพ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

            1.  ทาํให้ทราบขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
( LTF) กบั บลจ.บวัหลวง 

2.  ทาํให้ทราบระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) กบั บลจ.บวัหลวง ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

            3.  ทาํใหส้ามารถเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กบั บลจ.บวัหลวง ผา่น

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

            4.  ทาํใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 5. สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายดา้น

การตลาดและเพ่ิมพนูประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
นิยามศัพท์ 

 

 ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หมายถึง ภาษีท่ีจดัเกบ็จากบุคคลทัว่ไป หรือ ตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 การลดหยอ่นภาษี หมายถึง รายการต่างๆ ท่ีกฎหมายไดก้าํหนดใหห้กัไดเ้พิ่มข้ึนหลงัจากได้

หกัค่าใชจ่้ายแลว้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีใหแ้ก่ผูเ้สียภาษีก่อนนาํเงินไดท่ี้เหลือซ่ึง เรียกวา่เงิน

ไดสุ้ทธิไปคาํนวณภาษีตามบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

ปีภาษี หมายถึง ปีปฏิทิน คือช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธนัวาคมปี เดียวกนั 

 บริษทัจดัการ คือ บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตจดัการลงทุนจากกระทรวงการคลงั

เท่านั้น เป็นผูก้าํหนดโครงการกองทุนรวม นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงค ์เพื่อนาํเสนอขอ

อนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตอ้งบริหาร

จดัการลงทุนตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนนั้น 

 กองทุนรวม RMF หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเป็นกองทุนรวมท่ีสนบัสนุนและ

ส่งเสริมใหผู้ค้นออมเงินในระยะยาว สามารถนาํ มาใชล้ดหยอ่นภาษีได ้  

 กองทุนรวม LTF หมายถึง กองทุนรวมหุน้ระยะยาว เป็นกองทุนรวมแบบพิเศษท่ีใหสิ้ทธิผู ้

ลงทุนนาํเงินลงทุนในแต่ละปีมาใชล้ดหยอ่นภาษีได ้ 

 หน่วยลงทุน หมายถึง ตราสารทางการเงินท่ีออกเสนอขายโดย บลจ.เพื่อระดมทุนจาก

ประชาชนเขา้สู่กองทุนรวมท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน และยงัใช้เป็นหลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของในเงิน

ลงทุนนั้นๆ  

 ผูถื้อหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลท่ีลงทุนในกองทุนรวม  ซ่ึงหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนถือไวจ้ะ

เป็นเหมือนตวัแสดงสัดส่วนความเป็นเจา้ของในกองทรัพยสิ์นของโครงการกองทุนรวมนั้น นั่น

หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนจะมีสถานะคลา้ย ๆ กบัผูล้งทุนท่ีไปถือหุ้นในบริษทัจดทะเบียนและมี

สิทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงสามารถออกเสียงเพื่อลงมติหรือดาํเนินการใด ๆ ของโครงการ
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กองทุนรวมท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ บลจ.จะมีหน้าท่ีตอ้งขอมติจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนในเร่ืองสาํคญัต่าง ๆ 

 ตวัแทนรับซ้ือขายหน่วยลงทุน คือ ตวัแทนสนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งจาก บริษทัจดัการใหเ้ป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดย

ทาํหนา้ท่ีซ้ือขายกองทุนรวมให้แก่ประชาชน เปรียบเสมือนเป็นตวักลางในการทาํรายการระหว่าง

ลูกคา้กบับริษทัจดัการ 

  ค่าธรรมเนียมการขาย หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งจ่ายเม่ือซ้ือหน่วย

ลงทุน 

  ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีหักจากจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

จะไดรั้บ เม่ือมีการขายคืนหน่วยลงทุน 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินทั้ งหมดของกองทุนรวม  ตลอดจน

ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหน่ึง หักออกด้วย

ค่าใช้จ่ายและหน้ีสินของกองทุนรวมนั้น ซ่ึงโดยปกติแลว้จะทาํการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นของ

กองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวนั เพื่อใหส้ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีเป็นจริงตามสภาวะ

ตลาดท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป สาํหรับกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นไม่มีการซ้ือขายเกิดข้ึนในวนัท่ีทาํการคาํนวณ 

กใ็หใ้ชร้าคายติุธรรมหรือราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยในการคาํนวณแทน 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มีความหมายแต่ละด้าน 

ดงัต่อไปน้ี 

1.  ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการ

เล้ียงชีพ (RMF ) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ทุกกองท่ี บลจ.บวัหลวงเสนอขายผ่าน

ธนาคารกรุงเทพ ความหลากหลายของกองทุนท่ีให้ลูกคา้เลือกลงทุนตามนโยบายการลงทุนและ

ความเส่ียงท่ีลูกคา้ยอมรับได ้ผลการดาํเนินงานของกองทุน และรวมถึงความมีช่ือเสียงของบริษทั

จดัการกองทุนและกองทุนท่ีบริหาร   

2. ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดดา้นราคา (Prize) หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ี บลจ.หรือ

ธนาคารกรุงเทพเรียกเก็บจากลูกคา้อยู่ในอตัราท่ีลูกคา้คิดว่าเหมาะสม ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการซ้ือ

ขายกองทุนและค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 
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3. ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง ความ

สะดวกของลูกคา้ในการติดต่อทาํธุรกรรมเก่ียวกบักองทุน เช่น เปิดบญัชี ซ้ือและขาย กองทุนรวม 

RMF และ LTF ท่ีธนาคารกรุงเทพทุกสาขา และช่องทางอีเลค็โทรนิคส์อ่ืนๆ ท่ีสามารถทาํได ้ไดแ้ก่ 

เคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ธนาคารทางโทรศพัทแ์ละธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  

4. ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การได้

สิทธิเขา้ร่วมสัมมนาเร่ืองการเงินการลงทุนต่างๆ ท่ีจดัให้ลูกคา้ การท่ีลูกคา้สามารถชาํระค่าจองซ้ือ

หน่วยลงทุนไดด้ว้ยบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารมีการร่วมออกบูธตามงานมหกรรม

การเงินอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือประชาสมัพนัธ์และเป็นการส่งเสริมการขาย 

5. ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดดา้นบุคลากร (People) หมายถึง พนกังานธนาคารกรุงเทพ

ท่ีปฏิบติังานในดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ 

6.  ปัจจยัส่วนประสมทางตลาดดา้นกระบวนการบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการ

ในการส่งมอบบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมของกองทุนรวม RMF และ LTF ตั้งแต่การเปิด

บญัชีกองทุน การซ้ือขายกองทุน ท่ีพนักงานสาขาสามารถทาํไดถู้กตอ้งรวดเร็ว รวมถึงช่องทาง

อิเลค็โทรนิคส์อ่ืนๆ ท่ีสามารถทาํไดด้ว้ยตนเองสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนการบริการหลงัการขาย 

เช่น การออกหนงัสือรับรองการลงทุนเพื่อนาํไปยืน่ลดหยอ่นภาษี และการจดัส่งรายงานของกองทุน

สํ่าเสมอ ทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ 

7. ปัจจัยส่วนประสมทางตลาดด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

(Phisical Evidence and Presentation) หมายถึง ดา้นภาพลกัษณ์องคก์รของธนาคารกรุงเทพและ

บริษทัในเครือมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ รวมถึงการมีผูบ้ริหารกองทุนท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญใน

ดา้นการลงทุน  

พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง การกระทาํของผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 
ของ บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการการซ้ือหน่วยลงทุน ประกอบ
ไปดว้ย วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ช่องทางท่ีใชใ้นการลงทุน เหตุผลท่ีเลือกลงทุน บุคคลท่ีมีส่วน
สาํคญัในการตดัสินใจ การติดตามผลประกอบการหลงัการลงทุน และลกัษณะการเลือกช่วงเวลาใน
การลงทุน 

ลูกคา้ หมายถึง ผูท่ี้เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ของ บลจ.บวัหลวง
ท่ีเปิดบญัชีและเคยซ้ือผา่นสาขาของธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 



 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั 
บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ี   
ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใชใ้นการศึกษาเพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
การจดักรอบแนวความคิดและสนบัสนุนเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา โดยแนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียว 
ขอ้งท่ีไดร้วบรวมมา มีดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจกองทุนรวมท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
2. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix :7Ps) 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior Analysis) 
4. แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
5. ทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
6. บริษทั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
       บวัหลวง จาํกดั 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

            .  
1. ความรู้เกีย่วกบัธุรกจิกองทุนรวมทีมี่สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
  
 กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือ RMF คือ กองทุนรวม
ประเภทท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวของบุคคลเพื่อเตรียมเงิน
และความพร้อมไวส้าํหรับ การเล้ียงชีพของตนเองและครอบครัว ในยามเกษียณอายงุาน เพราะเหตุ 
ชราภาพ หรือทุพพลภาพ หรือตาย กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนท่ีรัฐใหก้ารส่งเสริม ดว้ย
การให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี  เป็นเคร่ืองจูงใจให้มีการออมและการลงทุน  แต่ผู ้ลงทุน
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ตอ้งลงทุนแบบผูกพนัตามเง่ือนไขการลงทุนท่ีกฎหมายกาํหนด  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพต่าง
จากกองทุนรวมทัว่ไป โดยเป็นกองทุนท่ี ไม่มีการจ่ายเงินปันผล และ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ ไม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนัได ้ผูล้งทุนสามารถนาํ
เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นปีภาษี ท่ีลงทุนได ้แต่เม่ือรวมกบั
เงินลงทุนใน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ ขา้ราชการ (ถา้มี) หรือ เบ้ีย
ประกนัชีวิตแบบบาํนาญแลว้ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ มีนโยบาย
การลงทุนหลากหลาย แต่ละนโยบายการลงทุนจะ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่าง อัตรา
ผลตอบแทนและระดบัความเส่ียงท่ีผูล้งทุนจะตอ้งเลือก เช่น การลงทุนในหุ้น หุ้นกู ้ การลงทุนใน
พนัธบตัร หรือ พนัธบตัรระยะสั้นและตราสารทางการเงิน   
  เน่ืองจากการลงทุนในกองทุน RMF มีระยะเวลาท่ีค่อนขา้งนาน จึงทาํให้มีโอกาสไดรั้บ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและภาวการณ์ลงทุนในแต่ละช่วงได ้ดงันั้น เพื่อช่วยให้ผูล้งทุนมี
ความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการยอมรับ
ความเส่ียงของผูล้งทุนและสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา กองทุน RMF จึงมีนโยบายการลงทุนให้
เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทัว่ไป ตั้งแต่กองทุนท่ีมีระดบัความเส่ียงตํ่า เช่น กองทุน RMF 
ท่ีลงทุนในตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทุนท่ีมีความเส่ียงในระดบัปานกลาง เช่น กองทุน 
RMF ท่ีลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน ไปจนถึงกองทุนท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง เช่น กองทุน RMF 
ท่ีลงทุนในหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้ หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ให้เหมาะสมกบัสภาพตลาด และความตอ้งการในแต่ละ
ช่วงเวลาได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการขายหน่วยลงทุน เช่น ผูล้งทุนสามารถสับเปล่ียนจากกองทุน RMF 
ท่ีลงทุนในพนัธบตัร ซ่ึงมีความเส่ียงตํ่าและผลตอบแทนตํ่ากว่าลงทุนในตลาดทุน  มาอยูใ่นกองทุน 
RMF ท่ีลงทุนในหุน้ได ้ซ่ึงมีความเส่ียงสูงและมีโอกาสไดผ้ลตอบแทนสูงดว้ยเช่นกนั เป็นตน้ โดย
ไม่ผดิเง่ือนไขการลงทุน 
 เพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนใน RMF มีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1) ตอ้งลงทุนอยา่งต่อเน่ือง โดยซ้ือหน่วยลงทุนของ RMF ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 คร้ัง 

2) ลงทุนขั้นตํ่าร้อยละ 3 ของเงินไดใ้นแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แลว้แต่วา่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

3) ตอ้งไม่ระงบัการซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกนั (ยกเวน้ปีใดท่ีไม่มีเงินไดก้็ไม่ตอ้ง

ลงทุน) 
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4) การขายคืนหน่วยลงทุนทาํไดเ้ม่ือผูล้งทุนอายไุม่ตํ่ากว่า 55 ปี และลงทุนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรก (การนับ 5 ปี ให้นับเฉพาะปีท่ีมีการซ้ือหน่วย

ลงทุนเท่านั้น กล่าวคือ ปีใดไม่ลงทุน จะไม่นบัวา่มีอายกุารลงทุนในปีนั้นๆ) 

 กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund)  LTF คือ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุน
รวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนท่ีรัฐให้การส่งเสริมจดัตั้งข้ึนโดยมี วตัถุประสงคท่ี์จะสนบัสนุนการ
ลงทุนในตลาดหุ้นให้มีเสถียรภาพดว้ยการ ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเคร่ืองจูงใจในการลงทุน 
โดยกองทุนจะตอ้ง จดัตั้งและจดทะเบียนภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 และผูล้งทุนตอ้งลงทุน 
ภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ.2559 ตามเง่ือนไขการลงทุนท่ี กฏหมายกาํหนด เท่านั้น จึงจะมี
สิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่สามารถจาํหน่าย 
จ่ายโอน จาํนาํ หรือ นาํไปเป็นประกนั ได ้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลหรือไม่มีได ้ ผูล้งทุนสามารถโอนยา้ยเงินลงทุนและผลประโยชน์ จากกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว กองหน่ึง ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองอ่ืนได ้เหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดา มี
เงินไดพ้ึงประเมินตามท่ีกฎหมายกาํหนด และสามารถรับความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดหุ้น
ในระยะสั้น เพื่อรอผลตอบแทนจากการลงทุนให้เติบโตไปกบัภาวะเศรษฐกิจในระยะปานกลางถึง
ระยะยาว อยา่งนอ้ย 3 - 5 ปี ได ้
 เพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนใน LTF มีเง่ือนไขตอ้งซ้ือและถือหน่วย
ลงทุนของ LTF ไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน โดยนับแยกกนัไปในแต่ละกอ้นเงินท่ีลงทุน และไม่
จาํเป็นตอ้งลงทุนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เช่น เงินลงทุนแต่ละยอดท่ีซ้ือในปี 2554 จะครบเง่ือนไขตั้งแต่
เดือนมกราคม 2558 เป็นตน้ไป และส่วนท่ีลงทุนในปี 2555 จะครบเงือนไขตั้งแต่เดือนมกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 

 
2.  แนวคดิส่วนประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps 
 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps ตามแนวคิดของPhilip 
Kotler (อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ ์ (Product)  ราคา 
(Price)  การจดัจาํหน่าย (Place)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และนอกจากนั้นยงัตอ้งอาศยั
เคร่ืองมืออ่ืนๆ เพิ่มเติมประกอบดว้ย บุคคล (People) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูง
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ใจเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั มีความสามารถ มี
ทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปั้ญหาและ
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บับริษทั  การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) และ กระบวนการ (Process) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนาํเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และตอ้งสร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึน ไดแ้ก่ รายการท่ีใหบ้ริการ การบริการจากพนกังาน เคร่ืองมือ
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ 
 2. ราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการรวมถึง
ความพยายามในการใชค้วามคิดและการก่อพฤติกรรม ซ่ึงตอ้งจ่ายพร้อมราคาของสินคา้ท่ีเป็นตวัเงิน 
ไดแ้ก่ อตัราค่าบริการ ค่าบริการเสริมต่าง ๆ 
 3. การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะนาํเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ซ่ึง
ตอ้งพิจารณาในส่วนของท่ีตั้ง สถานท่ีในการบริการให้แก่ลูกคา้ ช่องทางในการนาํเสนอการ
ให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดง่้าย ไม่ตอ้งใชค้วามยากลาํบากในการมาขอรับบริการ
รวมทั้งมีค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบนัรูปแบบในการนาํเสนอบริการมีการใชเ้คร่ืองมือไปรษณีย์
การส่ือสารโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรือโทรศพัท ์ทาํใหส้ามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดม้ากข้ึน 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผู ้
ซ้ือ การสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงการส่งเสริมการตลาดเพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและ
เห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเสนอขาย 
 5. บุคคล (People) หมายถึง องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจดงันั้นตอ้งอาศยัการ
สรรหา การฝึกอบรม การจูงใจเพื่อสร้างความพอใจให้แก่ลูกคา้เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่
แข่งขนั พนกังานตอ้งมีทศันคติท่ีดีมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดดี้ 
 6. การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
หมายถึง การแสดงใหลู้กคา้มองเห็นคุณค่าและรู้สึกพึงพอใจในการใหบ้ริการไดแ้ก่ สภาพช่องทาง
การใหบ้ริการ ลกัษณะการแต่งกายของพนกังาน อุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายใน
สถานประกอบการท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถมองเห็นจากภายนอกและสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ 
 7. กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง การอาศยักระบวนการบางอยา่งเพ่ือจดัส่งบริการ
ให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ประกอบดว้ย ความรวดเร็วในการให้บริการการ
ตอบรับจากพนกังานในการแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดเป็นตน้ ทั้งหมดจะส่งผลต่อความรู้สึก
นึกคิดของลูกคา้ซ่ึงมาใชบ้ริการทั้งส้ินกระบวนการบริการจึงถูกยอมรับว่ามีความสําคญัต่อธุรกิจ
บริการสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ได ้
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3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การซ้ือสินคา้หรือบริการต่างๆ ซ่ึงเกิดจากอิทธิผลภายในตวั
บุคคลไดแ้ก่ ความตอ้งการส่ิงจาํเป็น ในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ละความตอ้งการท่ีเกิดจากแรงจูงใจ
บุคลิกภาพส่วนตวั การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติรวมทั้งอิทธิผลภายนอก ไดแ้ก่วฒันธรรม 
ประเพณี ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หาการซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อย
ผลิตภณัฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman; & 
Kanuk.2007:5) หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ี
เก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ 
 1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจประสบความสาํเร็จถา้กลยทุธ์
ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้
 2. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) ท่ีว่าการทาํให้
ลูกคา้พึงพอใจ (อดุลย ์จาตุรงคกลุ. 2550: 7) 
 
3.1  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ผูบ้ริโภค คือบุคคลต่างๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ (Ability to buy) หรืออีกนยัหน่ึง ถา้
มองในแง่ของเศรษฐกิจ ท่ีใชเ้งินเป็นส่ือกลางก็คือ ทุกคนท่ีมีเงินนอกจากนั้นทศันะคติของนกัการ
ตลาด ผูบ้ริโภคจะตอ้งมีความเตม็ใจในการซ้ือ(Willingness to buy) สินคา้หรือบริการดว้ยลกัษณะ
อ่ืนๆ ของผูบ้ริโภคก็คือ ผูบ้ริโภคบางคนซ้ือสินคา้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตวั ในขณะเดียวกนัยงัมี
ผูบ้ริโภคหลายร้อยพนัคนซ้ือไปเพื่อขายต่อ หรือใชใ้นการผลิต และทาํการตลาดผลิตภณัฑห์รือ
บริการท่ีผลิตไดต่้อ (อดุลย ์จาตุรงคกลุ. 2550:7)  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง ลกัษณะการซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น ซ้ือท่ี
ไหน ซ้ือเม่ือใด ซ้ือมากนอ้ยเพียงใด ใครเป็นผูซ้ื้อ และใชม้าตรการอะไรในในการตดัสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมการใช ้(Using Behavior) หมายถึงลกัษณะการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภค เช่น บริโภคท่ี
ไหน บริโภคกบัใครบริโภคในอตัรามากนอ้ยเพยีงไร เป็นตน้ (เสรี วงษม์ณฑา. 2552: 31) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทาํการคน้หา
(Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช ้ (Using) การประเมินผล (Evaluation) และการใชจ่้าย 
(Disposing) ในผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรืออาจ



14 
 

หมายถึงกระบวนการตดัสินใจและลักษณะกิจกรรมแต่ละบุคคล เม่ือทาํการประเมินผล 
(Evaluation) การจดัหา (Acquiring) การใช ้(Using) และการใชจ่้าย (Disposing) เก่ียวกบัสินคา้และ
บริการ(ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2550:3) 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ นกัการตลาดตอ้งการ
ศึกษาว่าสินคา้ท่ีจะทาํการเสนอขายนั้น ใครคือลูกคา้ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ทาํไมจึงซ้ือ 
(Why) ซ้ือเม่ือไร (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ือและใชบ่้อยคร้ังเพียงใด  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
ของบริโภค คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategies) 
ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 คาํถามท่ีใชใ้นการคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย 
WHO, WHAT, WHY, WHO, WHEN, WHERE และ HOW เพื่อคน้หาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os 
ซ่ึงประกอบดว้ย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, 
OUTLETS and OPERATIONS มีตารางแสดงการใชค้าํถาม 7 คาํถาม เพื่อหา คาํตอบ 7 ประการ
เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้ งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคาํตอบเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคแสดงการประยุกต์ใช ้ 7Os ของกลุ่มเป้าหมายและคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
  ตาราง 3.1: แสดงคาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (7Os) 
 

คาํถาม (6Ws และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target Market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupation) ทางดา้น 
1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวิทยา / จิตวิเคราะห์ 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคา การจดัจาํหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม และ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายได ้
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คาํถาม (6Ws และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) 
 

กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What 
does the consumer buy?) 
 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
(Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
จากผลิตภณัฑก์คื็อคุณสมบติั
หรือองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์
(Product component) และความ 
แตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 
(Competitive differentiation) 
 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product Strategies) 
ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑห์ลกั 
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ รูปแบบ 
การบริการ คุณภาพลกัษณะ
นวตักรรม 
3. ผลิตภณัฑค์วบ 
4. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วามแตกต่าง
ทางการแข่ง (Competitive 
differentiation) ประกอบดว้ยความ
แตกต่าง ผลิตภณัฑ ์บริการ 
พนกังานและภาพลกัษณ์ 

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  
(Why does consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
(Objectives) 
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อตอบ 
สนองความตอ้งการของเขาดา้น
ร่างกายและดา้นจิตวิทยาซ่ึงตอ้ง
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือคือ 
1. ปัจจยัในหรือปัจจยัทาง
จิตวิทยา 
2. ปัจจยัทางสงัคมและ
วฒันธรรม 
3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product strategies) 
2. กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion strategies)ประกอบดว้ย
กลยทุธกาโฆษณา การขายโดยใช้
พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย 
และการประชาสมัพนัธ์  
3. กลยทุธ์ดา้นราคา (Price 
strategies) 
4. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดั 
จาํหน่าย (Distribution 
strategies) 
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คาํถาม (6Ws และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) 
 

กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Who participates 
in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organization) มีอิทธิผลในการ 
ตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย 
1. ผูริ้เร่ิม 
2. ผูมี้อิทธิผล 
3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4. ผูซ้ื้อ 
5. ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์การ 
โฆษณาและกลยทุธ์การส่งเสริม
การตลาด (Advertising and 
promotion Strategies) โดยใช้
กลุ่มอิทธิผล 

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด  
(When does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซ้ือ เช่น ช่วง 
เดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใด 
ของปี ช่วงวนัใดของเดือน 
ช่วงเวลาใด ช่วงโอกาสพิเศษ 
หรือเทศกาลวนัสาํคญัต่างๆ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ กลยทุธ์การ 
ส่งเสริมการตลาด เช่น ทาํ 
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอด 
คลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน  
(Where does the customer 
buy?) 

ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไป
ทาํการซ้ือ เช่น หา้งสรรพสินคา้ 
ซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านขายของชาํ 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
บริษทันาํผลิตภณัฑสู่์ตลาด 
เป้าหมายโดยพิจารณาวา่จะเขา้ 
สู่คนอยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร  
(How does the customer 
buy?) 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
ประกอบดว้ย 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ กลยทุธ์ 
การส่งเสริมการตลาด
ประกอบดว้ยการโฆษณาขายโดย
ใชพ้นกังานขาย การส่งเสริมการ
ขาย การใหข่้าวและการ
ประชาสมัพนัธ์ตลาดทางตรง และ
จะกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ตดัสินใจซ้ือ 

ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะอ่ืนๆ. (2552). การบริหารการตลาดยคุใหม่: 128 
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3.2 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 ตวัแบบพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Model of Consumer Behavior) ไดแ้ก่ 
 1. ตวัแบบพฤติกรรรมการซ้ือ ฟิลิป คอดเลอร์ (Kotler.2000:161) คอตเลอร์ไดคิ้ดตวัแบบ
ข้ึนเพื่ออธิบายพฤติกรรมในการซ้ือของผูบ้ริโภคโดยอาศยัทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
มนุษย ์ ท่ีว่าพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุทาํให้เกิดดงันั้นตามตวัแบบของคอตเลอร์ตวัท่ี
เป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดพฤติกรรมประกอบดว้ยส่ิงเร้า 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าทางการตลาด อนัไดแ้ก่ ส่วน
ประสมการตลาด หรือ 4P’s ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีควบคุมได ้ และส่ิงเร้าภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สามารถ
ควบคุมได ้อนัไดแ้ก่ปัจจยัและเหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง
ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง และวฒันธรรม เป็นตน้ ส่ิงเร้าทั้ง 2 ส่วนดงักล่าว   อนัเป็นเหตุ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมในการซ้ือจะเป็นตวัป้อนเขา้สู่ 
กล่องดาํ หรือ Black Box ผา่นกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อภายใตอิ้ทธิผลของวฒันธรรม 
สงัคมจิตวิทยา ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บและจะปรากฏผลออกมา อนัเป็นการแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าในรูปของการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือดว้ยเหตุท่ีตวัแบบของคอตเลอร์ เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเร้า และ
การตอบสนองต่อส่ิงเร้า ดงักล่าว ดงันั้นตวัแบบน้ีจึงเรียกว่า Stimulus-Response Model ดงัแสดงใน
ภาพ 2.1 
 
  ภาพท่ี 2.1: แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซ้ือ (Model of Consumer Behavior) 
 

 
 
 ท่ีมา : Philip Kotler, (2000). Marketing Management. P. 161 
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 จุดเร่ิมต้นของโมเดลน้ีอยู่ท่ีมีส่ิงกระตุ้นให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทาํให้เกิดการ
ตอบสนองดงันั้น โมเดลน้ีจึงเรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี 
 1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้ท่ีอาจเกิดข้ึนเองภายในรางก่าย (Inside Stimulus) และ
ส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอก
เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ ์ ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจเกิดสินคา้ (Buying 
Stimulus) ซ่ึงอาจให้เหตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจูงใจใหซ้ื้อดา้นจิตวิทยา (อารมณ์) ส่ิง
กระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
 1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดสามารถ
ควบคุมและตอ้งจดัใหมี้ข้ึนเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) 
ประกอบดว้ย 
 (1) ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) เช่นออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้สวยงามเพ่ือกระตุน้
ความตอ้งการ 
 (2) ส่ิงกระตุน้ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่นการกาํหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบั
ผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 
 (3) ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution/Pace) เช่น จดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
        (4) ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใช้
ความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไป
เหล่าน้ี ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
 1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยู่
ภายนอกองคก์ารซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 
 (1) ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้องผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมี
อิทธิผลต่อความตอ้งการของบุคคล 
              (2) ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี(Technological) 
  (3) ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมายเพิ่มหรือลด
ภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิผลต่อการเพ่ิมหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ  
 (4) ส่ิงกระตุน้วฒันธรรม (Culture) เช่น ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย ในเทศกาลต่างๆ จะ
มีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 
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 2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ี
เปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได ้ จึงตอ้งพยายามคน้หา
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
 2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูมี้อิทธิผลจากปัจจยัต่างๆคือ 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
 2.2 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) ประกอบดว้ยขั้นตอน คือ การรับรู้
ความตอ้งการการคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลงั 
 3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผู ้
ซ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
 3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์ (Product Choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือประเภท
ของผลิตภณัฑห์น่ึงๆ 
 3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกช่ือตราสินคา้ของ
ผลิตภณัฑป์ระเภทหน่ึงๆ 
 3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) คือ การท่ีบริโภคจะตดัสินใจเลือกผูข้าย เพื่อซ้ือสินคา้
หน่ึงๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะคาํนึงถึงสถานทีขาย การบริการ 
 3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) คือการท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือก
ระยะเวลาเพื่อซ้ือสินคา้หน่ึงๆ ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลา เชา้ กลางวนั หรือ เยน็ ในการซ้ือ 
 3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือก
ปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือคร้ังหน่ึงๆ ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคจะเลือกว่าจะซ้ือหน่ึงกล่องคร่ึงโหลหรือ
หน่ึงโหล 
 
3.3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
 ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เป็นผลมาจากความแตกต่างกนัของ
ลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมี
ความแตกต่างกนันักการตลาดจึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
อยา่งเหมาะสม (ฉตัรยาพร เสมอใจ, 2550: 38) สามารถแบ่งปัจจยัออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยั
ภายใน และปัจจยัภายนอก 
 1. ปัจจยัภายใน (Internal Factors) ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการ
แสดงออก มีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ
ทศันคติ บุคลิกภาพ และ แนวคิดของตวัเอง 
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   1.1 การจูงใจ (Motivation) เป็นส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึนจากภายในและผลกัดนัใหเ้กิดการกระทาํ
ข้ึนและเป็นแรงจูงใจท่ีอยู่บนพื้นฐานของความตอ้งการเม่ือไรท่ีผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจแลว้ความ
ตอ้งการกจ็ะไดรั้บการสนองตอบ 
   1.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระทาํของบุคคลอ่ืนการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไปแมว้า่จะถูกกระตุน้อยา่งเดียวกนั
และสถานการณ์เดียวกนั ทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บั 
 - ลกัษณะของส่ิงกระตุน้ 
 - ความสมัพนัธ์ของส่ิงกระตุน้กบัส่ิงรอบตวั 
 - สภาพกายในของบุคคล 
  1.3 การเรียนรู้ (Learning) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นไดแ้สดงพฤติกรรมแลว้ แลว้เกิดข้ึนโดย
ผา่นส่ิงต่างๆ คือ แรงขบัภายในส่ิงเร้า ตวัเร่งใหเ้กิดพฤติกรรมการตอบสนองและแรงขบัเสริมอ่ืนๆ 
การเรียนรู้จะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการเรียนรู้ได ้
3 ลกัษณะคือ 
 - ดา้นการรับรู้  เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากการไม่รู้ขอ้มูลมาเป็นการรับรู้ขอ้มูล
หรือจากท่ีรับรู้นอ้ยมาเป็นรับรู้มากข้ึน 
 - ดา้นความรู้สึก  เป็นการเปล่ียนแปลงความรู้สึกจากไม่ชอบเป็นชอบ หรือจากชอบนอ้ยมา
เป็นชอบมาก 
 - ดา้นทกัษะ  เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเก่ียวกบัความชาํนาญคือ จากส่ิงท่ีทาํไม่
เป็นมาทาํเป็นหรือจากท่ีเป็นนอ้ยมาทาํใหค้ล่อง 
  1.4 ความช่ือถือ (Belief) บุคคลยอ่มมีความคิดท่ีตนยดึถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler. 
2003: 198) หรือเป็นความคิดท่ียดึถือในใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต และมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
   1.5 ทศันคติ (Attitudes) การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคลความรู้สึก
ดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหมายถึงแนวโนม้ของ
การเรียนรู้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิผลต่อความเช่ือในขณะเดียวกนั
ความเช่ือก็มีอิทธิผลต่อทศันคติ ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น นกัการตลาดจึง
ตอ้งสร้างทศันคติของผูบ้ริโภคให้สอดคลอ้งกบัสินคา้และบริการหรือศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภค
แลว้พฒันาสินคา้และบริการใหมี้ความสอดคลอ้ง 
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   1.6 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสยัโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันามาจาก ความคิด 
ความเช่ือ อุปนิสัย และแสดงออกมาในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อการกาํหนดรูปแบบในการสนองตอบ
ของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถู์กควบคุม โดยความนึกคิดพื้นฐาน 
3 ระดบั คือ 
 - อิด (Id) ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์
 - อีโก ้ (Ego) ความตอ้งการดา้นการยกยอ่ง ความภาคภูมิใจ ความเคารพ และสถานะของ
บุคคล 
 - ซุปเปอร์อีโก ้ (Superego) เป็นส่วนสะทอ้นถึงศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมในตวั
บุคคล 
   1.7 แนวคิดของตนเอง (Self-concept) เป็นความรู้สึกของบุคคลเป็นส่ิงท่ีประทบัใจของ
บุคคล ซ่ึงจะกาํหนดลกัษณะของบุคคลนั้น แต่ละบุคคลจะมีบุคลิกส่วนตวัหรือแนวคิดของตนเอง
ซ่ึงจะมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
 2. ปัจจยัภายนอก (External Factors) คือ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิ
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และไม่สามารถควบคุมได ้มีรายละเอียด ดงัน้ี 
   2.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors) เป็นผลรวมจากการเรียนรู้ระหว่างความเช่ือ 
ค่านิยมและประเพณี ซ่ึงจะควบคุมพฤติกรรมผูบ้ริโภคของสมาชิกในสังคม (Schiffman; & Kanuk. 
2007: G-4) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมแบ่งได ้ดงัน้ี 
    2.1.1 วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นสัญลกัษณ์หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยเป็นท่ี
ยอมรับจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง ซ่ึงเป็นตวักาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมใดสังคม
หน่ึง (Etzel, Walker; & Stanton. 2007: G-12) 
  2.1.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มภายในสังคมซ่ึงมี
ลกัษณะแตกต่างกนั (Etzel, Walker; & Stanton. 2007: G-13) หรือหมายถึง กลุ่มยอ่ยของวฒันธรรม 
ซ่ึงมีรูปแบบทางพฤติกรรมท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนภายในวฒันธรรมเดียวกนั (Etzel, Walker; 
& Stanton. 2007: G-12) วฒันธรรมยอ่ยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพ้ืนฐานของ
มนุษย ์ ประกอบดว้ยกลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผวิ พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์กลุ่มอาชีพ กลุ่มยอ่ย
ดา้นอาย ุและกลุ่มยอ่ยดา้นเพศ 
  2.1.3 ชั้นสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบั
ฐานะท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกนั (Schiffman; & 
Kanu.2007: G-12) หรือหมายถึง การแบ่งหรือการจดัลาํดบัภายในสังคมซ่ึงถือเกณฑก์ารศึกษา 
อาชีพและรูปแบบ ตลอดจนลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั (Etzel, Walker; & Stanton. 2007: G-11) การแบ่งชั้น
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ของสงัคมโดยทัว่ไปจะถือเกณฑร์ายได ้อาชีพ หรือพื้นท่ีอยูอ่าศยัชั้นทางสังคมเป็นอีกปัจจยัท่ีมีอิทธิ
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 2.2 ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั และมีอิทธิผล
ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัดา้นสงัคมแบ่งได ้ดงัน้ี 
  2.2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) กลุ่มบุคคลซ่ึงมีอิทธิผลต่อทศันคติค่านิยม 
และพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (Etzel, Walker; & Stanton. 2007: G-10) แบ่งไดเ้ป็นอีก 2 ระดบั คือ 
- กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบา้นหรือผูร่้วมงาน 
- กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาํในสังคม ศาสนา เพื่อนร่วมอาชีพและ
ร่วมสถาบนั บุคคลกลุ่มต่างๆ 
  2.2.2 ครอบครัว (Family) ไดแ้ก่ บิดา มารดา และ พี่นอ้ง ครอบครัวถือเป็นกลุ่ม
ปฐมภูมิ 
  2.2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม 
เช่นครอบครัว องคก์ร และสถาบนั โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม
ผูบ้ริโภคมกัจะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสามารถส่ือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสงัคม 
 จากขอ้มูลขา้งตน้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทาํให้ผูว้ิจยัตระหนักว่า 
การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํให้ทราบพฤติกรรมของผูท่ี้เลือกลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นสาขาของธนาคารกรุงเทพ ว่ามีพฤติกรรมในการซ้ือกองทุน
เป็นอยา่งไร  เช่น วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ,  บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจ , ลกัษณะการลงทุน 
และช่องทางต่างๆ ท่ีเลือกลงทุน เป็นตน้ นอกจากน้ีจากทฤษฎี ซ่ึงจะทาํให้สามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมต่างๆ ของผูล้งทุนซ่ึงก็คือผูบ้ริโภค  เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้มี
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีท่ีกล่าว
ขา้งตน้มาใชใ้นการกาํหนดสมมุติฐานการวิจยักาํหนดงานวิจยั รวมถึงกาํหนดหวัขอ้แบบสอบถาม
ในงานวิจยัคร้ังน้ี 
 
4. แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 
 อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2550: 48-49) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็น
กระบวนการสาํคญัท่ีน่าจะศึกษาว่าก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอย่างไร 
ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอย่างไร ซ่ึง
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอาจแบ่งพิจารณาออกเป็น 5  ขั้นตอนดงัน้ี 
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 1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
 การท่ีผูบ้ริโภคตระหนักถึงความตอ้งการของตนซ่ึงเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภคเห็นถึงความ
แตกต่างของสภาวะท่ีเป็นอยู่กบัสภาวะท่ีเขาปรารถนาจะให้เป็น การเล็งเห็นปัญหามกัจะเกิดจาก
ความตอ้งการหรืออาจจูงใจของผูบ้ริโภคในการแสวงหาสินคา้หรือบริการท่ีมี ความตอ้งการการซ้ือ
สินคา้นั้นอาจเกิดจากส่ิงจูงใจทีสร้างข้ึนโดย 

 (1)  ตวัของผูบ้ริโภคเอง เกิดจากส่ิงจูงใจภายในตวัของผูบ้ริโภคเอง 
 (2)  คนในสงัคมท่ีเขาอยู ่เช่น ครอบครัว ญาติพี่นอ้ง ผูร่้วมงาน เพื่อนฝงู 
 (3)  สถานการณ์บางอยา่งท่ีเปล่ียนไป เช่นการท่ีงานล่าชา้เกินกวา่กาํหนด 
 (4)  ความพยายามของนกัการตลาด เช่น โฆษณา การส่งเสริมการขาย 

 2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) 
 ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอและส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลต้วั
ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการของเขาทนัทีแต่ในบางคร้ังความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ความตอ้งการนั้นจะถูกสะสมเอาไวเ้พื่อการตอบสนองภายหลงั
เม่ือความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้ากจะทาํใหเ้กิดภาวะอยา่งหน่ึง คือ ความตั้งใจใหไ้ดรั้บ
การตอบสนองความตอ้งการโดยผูบ้ริโภคจะพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี
สะสมไว ้ ปริมาณของขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยูก่บัความตอ้งการท่ีบุคคลเผชิญอยูใ่นระดบัมาก
หรือนอ้ย จาํนวนเวลาท่ีใชใ้นการเลือกราคาสินคา้และระดบัความเส่ียงภยัท่ีพึงมีถา้การตดัสินใจนั้น
อาจมีการผดิพลาด 
 3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) 
 เม่ือไดข้อ้มูลต่างๆมาแลว้ ผูบ้ริโภคจาํนาํทางเลือกแต่ละทางมาเปรียบเทียบว่ามีดา้นบวก
และดา้นลบอย่างไรในการพิจารณาทางเลือกน้ีผูบ้ริโภคจะดึงเอาเกณฑ์การประเมินผลความเช่ือ
ทศันคติและความสนใจท่ีจะซ้ือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกปลูกฝังอยูใ่นจิตใจของคนๆนั้น อยูก่่อนแลว้มาใชใ้น
การตดัสินใจสาํหรับแต่ละทางเลือก ทาํใหเ้กิดการเลือกลกัษณะเด่นบางอยา่งของผลิตภณัฑม์าเป็น
เกณฑใ์นการพิจารณาหากผลิตภณัฑใ์ดไม่มีลกัษณะดงักล่าวก็จะคดัออกจากรายการไป ซ่ึงจะทาํให้
การประเมินทางเลือกทาํไดง่้ายข้ึน 
 4. การตดัสินใจซ้ือ (Choice / Purchase) 
 เม่ือทาํการประเมินแลว้ จะช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถกาํหนดความพอใจระหว่างสินคา้ต่างๆ
ท่ีเป็นทางเลือกและในท่ีสุดกระบวนการตดัสินใจกจ็ะนาํมาส้ินสุดท่ีการซ้ือสินคา้โดยพิจารณาจาก 3 
ปัจจยั คือ สถานท่ีซ้ือ เง่ือนไขในการซ้ือ และความพร้อมท่ีจะจาํหน่าย กล่าวคือในเร่ืองสถานท่ีซ้ือ
อาจจะซ้ือท่ีร้านจาํหน่าย ซ้ือท่ีทาํงาน หรือซ้ือท่ีบา้นก็ได ้ เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม
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ในการซ้ือสินคา้และบริการภายในบา้นสูงข้ึน ส่วนเง่ือนไขในการซ้ือไดแ้ก่ การซ้ือเป็นเงินสด เงิน
ผอ่น ซ้ือทางไปรษณีย ์โดยการชาํระผา่นบตัรเครดิต เป็นตน้ ส่วนความพร้อมท่ีจะจาํหน่าย หมายถึง
ความพร้อมการส่งมอบหรือให้บริการ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสินคา้ว่ามีอยู่ในสต็อกพร้อมเพียงพอท่ีจะส่ง
สินคา้ใหผู้บ้ริโภคไดท้นัทีหรือไม่ นอกจากน้ียงัตอ้งคาํนึงถึงความสะดวกในการขนส่งสินคา้ไปยงั
สถานท่ีใชด้ว้ย เช่นการใชบ้ริการส่งอาหารถึงท่ี (Delivery) 
 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 
 หลงัการซ้ือหรือการทดลองใชสิ้นคา้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่
พอใจในตวัสินคา้ (Satisfaction / Dissatisfaction) ซ่ึงความพอใจหรือไม่พอใจ จะมีผลต่อความเช่ือ 
ทศันคติและความตั้งใจในการซ้ือคร้ังต่อไป กล่าวคือ ถา้ซ้ือมาใชแ้ลว้ดี ความรู้สึกพอใจน้ีจะถูกเก็บ
เป็นความเช่ือต่อตวัสินคา้ และทาํใหเ้กิดทศันคติท่ีดี ผลท่ีตามก็คือ ความสนใจซ้ือซํ้ าและอาจบอก
ต่อผูอ่ื้น แต่ถา้เกิดความไม่พอใจกจ็ะเปล่ียนแปลงในระบบความเช่ือ ทศันคติ และทาํใหไ้ม่สนใจซ้ือ
สินคา้ประเภทน้ีหรือยีห่อ้น้ีอีก การตดัสินใจซ้ือกจ็ะเร่ิมตน้กลบัไป ท่ีหาขอ้มูลใหม่เก่ียวกบัสินคา้อ่ืน
หรือยีห่อ้อ่ืนๆใหม่อีกคร้ัง ความไม่พอใจหลงัการซ้ือหรือใชสิ้นคา้มีสาเหตุทัว่ไป 4 ประการ คือ 
 (1)  ความรู้สึกไม่แน่ใจ เพราะในขั้นการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคพบว่าสินคา้มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสีย เม่ือซ้ือมาใชแ้ลว้ผูบ้ริโภคกย็งัมีความรู้สึกไม่แน่ใจติดอยูต่ลอดเวลา 
 (2)  ความรู้สึกไม่ดีหลกัการซ้ือ และไดย้นิ ไดฟั้งเร่ืองบกพร่องต่างๆของสินคา้ท่ีซ้ือมา 
 (3)  ทราบภายหลงัวา่สินคา้อยา่งเดียวกนันั้น สามารถซ้ือไดถู้กกวา่ถา้ซ้ือจากท่ีอ่ืน 
 (4)  พบว่าสินคา้นั้นทาํงานไดไ้ม่เป็นท่ีพอใจ เม่ือเกิดความไม่พอใจ ผูบ้ริโภคมีวิธีท่ีจะผอ่น
คลายไดโ้ดยการขายสินคา้นั้นให้กบัคนอ่ืนต่อไปหรือคืนสินคา้ไปหรือพยายามหาข่าวสารอ่ืนมา
เสริมความเช่ือมัน่วา่สินคา้นั้นยงัมีคุณสมบติัเด่นดา้นอ่ืนๆ สนบัสนุนอยู ่และในท่ีสุดก็จะไม่ซ้ือและ
ใชสิ้นคา้นั้นอีกต่อไป 
 จากขอ้มูลขา้งตน้เก่ียวกับกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ทาํให้ผูว้ิจัยตระหนักว่า 
การศึกษาเก่ียวว่าก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอย่างไร จะทาํให้ทราบถึง 
กระบวนการการตดัสินใจของผูท่ี้เลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่น
สาขาของธนาคารกรุงเทพ ว่ามีกระบวนการการตดัสินใจการซ้ือกองทุนเป็นอย่างไร  เช่น 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือกองทุนแลว้ ผูล้งทุนจะมีพฤติกรรมการติดตามผลประการของกองทุน
อยา่งไร อะไรเป็นเหตุผลสาํคญัในกระบวนการการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 
LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นสาขาของธนาคารกรุงเทพ เป็นตน้    ซ่ึงจะทาํให้สามารถวิเคราะห์
กระบวนการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีท่ีกล่าวขา้งตน้มาใชใ้นการ
กาํหนดสมมุติฐานการวิจยักาํหนดงานวิจยั รวมถึงกาํหนดหวัขอ้แบบสอบถามในงานวิจยัคร้ังน้ี 
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 5. ทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หน้า 41-42) ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็น
เกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีสําคญัท่ีช่วย
กาํหนดตลาดเป้าหมาย ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

1. เพศ เพศสามารถแบ่งแยกความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โดยดูเพศของผูบ้ริโภคเป็นหลกั
ในการตอบสนองความตอ้งการซ่ึงเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีสําคญั เพราะปัจจุบนัน้ีตวั
แปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติ การ
รับรู้ และการตดัสินใจในเร่ืองการซ้ือสินคา้บริโภคต่าง ๆ กนั 

2. อายุ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัย่อมจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ี
แตกต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่ และชอบสินคา้แฟชัน่ กลุ่มผูสู้งอายจุะสนใจ
สินคา้เก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยั นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั และไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเลก็ (Niche Market) 
โดยมุ่งความสาํคญัท่ีตลาดอายสุ่วนนั้น 

3. สถานภาพครอบครัว ลกัษณะสาํคญั 3 ประการ คือ การเขา้สู่ชีวิตสมรส (อายแุรกสมรส) 
การแตกแยกของชีวิตสมรส (อนัเน่ืองมาจากการตาย, การแยกกนัอยู,่ การหยา่ร้าง) และการสมรส
ใหม่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) สถานภาพสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีสาํคญัท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นสาํคญัท่ีสุด ในการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
เก่ียวกบัสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส องคก์ารสหประชาชาติได้
รวบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรส ดงัน้ี 

3.1โสด 
3.2 สมรส 
3.3 หมา้ยและไม่สมรสใหม่ 
3.4 หยา่ร้างและไม่สมรสใหม่ 
3.5 สมรสแต่แยกกนัอยูโ่ดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

สถานภาพสมรส มีส่วนสาํคญัต่อการตดัสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิด
มากกว่าคนท่ีแต่งงานแล้ว การตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ีแต่งงานแล้ว 
เน่ืองจากไม่มีภาระผกูพนั หรือคนท่ีตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบมากเท่ากบัคนท่ีแต่งงานแลว้ 



26 
 

4. รายได ้ระดบัการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรท่ี
สําคญัในการกาํหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัในเชิงเหตุและผล ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาสูงบุคคลท่ีมีการศึกษาตํ่าโอกาสท่ีจะหางานระดบัสูงยากจึงทาํใหมี้
รายไดต้ ํ่า ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจเป็นเกณฑ ์รูปแบบการดาํรงชีวิต ค่านิยม 
อาชีพ  ระดับการศึกษา  ฯลฯ  นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้การกาํหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายได้
อาจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์าย ุและอาชีพร่วมกนั 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543, หนา้ 38-39) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงอาย ุ
เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ลกัษณะดงักล่าวมีความสําคญัต่อนักการ
ตลาดเพราะมนัเก่ียวพนักับอุปสงค์ (Demand) ในตวัสินคา้ทั้ งหลาย การเปล่ียนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ช้ีให้เห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลด
ความสาํคญัลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1. อายุ นกัการตลาดตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ือง
ของอายดุว้ย 

2. เพศ จาํนวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีทาํงานนอกบา้นเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ นกัการตลาด
ตอ้งคาํนึงวา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ ซ่ึงท่ีแลว้มาผูข้ายเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นบทบาท
ของสตรีและบุรุษบางส่วนท่ีซํ้ ากนั 

3. วงจรชีวิตครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวักาํหนดท่ี
สาํคญัของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอน
จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

4. การศึกษาและรายได ้นกัการตลาดตอ้งสนใจในแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคลเน่ืองจาก
รายไดจ้ะมีผลต่ออาํนาจการซ้ือ ส่วนผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพดี
มากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาตํ่าเน่ืองจากผูม่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้งกว่าผูท่ี้มี
การศึกษาตํ่า 

เพราะจะทาํให้นกัการตลาดนั้นสามารถประเมินขนาดของตลาดเป้าหมายไดต้ามสัดส่วนท่ี
ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่าปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัท่ีนิยมนาํมาใชศึ้กษากนัมากท่ีสุดในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่ม
ผูบ้ริโภค โดยอาศยัตวัแปรศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้เช้ือชาติ ศาสนา 
ขนาดครอบครัว หรือวงจรชีวิตครอบครัวนั้น นาํมาวางแผนกาํหนดกลยทุธ์สร้างความตอ้งการหรือ
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จูงใจ ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการ เพื่อใหเ้ขา้ถึงและตรงกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง
มากท่ีสุด  ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุ สถานภาพทางการสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน รวมทั้งผูว้ิจยัตอ้งการทราบขอ้มูลของกลุ่มประชากร
เพิ่มเติม ไดแ้ก่ อาชีพคู่สมรส รายไดค้รอบครัวต่อเดือน และจาํนวนเด็กท่ีอยู่ในวยัเรียน  เน่ืองจาก
ทั้งหมดเป็นตวัแปรดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งส่วนตลาดท่ีสาํคญั ซ่ึงจะทาํใหท้ราบวา่ผูบ้ริโภค
ท่ีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความเห็นในการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม RMF 
และ LTF ของ บลจ.บวัหลวงผา่นสาขาธนาคารกรุงเทพ แตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การกาํหนดตลาดเป้าหมายของผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
6.   บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จํากดั 
 
 6.1  ธนาคารกรุงเทพ ไดรั้บการก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2487 และเจริญเติบโตจนเป็นธนาคาร
พาณิชยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นหน่ึงในธนาคารระดบัภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยมูลค่าของสินทรัพยร์วมประมาณ 1.8 ลา้นลา้นบาท โดยเป็นผูน้าํในการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอม็อี อีกทั้งยงัมีฐานลูกคา้กวา้งขวางท่ีสุดในตลาด
ลูกคา้บุคคล ดว้ยธนาคารกรุงเทพให้บริการแก่ลูกคา้บุคคลและลูกคา้ธุรกิจเป็นจาํนวนรวมกว่า 17 
ลา้นบญัชีผา่นสาํนกัธุรกิจและสาํนกัธุรกิจยอ่ยกว่า 230 แห่ง และสาขาทัว่ประเทศกว่า 1,100 แห่ง 
และยงัมีเครือข่ายธนาคารอตัโนมติัท่ีหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองเอทีเอ็มและเคร่ืองรับฝาก
เงินสดอยูท่ ัว่ประเทศ บริการธนาคารทางโทรศพัทแ์ละธนาคารทางอินเทอร์เน็ตท่ีใชง่้ายและลูกคา้
สามารถเลือกทาํธุรกรรมในภาษาไทยหรือองักฤษ ซ่ึงเอ้ืออาํนวยให้ลูกคา้สามารถจัดการเร่ือง
การเงินไดอ้ยา่งสะดวกตลอด 24 ชัว่โมง 

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์ให้บริการอย่างครบวงจร ซ่ึงประกอบด้วย การ
จดัการสินเช่ือร่วม การรับประกนัการจดัจาํหน่ายตราสารทุน สินเช่ือเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ 
สินเช่ือโครงการ บริการรับฝากหลกัทรัพย ์สินเช่ือเพื่อเอสเอม็อี บริการการเงินธนกิจ และบริการให้
คาํแนะนาํทางธุรกิจ 

การท่ีธนาคารกรุงเทพยงัคงเป็นผูน้าํในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอดนั้น เป็นผลมาจาก
ปรัชญาของธนาคารท่ีมุ่งเน้นการพฒันาสายสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อ เก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนัอย่างยืน
ยาว นอกจากน้ี การประสานศกัยภาพภายในองคก์รระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ทั้งดา้นลูกคา้ธุรกิจ
รายใหญ่ ดา้นการเงินธนกิจ กิจการธนาคารต่างประเทศ ดา้นลูกคา้ธุรกิจรายกลางและรายปลีก และ
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ดา้นลูกคา้บุคคล เอ้ืออาํนวยให้ธนาคารสามารถสร้างสรรค์บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะเจาะจงของลูกคา้ โดยมีทั้งความหลากหลายและมิติในเชิงลึก นอกจากน้ี บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ
ธนาคาร ยงัมีบทบาทสาํคญัท่ีสนบัสนุนธนาคารในการสร้างสรรคโ์อกาสเพื่อการลงทุนใหม่ๆ เพื่อ
นาํเสนอต่อลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ 

พร้อมกนัน้ี ธนาคารยงัเตรียมขยายฐานธุรกิจสู่ระดบัภูมิภาคและให้บริการระดบัสากลเพื่อ
สนับสนุนบริษทัไทยให้สามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ เช่นเดียวกับการสนับสนุนลูกคา้
ชาวต่างชาติใหส้ามารถมาลงทุนในประเทศไทย ส่วนในประเทศไทย ธนาคารจะพฒันาขยายผลการ
ประสานศกัยภาพระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงบริษทัในเครือเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายในบริการท่ีมอบใหแ้ก่ลูกคา้และเสริมสร้างความมัน่คงของฐานรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม 

6.2   บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ไดรั้บใบอนุญาตจดทะเบียนจาก
กระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการจดัการลงทุนในปี พ.ศ. 2535  โดย
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เพื่อทาํธุรกิจจดัการลงทุน ใหบ้ริการการจดัการลงทุน 4 ธุรกิจ คือ 
กองทุนรวม กองทุนอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการการบริการทางการเงินของประชาชน เน่ืองจากผูฝ้ากเงินจะตอ้งการช่องทางการ
บริหารเงินและการลงทุนท่ีมากกว่าการฝากเงิน และลูกหน้ีก็จะตอ้งการแหล่งทุนท่ีนอกเหนือจาก
สินเช่ือ อีกทั้งเพื่อสืบสานนโยบายภาครัฐท่ีให้มีการจดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือในการลงทุนสาํหรับประชาชนทัว่ไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดเงินและตลาดทุน
ซ่ึงสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

จากการท่ีธนาคารกรุงเทพมุ่งเนน้รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมจากดา้นต่างๆ มากข้ึน นอกจาก
รายไดท่ี้เป็นส่วนต่างจากดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู ้ซ่ึงถา้เปรียบเทียบในดา้นการแข่งขนัในธุรกิจ
ธนาคารและสถาบนัการเงินดว้ยกนัแลว้ ธนาคารกรุงเทพจะไม่เนน้การแข่งขนัดา้นราคาเป็นหลกั 
ดงันั้นจึงร่วมมือกบับริษทัในเครือเพื่อนาํเสนอผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินการลงทุนอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม จุดประสงค์ทั้ งการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร การสร้างความจงรักภักดีในตรา
สัญลกัษณ์ของธนาคารและสอดคลอ้งกบัการขยายรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนดว้ย ส่งผลให้
ธนาคารมุ่งเนน้การร่วมมือกบั บลจ.บวัหลวง ในการขยายฐานลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนรวม RMF 
และ LTF ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพสามารถขยายผลิตภณัฑอ่ื์นของธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นผู ้
ศึกษาสนใจในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 
กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพในคร้ังน้ี 
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7. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง (Other Research) 
  
 วศิน อินทรผกู. 2555. ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผลการศึกษาพบว่า ดา้นพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียง
ชีพ หรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว มีระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ยดา้นการลงทุน โดยมีประสบการณ์
การลงทุนในหลกัทรัพย ์1-5 ปี ส่วนใหญ่ประเภทกองทุนท่ีลงทุนคือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
เท่านั้น โดยเน้นลงทุนตราสารหน้ีผสมตราสารทุน วตัถุประสงค์ท่ีลงทุนเพื่อผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับทางภาษีอากร และสามารถยอมรับความเส่ียงได้ในระดับหน่ึงเพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในระยะยาวจากการลงทุน โดยมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ต่อปี ไม่เกิน 50,000 บาท การหาขอ้มูลก่อนการ
ลงทุนจากคาแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัการเงิน เช่น เจา้หนา้ท่ีของธนาคาร โดยมีเพื่อน/คน
รู้จกั และพนกังานธนาคาร เป็นผูท่ี้ชกัชวนลงทุน ส่วนใหญ่ลกัษณะการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะซ้ือช่วงส้ินปี  และธนาคารท่ีเลือกลงทุนกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมากท่ีสุด คือธนาคารไทยพาณิชย ์ 

ผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ใน
อาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกบักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุน้ระยะยาว มีดงัน้ี  
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากลาํดบัแรกคือ ผลการดาํเนินงานของกองทุน รองลงมา สับเปล่ียนกองทุนไดโ้ดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดลาํดบัแรกคือ ราคาหน่วยลงทุนมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รองลงมาคือ
ความเหมาะสมของการเรียกเกบ็อตัราค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดลาํดบัแรก
คือ ซ้ือ ขาย ผ่านสาขาธนาคาร รองลงมาให้ความสําคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือ ซ้ือ ขาย ผ่าน 
ATM ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดลาํดบัแรกคือโฆษณาผ่านส่ือหนังสือพิมพ ์โทรทศัน์ หน้าจอ ATM 
รองลงมาให้ความสาํคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากคือส่งเสริมการขายโดยแจกของสมนาคุณเช่น Cash 
Back ตัว๋เคร่ืองบิน ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดลาํดบัแรกคือพนักงานมีความรู้ให้คาํแนะนาํเป็นอย่างดี 
สามารถแกไ้ขปัญหาจนเป็นท่ีน่าพอใจ และยินดีและเตม็ใจในการให้บริการ เท่ากนั รองลงมาคือมี



30 
 

ทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดลาํดบัแรกคือแยก
เคาน์เตอร์ให้บริการการลงทุนเห็นไดช้ัดเจน ง่ายต่อการติดต่อ รองลงมาคือ มีคู่มือการลงทุนใน
กองทุนรวมแจก ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดลาํดบัแรกคือขั้นตอนในการสั่งซ้ือขายไม่สลบัซบัซอ้น และสะดวก
รวดเร็ว รองลงมาคือ มีบริการหลงัการขายท่ีดี เช่น มี Call Center คอยทาํหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 อคัคกิตต์ิ สมทอง.2553. ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยศึกษา
ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยปัจจยัเหล่าน้ี 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลประโยชน์จากการลงทุน ปัจจยัดา้นตน้ทุนและปัจจยัอ่ืนๆ กบัการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวดันครศรีธรรมราช ผล
การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ในดา้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุนโดยการนาํเงินลงทุนไปลดหยอ่นภาษีมากท่ีสุด 
และมีความเห็นว่าความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการลงทุนและเง่ือนไขระยะเวลาการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง ดา้นแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการซ้ือขายกองทุนรวมนั้น
ส่วนใหญ่มาจากการแนะนาํของพนกังานธนาคารซ่ึงยงัไดรั้บการแนะนาํในระดบัปานกลาง โดยผู ้
ลงทุนเนน้การลงทุนเพียงกองทุนเดียวไม่ลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมอ่ืน และส่วน
ใหญ่ยงัลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท ดว้ยสัดส่วน ร้อยละ 6-10 ของรายไดท้ั้งปี นอกจากน้ีในดา้น
กิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนผูล้งทุนตอ้งการเงินคืนเขา้บญัชีมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
44.16 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.05 ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า 
เพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุก ๆ
ดา้น ในขณะท่ีอายมีุความสมัพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเกือบทุกดา้นยกเวน้ดา้น
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายกองทุนรวม สําหรับดา้นสถานภาพของผูล้งทุนนั้นไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการซ้ือขายกองทุนรวม อีกทั้งไม่สัมพนัธ์กบัลกัษณะของ
กิจกรรมการส่งเสริมการขายตลอดจนไม่สัมพนัธ์กบัการลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
รวมอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัพบว่าระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวด้านการลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมอ่ืนๆด้วย อย่างไรก็ตามในการ
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ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมกสิกรไทยในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุน ปัจจยัดา้นตน้ทุน และปัจจยัอ่ืนๆซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นธนาคาร
และปัจจยัดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย พบว่า ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุน ในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ทั้งส้ิน ท่ีระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.05 

ลกัขณา ธนาการกร.2553. ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัและพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ
หน่วยลงทุนของผูบ้ริโภค: กรณีศึกษากองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กสิกรไทย จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ดา้นพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
พบว่ากลุ่มตวัอย่างซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อนําไปหักลดหย่อนภาษีมากท่ีสุด  เลือกซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผลมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ไม่ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกบั 
บลจ.อ่ืนและมีความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปีละ 1 คร้ัง  ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบนัคนละ 5,001-75,000 บาท  ซ้ือผา่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทยและ
ซ้ือช่วงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมมากท่ีสุด   

ผลการศึกษาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุน
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้มีความสัมพันธ์กับ
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือกองทุน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละ
สถานภาพการสมรสมีความสัมพนัธ์กบัประเภทกองทุนท่ีเลือก ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนอ่ืน ปัจจยั 
ส่วนบุคลดา้นอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัปริมาณในการซ้ือ ปัจจยัส่วน
บุคลดา้นเพศและอาย ุมีความสมัพนัธ์กบัสถานท่ีท่ีทาํการซ้ือ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุอาชีพ ระดบั
การศึกษา รายได ้และสถานภาพการสมรสมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีซ้ือ ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 สาํหรับปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑใ์นดา้น
การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รองลงมาได้แก่ ดา้นสถานท่ีในการจดัจาํหน่ายในดา้นความ
สะดวกในการลงทุน ดา้นบุคลากรในการไดรั้บคาํแนะนาํจากพนักงานขายหน่วยลงทุน ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีดีและมีการจดัโปรโมชัน่ของสมนาคุณตามลาํดบั  

สมบุญ คงสอน.2552. ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรติ
นาคิน สาํนกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนมากท่ีสุดใน
เร่ืองสิทธิประโยชน์ดา้นภาษี รองลงมาในเร่ืองเพื่อเป็นเงินออมในอนาคต โดยกลุ่มตวัอย่างรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบักองทุนรวมมากท่ีสุดจากหนังสือพิมพ ์แผ่นพบั และโทรทศัน์ กลุ่มตวัอย่างให้
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ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน สาํนกังานใหญ่ในระดบัสาํคญัมาก โดย
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญักบับริษทัท่ีมีช่ือเสียง 
และมีความน่าเช่ือถือในการบริหาร ในระดับสําคัญมากท่ีสุด ในด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคญักับการให้ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจในระดับสําคญัมากท่ีสุด และในด้านการจัด
จาํหน่าย กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญักบัการจดัจาํหน่ายผา่นตู ้ATM ของธนาคาร ในระดบัสาํคญั
ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ สถานภาพการสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมและปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนกังานบมจ.
ธนาคารเกียรตินาคิน สํานักงานใหญ่ ไม่แตกต่างกนั และพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ และระดับ
การศึกษา แตกต่างกนัมีพฤติกรรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม LTF แตกต่างกนั  

งามดี เลาหพิชิตชยั .2552. ไดท้าํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวและเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาดจาํแนกตามพฤติกรรมการซ้ือ 

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ชอบซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีการจ่ายปันผล เพื่อลดหย่อนภาษี ชอบซ้ือหน่วยลงทุนจาก

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทยมากท่ีสุด เหตุผลท่ีเลือกซ้ือคือความสามารถในการ

บริหารกองทุน จาํนวนกองทุนท่ีซ้ือ 1 กองทุน ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีซ้ือคือ

ช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธนัวาคม โดยซ้ือจากตวัแทนสนบัสนุนการขายและซ้ือคืน ความถ่ีในการซ้ือปี

ละ 1 คร้ัง จาํนวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปีประมาณ 50,000-100,000 บาท ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ระดบัความสําคญัต่อการซ้ือมากท่ีสุด คือ กระบวนการบริการ รองลงมา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย บุคลากรผูใ้ห้บริการ ราคา ลกัษณะทางกายภาพและการส่งเสริมการตลาด 

ตามลาํดบั โดยประเภทกองทุนท่ีซ้ือแตกต่างกนัมีระดบัความสาํคญัมากกว่ากองทุนท่ีไม่จ่ายปันผล 

ส่วนช่วงเวลาท่ีซ้ือแตกต่างกนัมีระดบัความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกนัในทุก

ดา้นยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด สําหรับความถ่ีท่ีซ้ือแตกต่างกนัจะมีระดบัความสําคญัของ

ส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนัในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้าน
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ลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการบริการ ส่วนปริมาณท่ีซ้ือแตกต่างกันจะมีระดับ

ความสาํคญัของส่วนประสมการตลาดต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

การส่งเสริมการตลาดและด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนด้าน

วตัถุประสงคก์ารซ้ือ ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือและสถานท่ีท่ีซ้ือไม่ทาํให้ระดบัความสําคญัของส่วน

ประสมการตลาดแตกต่างกนั 

 ธมลวรรณ ศรีคาํ  .2550. ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัจัดการกองทุนพรีมาเวสท์จาํกัด ผ่านบริการจัด

จาํหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จาํกดั ผ่านบริการจดัจาํหน่ายของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นฐานะทางการเงิน ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด คือ รายไดข้องผูใ้ชบ้ริการมีมากกว่ารายจ่ายท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดา้นการรับรู้ข่าวสาร

ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ รับรู้ข่าวสารผ่านตวัแทนจาํหน่ายของ 

บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จาํกัด ด้านการดาํเนินงานของบริษัทจัดการ

ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ความสามารถในการบริหารงานของบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนพรีมาเวสท์ จาํกดั ดา้นเง่ือนไขในการลงทุนผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น

เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ การไดรั้บสิทธิในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเม่ือกระทาํ

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด และในดา้นสภาพแวดลอ้มผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากสุด

คือ ทิศทางของอตัราดอกเบ้ีย 

ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ซ้ือ ผา่นสาขาของตวัแทน

จาํหน่าย (ธนาคารกรุงศรีฯ)โดยเลือกนโยบายการลงทุนแบบกองทุนเปิดพรีมาเวสทต์ราสารหน้ีเพื่อ

การเล้ียงชีพ เหตุผลหลกัสาํคญัท่ีเลือกลงทุนคือไดรั้บสิทธิในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

การตดัสินใจลงทุนจะตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเองเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีผูล้งทุน

ส่วนใหญ่จะลงทุนเฉล่ียปีละ 5,000 – 75,000 บาท เฉล่ียปีละ 1 – 2 คร้ัง และช่วงท่ีลงทุนมากท่ีสุดคือ

ช่วงไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม – ธนัวาคม) 

  จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัไดน้าํมากาํหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั แสดงตวัแปรอิสระ (Independent variables) และ ตวัแปรตาม (Dependent 
variables)   แสดงไดด้งัภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี  
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ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

   กรอบแนวคดิการวจัิย 
 

 
 
  
 
 

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

- บุคลากร 

- กระบวนการบริการ 

- การสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพการสมรส 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

       
       
        
        
 
 

พฤติกรรมการลงทุนในกองทุน    
 

- วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 

- ช่องทางท่ีใชใ้นการลงทุน 

- เหตุผลท่ีเลือกลงทุน 

-  บุคคลท่ีมีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจ 

- การติดตามผลประกอบการหลงัการลงทุน 

- ลกัษณะการเลือกช่วงเวลาในการลงทุน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 

การตัดสินใจเลอืกลงทุนใน
กองทุนรวม  



 
 

 
บทที ่3 

 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั 
บลจ.บวัหลวง : กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ี 
เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือวิจยั
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

  

แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 แหล่งขอ้มูลท่ีใชมี้ 2 ประเภทดงัต่อไปน้ี  

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได้จากการแจกแบบสอบถาม 

(Questionnaires) แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุรวม RMF และ LTF ท่ีลงทนุผ่านสาขาของธนาคาร

กรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary Source) ไดจ้ากเอกสาร วิทยานิพนธ์  การคน้ควา้

อิสระ  ส่ือส่ิงพิมพ ์อินเตอร์เน็ต รวมทั้งเอกสารและคู่มือท่ีไดรั้บจากธนาคารกรุงเทพและสมาคม

บริษทัจดัการการลงทุน 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

            ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพท่ีใชบ้ริการท่ีสาํนักงานใหญ่
และสาขาในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด   ซ่ึงขอ้มูลจากผูบ้ริหารระดบั Assistance Vice President
ของหน่วยงานภายในธนาคารกรุงเทพ คือ กลุม่งานกองทนุรวม ฝ่ายผลิตภณัฑ์และช่องทางบริการ 
ทราบว่า มีลูกคา้ท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF และ LTF เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจาํนวน 120,000 คน 
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การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งไดด้าํเนินการโดยการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 

1. จากสตูรการกําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของ Taro Yamane ด้วยระดบัความ  

เช่ือมัน่ท่ี 95% และความคลาดเคลื่อน 5%  

 
 เม่ือ n  คือ จาํนวนตวัอยา่งหรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N คือ ขนาดของกลุ่มประชากร (120,000 คน) 
 e คือ ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดได ้(e=0.05) 

 แทนค่าในสูตรไดด้งัน้ี n   = 120,000                          = 398.67 
    {1+ 120,000 (0.05) 2} 

 จากการแทนค่าในสูตร จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั  398.67 คน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้
ทาํการกาํหนดใหข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 

             2.  การคดัเลือกตวัอยา่งของลูกคา้ท่ีถือหน่วยลงทุนใชก้ารคดัเลือกตวัอยา่งแบบหลาย
ขั้นตอน (multi-stage sampling) ดงัน้ี 

               2.1   เฉพาะลูกคา้ท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใชบ้ริการท่ีสาํนกังานใหญ่ ใชก้าร
คดัเลือกตวัอยา่งโดยใช ้การคดัเลือกตวัอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic sampling) จากรายช่ือลูกคา้
ของธนาคารท่ีสาํนกังานใหญ่จาํนวน 200 ราย 

               2.2   ในส่วนของสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นแรกทาํการคดัเลือกสาขาเพียง  
20  สาขาจากสาขาทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมสาํนกังานใหญ่)  โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย (Simple random sampling) เม่ือไดร้ายช่ือสาขาแลว้  ทาํการคดัเลือกลูกคา้ผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยใชก้ารคดัเลือกตวัอยา่งแบบเป็นระบบ  (Systematic sampling) สาขาละ 10 ท่าน รวมทั้งส้ิน 200 
ท่านจากรายช่ือลูกคา้ของสาขาแต่ละสาขา 

 รวมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากทั้ง 2 วิธีทาํใหไ้ดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
             การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา   โดยผูว้ิจยัพฒันาข้ึนภายใต้
กรอบวตัถุประสงค ์โดยแบบสอบถาม (Questionnaire)  สามารถแบ่งแบบสอบถามออกไดเ้ป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 
                ส่วนท่ี 1 :  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
                ส่วนท่ี 2 :  ขอ้คาํถามเก่ียวกบัการพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF           
                ส่วนท่ี 3 : ขอ้คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ 
 โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale Question): ซ่ึงจดัอยู่
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว
แบ่งเป็น  5 ระดบั โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 สาํหรับการวดัระดบัความสาํคญัจะมีระดบัการวดัดงัน้ี 
   ระดบัความสาํคญั                คะแนน 
                      มากท่ีสุด                                                                            5 
          มาก                     4 
                                   ปานกลาง                                                                          3 
                                   นอ้ย                                                                                   2 
                                   นอ้ยท่ีสุด                                                                           1 
 การแปรผล เป็นลกัษณะแบบสอบถามซ่ึงเกณฑค่์าเฉล่ียในการอภิปรายผลซ่ึงผลจากการ
คาํนวณโดยใชสู้ตรการคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาค มี ดงัน้ี 
 จากสูตร ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =   ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าสุด 
                           จาํนวนชั้น 
                                      =   5-1   = 0.08 
                                                                                  5            
 แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี                 
  4.21 – 5.00 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจมาก 
  2.61 – 3.40 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจปานกลาง 
  1.81 – 2.60 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจนอ้ย 
  1.00 – 1.80 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยมีท่ีมาของขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัออกแบบเอง แลว้นาํออกมา
สาํรวจ จากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและทฤษฎีจาก
บทความ รายงานต่างๆ และเวปไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การประมวลผลข้อมูล 
 

 เม่ือทาํการเกบ็ขอ้มูลเสร็จส้ินแลว้  มีขั้นตอนในการประมวลผลขอ้มูล ดงัน้ี 
1. ทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยการทาํ IOC (Item 

objective  congruence)  โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านเป็นผูต้รวจสอบ โดยมีเกณฑว์า่แต่ละหวัขอ้
จะตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ 0 .75 

2. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามท่ีผา่นการทาํ IOC แลว้ 
3. ทดสอบวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ (Reliability analysis) จากการทาํ Pre-test กบักลุ่ม

ตวัอย่าง 30 ท่าน จากนั้นคาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของคอนบรัค (Conbrac’s Alpha 
coefficient) ไดค่้าเท่ากบั 0.876 

4. นาํขอ้มูลไปประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  
 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 
1.   สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics analysis) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลของ

แบบสอบถามโดยใชต้ารางแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage: %) 
1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean: x ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. 

2.     สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics analysis)  
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ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามโดยเลือกใชส้ถิติ ดงัน้ี  

 2.1 ค่า t-test (Independent sample t-test) ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่าง
ระหวา่งประชากร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ี
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพท่ีแตกต่างกนั โดยใชสู้ตร Independent t-
test ณ ระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีร้อยละ 95 (df = 0.05)   

 2.2 ค่า F- test (One way ANOVA) เพือ่เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวั
หลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเป็นอิสระต่อกนัมากกวา่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
อาย ุสถานภาพการสมรส  ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา
ความแตกต่างกนัของปัจจยัจาก ค่า Sig ท่ีไดจ้ากการคาํนวณโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   เทียบกบั
ระดบันยัสาํคญั ดงัน้ี 

  ค่า  Sig.  ท่ีได ้ มากกวา่  0.05  คือ ไม่แตกต่าง 
  ค่า  Sig.  ท่ีได ้ นอ้ยกวา่  0.05  คือ  แตกต่าง   

    อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แทนดว้ย * 
2.3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation 

coefficient หรือ Spearman's rho) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมในการลงทุนกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวั
หลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสิทธ์ิ (แสงเดือน วนิชดาํรงคศ์กัด์ิ, 2555) มีดงัน้ี 
  ค่าระดบัความสมัพนัธ์     ระดบัความสมัพนัธ์ 
          0.81 – 1.00    สูงมาก 
          0.61 – 0.80    ค่อนขา้งสูง 
          0.41 – 0.60    ปานกลาง 
          0.21 – 0.40    ค่อนขา้งตํ่า 
          0.01 – 0.20    ตํ่ามาก 

เน่ืองจากค่าสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation)  เป็นสถิติท่ีใชศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ท่ีนิยมใชก้นัค่อนขา้งแพร่หลาย เพราะค่อนขา้งง่ายต่อการอ่านค่าความสัมพนัธ์ เป็น
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สถิติท่ีใชศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร หรือขอ้มูล 2 ชุด โดยท่ีตวัแปร หรือขอ้มูล 2 ชุดนั้น
จะตอ้งอยูใ่นรูปของขอ้มูลในมาตราจดัอนัดบั(Ordinal Scale) หรืออาจเป็น อนัตรภาค หรือมาตรา
อตัราส่วน แลว้นาํมาเรียงอนัดบัก็ได ้เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกบัวิธีการอบรม
เล้ียงดูเด็ก เป็นตน้  ซ่ึงค่าสหสัมพนัธ์ท่ีคาํนวณไดเ้รียกว่า  ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ( Correlation 
coefficient )   เป็นค่าท่ีวดัความสมัพนัธ์ ซ่ึงโดยวิธีการทางสถิติมีอยูห่ลายวิธี การใชส้ถิติตวัใดข้ึนอยู่
กบัลกัษณะของตวัแปรหรือระดบัของการวดัในตวัแปรนั้นๆ สาํหรับการแปลผลจะมองในแง่ของ
ความเก่ียวพนั ความสอดคลอ้ง การแปรผนัร่วมกนั หรือไปดว้ยกนั 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยทัว่ไปนิยมใชส้ัญลกัษณ์ r แทนสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของกลุ่มตวัอย่าง  การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ จะใช้ตวัเลขของค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์  หากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนั
ในระดบัสูง  แต่หากมีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงถึงการมีความสมัพนัธ์กนัในระดบันอ้ย หรือไม่มีเลย 

 
 



 
บทที ่4 

 
ผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 

กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผูว้ิจยัได้
ทาํการเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF จาํนวน 400 คน  จาก
แบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดน้าํมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล และสามารถสรุปผลการศึกษาในคร้ังน้ี โดยขอ
นาํเสนอประเดน็การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี 
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลและการแปรความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
ตรงกนั ผูว้ิจยัจึงขอกาํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ และอกัษรยอ่ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 x      หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ีย 
 S.D.      หมายถึง       ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 Sig. หมายถึง ระดบันยัสาํคญั 
 * หมายถึง       นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เกณฑ์การแปรผล 

4.21-5.00         หมายถึง ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด  
  3.41-4.20 หมายถึง ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมาก  
 2.61-3.40     หมายถึง  ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง  
 1.81-2.60     หมายถึง  ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
 1.00-1.80      หมายถึง  ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างท่ี

คดัเลือกไว ้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยอาศยัแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์จาํนวน  396  ชุด   สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น  5  ส่วนดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1     ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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   ส่วนท่ี 2     พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคาร
กรุงเทพของกลุ่มประชากร 

   ส่วนท่ี 3     ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม   
RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ 

   ส่วนท่ี 4     เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ส่วนท่ี 5    การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนกบัการตดัสินใจเลือก 
ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่าน
ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ส่วนที ่1:  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.1  แสดงความถ่ีอตัราร้อยละแยกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

   เพศ       

         1.  ชาย 126 31.8 

         2.  หญิง 270 68.2 

รวม 396 100 

   อาย ุ
 

  

        1.  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 ปี 35 8.8 

        2.  26-30 ปี 87 22 

        3.  31-35 ปี 83 21 

        4.  36-40 ปี 45 11.4 

        5.  41-45 ปี 67 16.9 

        6.  46-50 ปี 47 11.9 

        7.  51 ปีข้ึนไป 32 8 

รวม 396 100 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)   แสดงความถ่ีอตัราร้อยละแยกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

   สถานภาพ     

        1.  โสด 206 52 
        2.  สมรส 165 41.7 
        3.  หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 21 5.3 
        4.  หมา้ย 4 1 

รวม 396 100.0 

   ระดบัการศึกษา     

        1.  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 28 7 
        2.  ปริญญาตรี 260 65.7 

        3.  ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 108 27.3 

รวม 396 100 

   อาชีพ     

        1.  พนกังานบริษทัเอกชน 298 75.3 

        2.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 55 13.9 

        3.  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 37 9.3 
        4.  พอ่บา้น/แม่บา้น/ เกษียณ/ วา่งงาน 2 0.5 
        5.  อ่ืนๆ 4 1 

รวม 396 100 
   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(บาท) 

 
  

        1.  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000  51 12.9 
        2.  20,001 - 40,000 94 23.7 
        3.  40,001 - 60,000 115 29 
        4.  60,001 - 80,000 51 12.9 
        5.  80,001 - 100,000 31 7.8 
        6.  100,001  ข้ึนไป 54 13.5 

รวม 396 100 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)   แสดงความถ่ีอตัราร้อยละแยกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

   อาชีพของคู่สมรส 
 

  

        1.  พนกังานบริษทัเอกชน 131 33.1 

        2.  รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 89 22.5 

        3.  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 118 29.8 

        4.  พอ่บา้น แม่บา้น/ เกษียณ/ วา่งงาน 40 10.1 

        5.  อ่ืนๆ 18 4.5 

รวม 396 100 

   รายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ียต่อเดือน(บาท)     

        1.  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000  26 6.6 

        2.  20,001 - 50,000 65 16.4 

        3.  50,001 - 75,000 70 17.7 

        4.  75,001 - 100,000 62 15.7 

        5.  100,001 - 250,000 106 26.8 

        6.  250,001  ข้ึนไป 43 10.8 
        7.  ไม่เปิดเผยขอ้มูล 24 6 

รวม 396 100 

   จาํนวนเดก็ในครอบครัวท่ีอยูใ่นวยัเรียน 
 

  

        1.  1-2  คน  154 38.9 

        2.  3-4  คน  26 6.6 

        3.  มากกวา่ 4 คน 14 3.5 

        4.  ไม่มีเดก็ในวยัเรียน 202 51 

รวม 396 100 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ)   แสดงความถ่ีอตัราร้อยละแยกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน ร้อยละ 

   จาํนวนบริการอ่ืนๆท่ีใชก้บัธนาคารกรุงเทพ 
 

  

        1.  1 บริการ 115 29 

        2.  2  บริการ 142 35.9 

        3.  3  บริการ 94 23.7 

        4.  4  บริการ 38 9.6 

        5.  5 บริการข้ึนไป 7 1.8 

รวม 396 100.0 

   เครือข่ายท่ีใชบ้ริการในนามส่วนบุคคล 
 

  

        1.  สาํนกังานใหญ่แต่เพยีงแห่งเดียว 25 6.3 

        2.  สาํนกังานใหญ่และสาขาธนาคาร 238 60.1 

       3.  เฉพาะท่ีสาขาธนาคาร 133 33.6 

รวม 396 100 

   ระเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร 
 

  

        1.  นอ้ยกวา่หน่ึงปี 41 10.4 

        2.  1-5  ปี 84 21.2 

        3.  6-10  ปี 62 15.7 

        4.  10 ปี  ข้ึนไป 209 52.7 

รวม 396 100 

   ลกัษณะการใชบ้ริการธนาคาร 
 

  

        1.  ใชธ้นาคารกรุงเทพแต่เพียงอยา่งเดียว 49 12.4 

        2.  ใชห้ลายธนาคารแต่ธนาคารกรุงเทพเป็นหลกั 285 72 

        3.  ใชห้ลายธนาคารและใชธ้นาคารอ่ืนเป็นหลกั 62 15.6 

รวม 396 100 
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จากตารางที ่4.1  

ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง  มีจาํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 68.20 

และเป็นเพศชาย  จาํนวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.80 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากอาย ุระหวา่ง 26-30  ปี มีจาํนวนทั้งส้ิน 87 คน คิดเป็นร้อย

ละ 22  รองลงมาอายรุะหวา่ง 31-35 ปี จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21  อายรุะหวา่ง 41-45 ปี 

จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90  อายรุะหวา่ง 46-50 ปี จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 อายุ

ระหวา่ง 36-40 ปี จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40  อายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 ปี จาํนวน 35 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.80 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดอายมุากกวา่ 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 

32 คน คิดเป็น ร้อยละ 8 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากสถานภาพโสด มีจาํนวนทั้งส้ิน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 

52 รองลงมามีสถานภาพสมรส จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 สถานภาพหยา่ร้างหรือ

แยกกนัอยู ่ จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดมี

สถานภาพหมา้ย จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีการศึกษาปริญญาตรี  มีจาํนวนทั้งส้ิน     260  คน คิด

เป็นร้อยละ 65.70  รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.30  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี จาํนวน     

28 คน คิดเป็นร้อยละ 7 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจาํนวนทั้งส้ิน 298  คน 

คิดเป็นร้อยละ 75.30 รองลงมาอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90 

รองลงมาอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดอาชีพ พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณ/วา่งงานและอ่ืนๆ จาํนวนทั้งส้ิน 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.50 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-60,000 บาท มีจาํนวน

ทั้งส้ิน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-40,000 บาท 

จาํนวน  94  คน คิดเป็นร้อยละ 23.70  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 100,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 54 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 13.50 รายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 60,001-80,000 บาทและรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

20,000 บาท มีจาํนวนเท่ากนัคือ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจาํนวน

นอ้ยท่ีสุดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 80,001-100,000 บาท จาํนวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.80 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากคู่สมรสมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจาํนวนทั้งส้ิน 

131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10  รองลงมาคู่สมรสมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.80 คู่สมรสมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคู่สมรสมีอาชีพพอ่บา้น แม่บา้น/เกษียณ/วา่งงานและอ่ืนๆ จาํนวน 

58 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.60 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 100,001-

250,000 บาท มีจาํนวนทั้งส้ิน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 รองลงมามีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ

เดือน ระหวา่ง 50,001-75,000 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ

เดือนระหวา่ง 20,001-50,000 บาท จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ

เดือนระหวา่ง 75,001-100,000 บาท จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 รองลงมารายไดค้รอบครัว

เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 250,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 และผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 

จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ทั้งน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีประสงคจ์ะเปิดเผยขอ้มูลเร่ือง

รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวจาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากในครอบครัวไม่มีเดก็ในวยัเรียน มีจาํนวนทั้งส้ิน 202 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาในครอบครัวมีเดก็ในวยัเรียน 1-2 คน จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.90 ในครอบครัวมีเดก็ในวยัเรียน 3-4 คน จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 และผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดในครอบครัวมีเดก็ในวยัเรียนมากกวา่ 4 คน จาํนวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.50 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการกบัธนาคารกรุงเทพ 2  ประเภท

จาํนวนทั้งส้ิน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 รองลงมาใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการกบัธนาคารกรุงเทพ 1 

ประเภท จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการกบัธนาคารกรุงเทพ 3 ประเภท 

จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการกบัธนาคารกรุงเทพ 4 ประเภท จาํนวน 
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38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการกบั

ธนาคารกรุงเทพ 5 ประเภทข้ึนไป จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากใช้บริการทั้ งสํานักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร

กรุงเทพ เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 60.10 รองลงมาใชบ้ริการท่ีสาขาของธนาคาร

กรุงเทพเท่านั้น จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดใช้

บริการเฉพาะท่ีสาํนกังานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงเทพตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป  จาํนวน 

209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 รองลงมาเป็นลูกคา้ธนาคารกรุงเทพระหวา่ง 1-5 ปี จาํนวน 84 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.20 เป็นลูกคา้ธนาคารกรุงเทพระหวา่ง 6-10 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 

และผูต้อบแบบสออบถามท่ีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดเป็นลูกคา้ธนาคารนอ้ยกวา่ 1 ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.40  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากใชบ้ริการหลายธนาคารแต่ใชธ้นาคารกรุงเทพเป็นหลกั 

จาํนวนทั้งส้ิน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาใชบ้ริการหลายธนาคารและใชธ้นาคารอ่ืนเป็น

หลกั จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดใชบ้ริการ

ธนาคารกรุงเทพแต่เพยีงแห่งเดียว จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 

สรุปได้ว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ   68.20  อายุอยู่

ระหวา่ง 26-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 43  สถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ  52  การศึกษาในระดบัปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 65.70  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 75.30 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระหว่าง 20,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.70 มีภรรยาคู่สมรสซ่ึงทาํงานเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนเช่นเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 33.10  มีรายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ีย 100,001-250,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 26.80 ในครอบครัวไม่มีเด็กในวยัเรียน คิดเป็นร้อยละ 51  ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ

กบัธนาคารกรุงเทพ  2  ประเภท คิดเป็นร้อยละ 35.90 ใชบ้ริการในนามส่วนบุคคลทั้งท่ีสาํนกังาน

ใหญ่และสาขา คิดเป็นร้อยละ 60.10 เป็นลูกคา้ของธนาคาร 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 52.80  และ

ใชบ้ริการธนาคารหลายธนาคารแต่ใชธ้นาคารกรุงเทพเป็นหลกั  คิดเป็นร้อยละ 72  ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่2:  พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บัวหลวงผ่านธนาคาร
กรุงเทพของกลุ่มประชากร 
 
ตารางที ่4.2   แสดงวตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 
LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร  3  อนัดบัแรก 
 
วัตถุประสงค์ที่ สําคัญในการตัดสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.
บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ  

# อนัดับ1 # อนัดับ2 # อนัดับ3 
ค่าถ่วง
นํา้หนัก 

1. เพ่ือประโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษี 289 63 37 1282 

2. เพ่ือหวงัผลตอบแทนจากการลงทนุ 56 206 133 636 

3. เป็นการอดออมเพ่ืออนาคต 50 122 223 444 

4. อ่ืนๆ 2 5 6 22 

 
 จากตารางที ่4.2  ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

ถา้กาํหนดว่า วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัของการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 

LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร อนัดบัท่ีหน่ึงมีนํ้ าหนัก 3 

อนัดบัท่ีสองมีนํ้ าหนกั 2 และอนัดบัท่ีสามมีนํ้ าหนกั  1 แสดงให้เห็นว่าเม่ือคาํนวณค่าถ่วงนํ้ าหนกั

แลว้ วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัของการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวั

หลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก คือเพื่อประโยชน์ใน

การหักลดหย่อนภาษี ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนัก 1,282  วตัถุประสงคท่ี์สําคญัรองลงมาไดแ้ก่  เพื่อหวงั

ผลตอบแทนจากการลงทุน ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนกั 636 และเพื่อเป็นการอดออมเพื่ออนาคต ไดค่้าถ่วง

นํ้าหนกั 444  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 4.3   แสดงช่องทางของการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่น
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชม้ากท่ีสุด  3  อนัดบัแรก 
 
ช่องทางของการลงทุนในกองทุนรวม RMF 
และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง ผ่านธนาคาร
กรุงเทพ  

# อนัดับ 1 # อนัดับ 2 # อนัดับ 3 
ค่าถ่วง
นํา้หนัก 

1. ผา่นสาขาของธนาคาร 205 65 74 950 

2. ผา่นตู้ ATM 40 61 44 282 
 

3. อินเตอร์เน็ตแบ้งกิง้ (i-Banking) 56 68 60 360 

4. เทเลโฟนแบ้งกิง้ (Bualuang Phone) 8 16 15 64 

5. หกัจากบญัชีธนาคาร 26 89 82 282 

6. หกัจากบตัรเครดติ 46 71 73 326 

7. อ่ืนๆ 8 4 12 40 

 
จากตารางที ่4.3 ผลการวิเคราะห์พบวา่ 
ถา้กาํหนดว่าช่องทางการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่น

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีผูต้อบแบบสอบถามใชเ้ป็นช่องทางในการลงทุนมาก
ท่ีสุด  3  อนัดบัแรก ใหอ้นัดบัแรกมีนํ้ าหนกั  3  อนัดบัสองมีนํ้ าหนกั 2 และอนัดบัสามมีนํ้ าหนกั 1   
จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือคาํนวณค่าถ่วงนํ้ าหนกัแลว้   ช่องทางการลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใชม้ากท่ีสุด อนัดบัแรก คือช่องทางสาขาของธนาคารกรุงเทพ ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนกั 950 
รองลงมาคือช่องทางอินเตอร์เน็ตแบง้ก้ิง (Internet Banking) ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนกั 360  ช่องทางการหกั
ค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนัก 326 ช่องทางการ
ลงทุนผา่นตู ้ATM และช่องทางการหักค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบญัชีธนาคารกรุงเทพ ไดค่้าถ่วง
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นํ้าหนกัเท่ากนัคือ 282  ช่องทางเทเลโฟนแบง้ก้ิง (Bualuang Phone) ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนกั 64 และ
ช่องทางอ่ืน ๆ ไดค่้าถ่วงนํ้าหนกั 40  

สรุปไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามใชช่้องทางในการลงทุนกองทุนรวม RMF และ LTF กบั 
บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ  ช่องทาง
สาขาของธนาคารกรุงเทพ  ช่องทางอินเตอร์เน็ตแบง้ก้ิง (Internet Banking) และ ช่องทางการหกัค่า
จองซ้ือหน่วยลงทุนจากบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่  4.4   แสดงเหตุผลสาํคญัในการเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวั
หลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
เหตุผลสําคัญในการเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF
และLTF กบั บลจ.บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ  

# อนัดับ 1 # อนัดับ 2 # อนัดับ 3 
ค่าถ่วง
นํา้หนัก 

1. ผลประกอบการของกองทนุท่ีผา่นมา 194 78 52 932 

2. ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของ บลจ.บวัหลวง 67 119 76 606 

3. การมีช่องทางการลงทนุท่ีหลากหลาย 31 48 48 220 

4. การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังานสาขา 52 53 56 314 

5. มีการแจ้งขา่วสารการลงทนุให้ลกูค้าทราบ

อยา่งตอ่เน่ือง 

2 26 25 60 

6. สามารถเลือกลงทนุแบบถวัเฉล่ียโดยให้

ธนาคารหกัจากบญัชีหรือบตัรเครดติได้ 

19 30 60 136 

7. เป็นการลงทนุท่ีตรงตามความต้องการ 18 23 52 118 

8. อ่ืนๆ 4 4 2 24 
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จากตารางที ่4.4 ผลการวิเคราะห์พบวา่ 
 ถา้กาํหนดวา่ เหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.
บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอนัดบั
แรกมีนํ้ าหนกั  3  เหตุผลสาํคญัท่ีสุดอนัดบัสองมีนํ้ าหนกั 2 และเหตุผลสาํคญัท่ีสุดอนัดบัสามมี
นํ้ าหนกั  1   จากตารางท่ี 4.4 แสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือคาํนวณค่าถ่วงนํ้ าหนกัแลว้ เหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดใน
การเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัอนัดบัแรกคือ  ผลประกอบการของกองทุนท่ีผา่นมา ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนกั 
932  อนัดบัต่อมาคือ ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของ บลจ.บวัหลวง ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนัก 606  การมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังานสาขา ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนกั 314 การมีช่องทางการลงทุนท่ีหลากหลายได้
ค่าถ่วงนํ้ าหนกั 220  การท่ีผูล้งทุนสามารถเลือกลงทุนแบบถวัเฉล่ียไดโ้ดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชี
หรือบตัรเครดิต ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนกั 136 เป็นการลงทุนท่ีตรงความตอ้งการ ไดค่้าถ่วงนํ้ าหนกั 118
และ มีการแจง้ข่าวสารใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งต่อเน่ือง ไดค่้าถ่วงนํ้าหนกั 60  
 สรุปไดว้่าเหตุผลสาํคญัท่ีสุดทาํใหผู้ต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 อนัดบัแรก คือ 
ผลประกอบการของกองทุนท่ีผ่านมา  ช่ือเสียงภาพลักษณ์ของ  บลจ .บัวหลวง  และ  การมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังานสาขา ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 4.5   บุคคลท่ีมีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหต้ดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมRMF และ LTF กบั 
บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
บุคคลที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้ตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กบั บลจ.บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ 

จํานวน ร้อยละ 

1. คูรั่ก/คูส่มรส 50 12.60 

2. ญาตพ่ีิน้อง 16 4 

3. เพ่ือน 31 7.80 

4. พนกังานสาขาของธนาคาร 88 22.20 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)  บุคคลท่ีมีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหต้ดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมRMF และ LTF 
กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

บุคคลที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้ตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กบั บลจ.บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ 

จํานวน ร้อยละ 

5. ตดัสนิใจด้วยตวัเอง 207 52.40 

6. อ่ืนๆ 4 1 

รวม 396 100 

 
ตาราง 4.5  ผลการวิเคราะห์พบว่าบุคคลท่ีมีส่วนสาํคญักบัผูต้อบแบบสอบถามในการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ มาก
ท่ีสุดอนัดบัแรกคือ การตดัสินใจดว้ยตนเอง จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40  อนัดบัต่อมาคือ
พนกังานสาขาของธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20  คู่รัก/คู่สมรส จาํนวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.60  เพื่อน จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ7.80  และญาติพี่นอ้ง จาํนวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 4  ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่4.6   การติดตามข่าวของผลประกอบการกองทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.
บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครหลงัจากลงทุนแลว้ 
 
การติดตามข่าวของผลประกอบการกองทุนในกองทุนรวม RMF และ 
LTF กบั บลจ.บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ 

จํานวน ร้อยละ 

1. หลงัจากลงทนุไมค่อ่ยได้ตดิตามขา่วผลประกอบการกองทนุ 84 21.20 

2. มีการตดิตามขา่วคราวผลประกอบการของกองทนุในบางครัง้ 228 57.60 

3. มีการตดิตามขา่วคราวผลประกอบการของกองทนุอยา่งตอ่เน่ือง 84 21.20 

รวม 396 100 
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ตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากหลงัจากท่ีลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง  ผา่นธนาคารกรุงเทพ แลว้ มีการติดตามข่าวเก่ียวกบั
ผลประกอบการของกองทุนเป็นบางคร้ังมากท่ีสุด จาํนวน 228 คิดเป็นร้อยละ 57.60  รองลงมามีการ
ติดตามข่าวเก่ียวกบัผลประกอบการของกองทุนอยา่งต่อเน่ืองและไม่ค่อยไดติ้ดตามข่าวเก่ียวกบัผล
ประกอบการของกองทุน  มีจาํนวนเท่ากนัทั้ง 2 กลุ่มคือ จาํนวน 84 และคิดเป็นร้อยละ 21.20   
 
ตารางที ่4.7   ลกัษณะการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ลักษณะการลงทุนในกองทุนกับ  บลจ.บัวหลวง  ผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน ร้อยละ 
 

1. ลงทนุครัง้เดียวตอนสิน้ปีภาษี  87 22.0 

2. ลงทนุตามสภาวะตลาดหุ้น 142 35.8 

3. ลงทนุเม่ือมีสภาพคลอ่งทางการเงินสงู 100 25.3 

4. ลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการเชิญชวนจากพนกังานสาขา  13  3.3 

5. ลงทนุแบบถวัเฉล่ียทกุเดือน 53 13.4 

6. อ่ืนๆ  1  0.2 

รวม 396 100 

 
   ตารางที ่4.7  ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีลกัษณะการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.
บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ เป็นการเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF/ LTF ตามสภาวะหุ้น 
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จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ  35.80  เป็นลาํดบัแรก  รองลงมาเป็นลกัษณะการลงทุนเม่ือมีสภาพ
คล่องทางการเงินสูง จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30  การเลือกลงทุนในกองทุนรวม 
RMF/LTF คร้ังเดียวตอนส้ินปี จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22  การเลือกลงทุนในกองทุนรวม 
RMF/LTF แบบถวัเฉล่ียทุกเดือน จาํนวน 53 คน ร้อยละ 13.40   และส่วนนอ้ยท่ีสุดมีการเลือกลงทุน
ในกองทุนรวม RMF/LTF  ทุกคร้ังท่ีมีการเชิญชวนจากพนกังานสาขา  จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.3 ตามลาํดบั 
 
ส่วนที ่3:   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF 
และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที ่4.8   สรุปปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุน
ในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลอืกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.
บัวหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

X S.D. แปลผล 

1. ด้านผลติภณัฑ์ 

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจําหนา่ย 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 

5. ด้านบคุลากร 

6. ด้านกระบวนการบริการ 

7. ด้านภาพลกัษณ์องค์กร 

      3.66 

3.41 

3.90 

3.16 

3.71 

3.67 

3.86 

.89 

.86 

.88 

.92 

.92 

.87 

.89 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตารางที ่4.8  ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 

RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ

และดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ( X = 3.66 , 3.41 , 3.90 , 3.71 ,3.67 และ 3.86 ตามลาํดบั)  ส่วนดา้น

ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.16 ) 

 
ตารางที ่ 4.9  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวม RMF /LTF กับ บลจ.บัวหลวงผ่านธนาคาร
กรุงเทพ 

X S.D. แปลผล 

1. มีความหลากหลายของกองทนุให้เลือกลงทนุ 

2. ความมีช่ือเสียงของบริษัทจดัการกองทนุรวม 

3. ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีผา่นมา 

3.36 

3.69 

3.94 

0.90 

0.80 

0.95 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ผลรวมเฉลีย่ 3.66 0.89 มาก 

 
        ตารางที ่4.9  ผลการวิเคราะห์ 

พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 

LTF กบั บลจ.บวัหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีผลต่อการ

ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.66)   เม่ือพิจารณารายหวัขอ้พบวา่ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
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มากคือ ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผ่านมา ( X = 3.94)  และความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการ

กองทุนรวม ( X = 3.69)   ส่วนหัวขอ้มีความหลากหลายของกองทุนให้เลือกลงทุนมีผลต่อการ

ตดัสินใจในระดบัปานกลาง ( X = 3.36) 

 
ตารางที ่ 4.10  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวม RMF /LTF กบั บลจ.บัวหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

X S.D. แปลผล 

1. มีการคดิคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายกองทนุอยูใ่นอตัราท่ี

เหมาะสม 

2. มีการคดิคา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจากกองทนุ

ท่ีเหมาะสม 

3.38 

 

3.44 

0.88 

 

0.84 

ปานกลาง 

 

มาก 

ผลรวมเฉลีย่ 3.41 0.86 มาก 

 
   ตารางที ่4.10  ผลการวิเคราะห์ 
 พบว่า ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 
LTF กบั บลจ.บวัหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีผลต่อการ
ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.41)   เม่ือพิจารณารายหวัขอ้พบวา่ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
มากคือ การคิดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนเหมาะสม ( X = 3.44)   และหวัขอ้ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางคือ การคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายกองทุนอยู่ในอตัราท่ี
เหมาะสม ( X = 3.38) 
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ตารางที ่4.11  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวม RMFและLTFกบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืก
ลงทุนในกองทุนรวม RMF /LTF กบั บลจ.บัวหลวงผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ 

X S.D. แปลผล 

1. สามารถซือ้ได้ท่ีสาขาธนาคารทกุสาขา 

2. มีช่องทางในการซือ้หลากหลาย เช่น ATM/I-

Banking/Telephone Banking 

4.01 

3.79 

0.84 

0.91 

มาก 

มาก 

ผลรวมเฉลีย่ 3.90 0.88 มาก 
 

        ตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดย
ภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.90)   เม่ือพิจารณารายหัวขอ้พบว่ามีผลต่อ
การตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทุกหวัขอ้ คือ สามารถซ้ือไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุกสาขา  
( X = 4.01) และ มีช่องทางในการซ้ือหลากหลาย เช่น ATM/I- Banking/Telephone Banking ( X = 3.79) 
 
ตารางที่ 4.12  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวม RMFและLTFกบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกลงทุน

ในกองทุนรวม RMF /LTF กบั บลจ.บัวหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ 
X S.D. แปลผล 

1. ได้สทิธิการเข้าร่วมสมัมนาเร่ืองการเงินการลงทนุของธนาคาร 

2. มีความคลอ่งตวัสามารถชําระคา่จองซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัร

เครดติธนาคารกรุงเทพได้ 

3. มีการร่วมออกบธูตามมหกรรมการเงินการลงทนุตา่งๆ 

2.84 

3.50 

    

 3.13 

0.96 

0.93 

 

0.87 

ปานกลาง 

มาก 

 

ปานกลาง 

ผลรวมเฉลีย่ 3.16 0.92 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดย

ภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.16)   เม่ือพิจารณารายหัวขอ้พบว่าท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ มีความคล่องตวัสามารถชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยบตัร

เครดิตธนาคารกรุงเทพได ้ ( X = 3.50)  ส่วนหัวขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลางคือ 

มีการร่วมออกบูธตามมหกรรมการเงินการลงทุนต่างๆ ( X = 3.13) และ การไดสิ้ทธิเขา้ร่วมในการ

สมัมนาเร่ืองการเงินการลงทุนของธนาคาร ( X = 2.84)  

 
ตารางที่ 4.13   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวม RMFและLTFกบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
ตารางที ่4.13  ผลการวิเคราะห์พบวา่  

ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั 

บลจ.บวัหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71)   

เม่ือพิจารณารายหัวขอ้พบมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากทั้งหมด คือ พนักงานธนาคารให้

คาํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ( X = 3.75)  และพนักงานธนาคารมีการส่ง

ข่าวสารการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง ( X = 3.66)  

ปัจจัยด้านบุคลากรทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกลงทุนในกองทุน
รวม RMF /LTF กบั บลจ.บัวหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ 

X S.D. แปลผล 

1. พนกังานธนาคารให้คําแนะนําและคําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้ลงทนุ 

2. พนกังานธนาคารมีการสง่ขา่วสารการลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง 

3.75 
 

3.66 

0.89 
 

0.95 

มาก 
 

มาก 

ผลรวมเฉลีย่ 3.71 0.92 มาก 
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ตารางที่ 4.14  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนรวม RMFและLTFกบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที ่4.14  ผลการวิเคราะห์ 

พบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 

RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น

ระดบัมาก ( X = 3.67)   เม่ือพิจารณารายหัวขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด คือ  

การทาํธุรกรรมต่างๆเก่ียวกบักองทุนสามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็วผา่นสาขา การมีบริการหลงัการ

ขายท่ีดี เช่น การออกหนังสือรับรองกองทุนเพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษี  มีการจดัส่ง

รายงานของกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอ และการซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอีเลก็โทรนิคส์ต่างๆสามารถทาํ

ไดง่้ายและสะดวก ( X = 3.83 , 3.64 , 3.61  และ 3.60 ตามลาํดบั) 

 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการบริการทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืกลงทุนใน
กองทุนรวม RMF /LTF กบั บลจ.บัวหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ 

X S.D. แปลผล 

1. การทําธุรกรรมตา่งๆเก่ียวกบักองทนุสามารถทําได้สะดวก

รวดเร็วผา่นสาขา 

2. การซือ้กองทนุผา่นช่องทางอีเลก็โทรนิคส์ตา่งๆสามารถทําได้

ง่ายและสะดวก 

3. การบริการหลงัการขายท่ีดี เช่น การออกหนงัสือรับรองกองทนุ 

4. มีการจดัสง่รายงานของกองทนุอยา่งสม่ําเสมอ 

3.83 

 

3.60 

 

3.64 

3.61 

0.86 

 

0.93 

 

0.81 

0.89 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

ผลรวมเฉลีย่ 3.67 0.87 มาก 
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ตารางที่ 4.15  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนรวม  RMFและLTFกับ  บลจ .บัวหลวง  ผ่านธนาคารก รุง เทพ  ใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 
ตารางที ่4.15  ผลการวิเคราะห์ 

พบว่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF 

และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก 

( X = 3.86)   เม่ือพิจารณารายหวัขอ้พบมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด คือ ธนาคาร

กรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ ( X = 3.90)  และ ผูบ้ริหารกองทุนมีความรู้และ

เช่ียวชาญในดา้นการลงทุน ( X = 3.81)  

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์องค์กรทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเลอืก
ลงทุนในกองทุนรวม RMFและLTFกบั บลจ.บัวหลวง ผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ 

X S.D. แปลผล 

1. ธนาคารและเครือขา่ยมีความมัน่คงนา่เช่ือถือ 

2. ผู้บริหารกองทนุมีความเช่ียวชาญในด้านการลงทนุ 

3.90 

3.81 

0.89 

0.89 

มาก 

มาก 

ผลรวมเฉลีย่ 3.86 0.89 มาก 
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ส่วนที่ 4:        เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 
ตารางที ่4.16   เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF 
และ LTF 

ค่าสถิติ t Sig. 

·       ด้านผลติภัณฑ์ (Product)     

1.  มีความหลากหลายของกองทุนใหเ้ลือกลงทุน ซ่ึงแต่ละกองทุนแบ่งตาม
นโยบายการลงทุน 

่

-0.06 0.952 

2.  ความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวม เช่น รางวลัต่างๆ ท่ีไดรั้บ  0.289 0.773 

3.  ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่นมา 1.205 0.229 

·       ด้านราคา (Price)     

1.  มีการคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายกองทุนอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม 0.688 0.492 

2.   มีการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนเหมาะสม 0.854 0.394 

·       ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)     

1.  สามารถซ้ือขายไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุกสาขา -0.889 0.374 

2.   มีช่องทางในการซ้ือมีหลากหลาย  เช่น ATM , อินเตอร์เน็ตแบง้ก้ิง ,Phone 
Banking  

-0.816 0.415 

·       ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)     

1.  ไดสิ้ทธิการเขา้ร่วมสมัมนาเร่ืองการลงทุนต่างๆ ของธนาคาร -1.2 0.231 

2.  มีความคล่องตวัสามารถชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยบตัรเครดิตธนาคาร -0.269 0.788 

3.  มีการร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

0.84 0.401 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ)    เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามเพศ 
 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF 
และ LTF 

ค่าสถิติ t Sig. 

·       ด้านบุคลากร (People)     

1.  พนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน 0.426 0.671 

2.  พนกังานธนาคารมีการส่งข่าวสารการลงทุนและใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 1.283 0.2 

·       ด้านกระบวนการบริการ (Process)     

1.  การทาํธุรกรรมต่างๆ เก่ียวกบักองทุน เช่น เปิดบญัชี , ซ้ือ , ขายสามารถทาํได้ 1.136 0.257 

2.  การซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ สามารถทาํไดง่้ายและสะดวก 2.553 .011* 

3.  การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น การออกหนงัสือรับรองการลงทุน -0.108 0.914 

4.  มีการจดัส่งรายงานของกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอทุก 3 เดือน -0.445 0.657 

·       ด้านภาพลกัษณ์องค์กร (Physical Evidence and Presentation)     

1.  ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ -0.417 0.677 

2.  ผูบ้ริหารกองทุนมีความเชียวชาญในดา้นการลงทุน -0.409 0.683 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.16   ผลการวิเคราะห์ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผ่าน

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเพศต่างกนัมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ในหัวข้อการซ้ือกองทุนผ่านช่องทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ สามารถทาํไดง่้ายและสะดวก แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่4.17   เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามอาย ุ
 
ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านผลติภัณฑ์ (Product)         

1.  มีความหลากหลายของกองทุนใหเ้ลือกลงทุนตาม 
นโยบายการลงทุนหรือตามความเส่ียงของการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.622 
0.806 

0.771 0.593 

2.  ความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวม เช่น 
รางวลัต่างๆ ท่ีไดรั้บ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.38 
0.639 

0.594 0.735 

3.  ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่นมา ระหวา่งกลุ่ม 2.027 2.277 .036* 

  ภายในกลุ่ม 0.89     

·       ด้านราคา (Price)         

1.  มีการคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายกองทุนอยูใ่น
อตัราท่ีเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.794 
0.767 

1.036 0.401 

2.  มีการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.656 
0.703 

0.932 0.472 

·       ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of 
Distribution) 

        

1.  สามารถซ้ือขายไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุก
สาขา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.085 
0.706 

1.537 0.165 

2. มีช่องทางในการซ้ือมีหลากหลาย  เช่น ATM , 
อินเตอร์เน็ตแบง้ก้ิง , Phone Banking 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.799 
0.833 

0.959 0.453 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ)   เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)         

1. ไดสิ้ทธิการเขา้ร่วมสมัมนาเร่ืองการลงทุนต่างๆ 
ของธนาคาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.630 
0.905 

1.802 0.097 

2.  มีความคล่องตวัสามารถชาํระค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทุนดว้ยบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพได ้

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.639 
0.567 

0.738 0.620 

3.  มีการร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินอยา่ง
สมํ่าเสมอเพ่ือประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.188 
0.749 

1.586 0.150 

·       ด้านบุคลากร (People)         

1.  พนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.083 
0.781 

1.388 0.218 

2.  พนกังานธนาคารมีการส่งข่าวสารการลงทุนและ
ใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.163 
0.888 

2.437 0.025* 

·       ด้านกระบวนการบริการ (Process)       
1.  การทาํธุรกรรมต่างๆ เก่ียวกบักองทุน เช่น เปิด
บญัชี , ซ้ือ , ขาย สามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็วผา่น
สาขา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.581 
0.734 

0.792 0.577 

2.   การซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 
สามารถทาํไดง่้ายและสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.308 
0.882 

0.35 0.910 

3.การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น การออกหนงัสือ
รับรองการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.455 
0.649 

2.242 .039* 

4.มีการจดัส่งรายงานของกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.064 
0.792 

1.343 0.237 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ)   เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามอาย ุ
 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านภาพลกัษณ์องค์กร (Physical Evidence and 
Presentation) 

        

1.ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.466 
0.788 

1.861 0.086 

2.ผูบ้ริหารกองทุนมีความเชียวชาญในดา้นการลงทุน ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

1.262 

0.788 

1.601 0.145 

      

 
  ตารางที ่4.17    ผลการวิเคราะห์ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายกุบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผ่าน

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายตุ่างกนัมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในหัวขอ้ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผ่านมา  ดา้น

บุคคลากรในหัวขอ้พนกังานธนาคารมีการส่งข่าวสารการลงทุนและให้บริการอย่างต่อเน่ือง และ

ดา้นกระบวนการบริการในหวัขอ้การบริการหลงัการขายท่ีดีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที่  4.18    เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามสถานภาพการ
สมรส 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านผลติภัณฑ์ (Product)     
0.531 
0.806 

  
0.659 

 

  
0.578 1.  มีความหลากหลายของกองทุนใหเ้ลือกลงทุน ตาม

นโยบายการลงทุนหรือตามความเส่ียงของการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2.  ความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวม เช่น 

รางวลัต่างๆ ท่ีไดรั้บ 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.325 

0.637 

0.510 0.675 

3.  ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่นมา ระหวา่งกลุ่ม 0.270 0.296 0.829 

  ภายในกลุ่ม 0.913   

·       ด้านราคา (Price)         

1.  มีการคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายกองทุนอยูใ่น

อตัราท่ีเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.022 

0.773 

0.028 0.994 

2.   มีการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.833 

0.702 

1.187 0.315 

·       ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)         

1.  สามารถซ้ือขายไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุก
สาขา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.474 
0.712 

0.665 0.574 

2.  มีช่องทางในการซ้ือมีหลากหลาย  เช่น ATM , 

อินเตอร์เน็ตแบง้ก้ิง, Phone Banking  

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.408 

0.836 

0.488 0.691 
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ตารางที่  4.18 (ต่อ)    เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMFและLTF กบั บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามสถานภาพการ
สมรส 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)      

1. ไดสิ้ทธิการเขา้ร่วมสมัมนาเร่ืองการลงทุนต่างๆ ของ
ธนาคาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.254 
0.905 

2.490 
 

0.060 

2.  มีความคล่องตวัสามารถชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน
ดว้ยบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพได ้

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.860 
0.863 

0.996 0.395 

3.  มีการร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ 
อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.648 
0.749 

2.201 0.087 

·       ด้านบุคลากร (People)         

1. พนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.261 
0.782 

1.613 0.186 

2. พนกังานธนาคารมีการส่งข่าวสารการลงทุนและ
ใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.209 
0.897 

2.462 0.062 

·       ด้านกระบวนการบริการ (Process)        
1.  การทาํธุรกรรมต่างๆ เก่ียวกบักองทุน เช่น เปิดบญัชี 
, ซ้ือ , ขายสามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็วผา่นสาขา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.393 
0.734 

0.535 0.659 

2.  การซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 
สามารถทาํไดง่้าย และสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.783 
0.866 

2.060 0.105 

3.  การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น การออกหนงัสือ
รับรองการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.847 
0.660 

1.285 0.279 

4.  มีการจดัส่งรายงานของกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอทุก  ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.748 
0.796 

0.940 0.421 
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ตารางที่  4.18 (ต่อ)    เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMFและLTF กบั บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามสถานภาพการ
สมรส 
 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ

แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านภาพลกัษณ์องค์กร (Physical Evidence and 

Presentation) 

        

1.  ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คง

น่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.939 

0.797 

1.179 0.318 

2.  ผูบ้ริหารกองทุนมีความเช่ียวชาญในดา้นการลงทุน ระหวา่งกลุ่ม 0.757 0.952 0.415 

  ภายในกลุ่ม 0.796   

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 ตารางที ่4.18  ผลการวิเคราะห์ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพการสมรสกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวั

หลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

สถานภาพการสมรสแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที่  4.19    เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านผลติภัณฑ์ (Product)         

1.  มีความหลากหลายของกองทุนใหเ้ลือกลงทุน ตาม

นโยบายการลงทุนหรือตามความเส่ียงของการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.938 

0.803 

1.168 0.312 

2.  ความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวม เช่น 

รางวลัต่างๆ ท่ีไดรั้บ 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.404 

0.636 

0.635 0.53 

3.  ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่นมา ระหวา่งกลุ่ม 0.709 0.781 0.459 

  ภายในกลุ่ม 0.909     

·       ด้านราคา (Price)         

1.  มีการคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายกองทุนอยูใ่น

อตัราท่ีเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.658 

0.767 

0.857 0.425 

2.   มีการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.055 

0.706 

0.078 0.925 

·       ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)         

1.  สามารถซ้ือขายไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุก

สาขา 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.726 

0.711 

1.021 0.361 

2.  มีช่องทางในการซ้ือมีหลากหลาย  เช่น ATM , 

อินเตอร์เน็ตแบง้ก้ิง, Phone Banking  

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.139 

0.836 

0.166 0.847 
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ตารางที ่ 4.19 (ต่อ)    เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)         

1. ไดสิ้ทธิการเขา้ร่วมสมัมนาเร่ืองการลงทุนต่างๆ ของ
ธนาคาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.238 
0.904 

3.583 .029* 

2.  มีความคล่องตวัสามารถชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน
ดว้ยบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพได ้

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.541 
0.86 

1.792 0.168 

3.  มีการร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ 
อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.193 
0.743 

4.297 .014* 

·       ด้านบุคลากร (People)         

1. พนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.181 
0.789 

0.23 0.795 

2. พนกังานธนาคารมีการส่งข่าวสารการลงทุนและ
ใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.386 
0.905  

1.532 0.217 

·       ด้านกระบวนการบริการ (Process)        

1.  การทาํธุรกรรมต่างๆ เก่ียวกบักองทุน เช่น เปิดบญัชี 
, ซ้ือ , ขายสามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็วผา่นสาขา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.035 
0.735 

0.048 0.953 

2.  การซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 
สามารถทาํไดง่้าย และสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.804 
0.858 

4.434 .012* 

3.  การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น การออกหนงัสือ
รับรองการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.019 
0.664 

0.029 0.972 

4.  มีการจดัส่งรายงานของกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอทุก  ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.305 
0.793 

1.646 0.194 
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ตารางท่ี  4.19 (ต่อ)    เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านภาพลกัษณ์องค์กร (Physical Evidence and 
Presentation) 

        

1.  ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คง
น่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.781 
0.788 

3.531 .030* 

2.  ผูบ้ริหารกองทุนมีความเช่ียวชาญในดา้นการลงทุน ระหวา่งกลุ่ม 1.215 1.531 0.218 

  ภายในกลุ่ม 0.793     

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.19  ผลการวิเคราะห์ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษากบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง 

ผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั

การศึกษาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้ไดสิ้ทธิการเขา้ร่วม

สมัมนาเร่ืองการลงทุนต่างๆ ของธนาคารและมีการร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ อยา่ง

สมํ่าเสมอเพื่อประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย   ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการในหัวขอ้การซ้ือ

กองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถทาํไดง่้ายและสะดวก   ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์

องค์กร ในหัวขอ้ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมั่นคงน่าเช่ือถือ ท่ีแตกต่างกันท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่4.20   เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามอาชีพ 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านผลติภัณฑ์ (Product)         

1.  มีความหลากหลายของกองทุนใหเ้ลือกลงทุนตาม

นโยบายการลงทุนหรือตามความเส่ียงของการลงทุน  

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4.039 

0.77 

5.242 .000* 

2.  ความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวม  เช่น 

รางวลัต่างๆ ท่ีไดรั้บ 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2.709 

0.614 

4.414 .002* 

3.  ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่นมา ระหวา่งกลุ่ม 1.992 2.222 0.066 

  ภายในกลุ่ม 0.897     

·       ด้านราคา (Price)         

1.  มีการคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายกองทุนอยูใ่นอตัรา

ท่ีเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.908 

0.765 

1.186 0.316 

2.  มีการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

0.558 

0.704 

0.792 0.531 

·       ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)         

1.  สามารถซ้ือขายไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุก

สาขา 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2.666 

0.691 

3.856 .004* 

2.  มีช่องทางในการซ้ือมีหลากหลาย เช่นATM , 

อินเตอร์เน็ตแบง้ก้ิง  , Phone Banking 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

4.008 

0.8 

5.008 .001* 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ)   เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามอาชีพ 

 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)         

1. ไดสิ้ทธิการเขา้ร่วมสมัมนาเร่ืองการลงทุนต่างๆ ของ

ธนาคาร 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.092 

0.893 

3.462 .009* 

2.  มีความคล่องตวัสามารถชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน

ดว้ยบตัรเครดิต ธนาคารกรุงเทพได ้

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.651 

0.835 

4.373 .002* 

3.   มีการร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่าง ๆ 

อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2.165 

0.741 

2.921 .021* 

·       ด้านบุคลากร (People)         

1.   พนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2.138 
0.772 

2.77 .027* 

2.  พนกังานธนาคารมีการส่งข่าวสารการลงทุนและ
ใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.457 
0.902 

1.616 0.17 

·       ด้านกระบวนการบริการ (Process)         

1.  การทาํธุรกรรมต่างๆ เก่ียวกบักองทุน เช่น เปิดบญัชี 
, ซ้ือ , ขายสามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็วผา่นสาขา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.022 
0.729 

1.402 0.233 

2.  การซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 
สามารถทาํไดง่้ายและสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

3.605 
0.845 

4.267 .002* 

3.  การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น การออกหนงัสือ
รับรองการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.909 
0.658 

1.381 0.24 

4.  มีการจดัส่งรายงานของกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอทุก   ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.412 
0.789 

1.788 0.13 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ)   เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามอาชีพ 

 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านภาพลกัษณ์องค์กร        

1.  ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คง
น่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.512 
0.75 

7.354 .000* 

2.  ผูบ้ริหารกองทุนมีความเชียวชาญในดา้นการลงทุน ระหวา่งกลุ่ม 5.379 7.186 .000* 

  ภายในกลุ่ม 0.748     

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที่ 4.20  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวั
หลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ผลการวิเคราะห์พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุน RMF และ LTF ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในหัวขอ้มีความหลากหลายของกองทุนให้เลือกลงทุนตามนโยบาย
การลงทุนและระดบัความเส่ียงและความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวม แตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัสาํคญั 0.05 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายในหัวขอ้ผูล้งทุนสามารถซ้ือขายได้ท่ีสาขาธนาคาร
กรุงเทพทุกสาขาและมีช่องทางในการซ้ือหลากหลาย แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในหัวขอ้ การไดสิ้ทธิเขา้ร่วมสัมมนาเร่ืองการลงทุนของ
ธนาคาร  การชาํระค่าจองมีความคล่องตวัสามารถชาํระดว้ยบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพไดแ้ละ การ
ร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ปัจจยัดา้นบุคคลากรในหวัขอ้พนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูล้งทุน แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ปัจจยัดา้นกระบวนการการให้บริการในหัวขอ้การซ้ือกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
สามารถทาํไดโ้ดยสะดวก แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รในหวัขอ้ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ
และผูบ้ริหารกองทุนมีความเช่ียวชาญดา้นการลงทุน แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 
ตารางที ่4.21  เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามระดบัรายได ้
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านผลติภัณฑ์ (Product)        

1.  มีความหลากหลายของกองทุนใหเ้ลือกลงทุนตาม
นโยบายการลงทุนหรือตามความเส่ียงของการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.895 
0.802 

1.115 0.352 

2.  ความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวม เช่น 
รางวลัต่างๆ ท่ีไดรั้บ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.364 
0.626 

2.18 0.056 

3.  ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่นมา ระหวา่งกลุ่ม 3.074 3.494 .004* 

  ภายในกลุ่ม 0.88    

·       ด้านราคา (Price)         

1.มีการคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายกองทุนอยูใ่นอตัรา
ท่ีเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.557 
0.77 

0.724 0.606 

2. มีการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.543 
0.705 

0.771 0.571 

·       ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)        

1.  สามารถซ้ือขายไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุก
สาขา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.045 
0.707 

1.477 0.196 

2.  มีช่องทางในการซ้ือมีหลากหลาย เช่นATM , 
อินเตอร์เน็ตแบง้ก้ิง , Phone Banking 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.187 
0.828 

1.433 0.211 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)   เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามระดบัรายได ้
 
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)         

1.  ไดสิ้ทธิการเขา้ร่วมสมัมนาเร่ืองการลงทุนต่างๆ 
ของธนาคาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.469 
0.921 

0.509 0.769 

2.  มีความคล่องตวัสามารถชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน
ดว้ยบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพได ้

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.916 
0.863 

1.062 0.381 

3. มีการร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ 
อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.878 
0.754 

1.165 0.326 

·       ด้านบุคลากร (People)        
1. พนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.883 
0.784 

1.126 0.346 

2. พนกังานธนาคารมีการส่งข่าวสารการลงทุนและ
ใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.8 
0.909 

0.88 0.494 

·       ด้านกระบวนการบริการ (Process)         
1.   การทาํธุรกรรมต่างๆ เก่ียวกบักองทุน เช่น เปิด
บญัชี ซ้ือ , ขาย สามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็วผา่นสาขา  

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.685 
0.732 

0.936 0.458 

2. การซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 
สามารถทาํไดง่้ายและสะดวก 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.944 
0.859 

2.263 .048* 

3.การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น การออกหนงัสือ
รับรองการลงทุน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.851 
0.659 

1.292 0.267 

4.มีการจดัส่งรายงานของกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอทุก  ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.366 
0.788 

1.733 0.126 

      



78 

 

ตารางที ่4.21 (ต่อ)   เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามระดบัรายได ้
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF และ LTF 

ประเภทความ
แปรปรวน 

MS F Sig. 

·       ด้านภาพลกัษณ์องค์กร (Physical Evidence and 
Presentation) 

       

1.  ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คง
น่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.457 3.164 .008* 

  ภายในกลุ่ม 0.777    

2.  ผูบ้ริหารกองทุนมีความเชียวชาญในดา้นการลงทุน ระหวา่งกลุ่ม 1.954 2.503 .030* 

  ภายในกลุ่ม 0.781     

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.21 ผลการวิเคราะห์ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษากบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง 

ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั

รายไดแ้ตกต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัประเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน RMF และ LTF ดา้นผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้ผลการดาํเนินงานของ

กองทุนท่ีผา่นมา   ดา้นกระบวนการบริการในหวัขอ้การซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ 

สามารถทาํไดง่้ายและสะดวก  และดา้นภาพลกัษณ์องคก์รในหวัขอ้ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมี

ความมัน่คงน่าเช่ือถือและผูบ้ริหารกองทุนมีความเช่ียวชาญในดา้นการลงทุนแตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 
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ตารางที ่4.22   สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจลงทุน
กองทุน RMF และ LTF 

เพศ อาย ุ การ 
ศึกษา 

อาชีพ รายได ้

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 
·       ด้านผลติภณัฑ์ (Product)           

1.มีความหลากหลายของกองทุนใหเ้ลือกลงทุน ซ่ึงแต่ละกองทุนแบ่งตาม
นโยบายการลงทุนหรือตามความเส่ียงของการลงทุน 

      0.00   

2.ความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวม        0.002   

3.ผลการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่นมา   0.036     0.004 

·       ด้านราคา (Price)           

1.มีการคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายกองทุนอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม           

2. มีการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนเหมาะสม           

·       ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution)           

1.สามารถซ้ือขายไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุกสาขา 0.011     0.004   

2. มีช่องทางในการซ้ือมีหลากหลาย เช่นATM , i-Banking,,Phone 
Banking  

      0.001   

·       ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)           

1. ไดสิ้ทธิการเขา้ร่วมสมัมนาเร่ืองการลงทุนต่างๆ ของธนาคาร     0.029 0.009   

2.มีความคล่องตวัสามารถชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยบตัรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพได ้

      0.002   

3. มีการร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย 

    0.014 0.021   

·       ด้านบุคลากร            

1. พนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชนต่์อผู ้
ลงทุน 

      0.027   

2. พนกังานธนาคารมีการส่งข่าวสารการลงทุนและใหบ้ริการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

  0.025       
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ)   สรุปการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ จาํแนกตามขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจลงทุน
กองทุน RMF และ LTF 

เพศ อาย ุ การ 
ศึกษา 

อาชีพ รายได ้

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 
·       ด้านกระบวนการบริการ           

1.การทาํธุรกรรมเก่ียวกบักองทุน สามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็วผา่นสาขา           

2.การซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์สามารถทาํไดง่้ายและ
สะดวก 

    0.012 0.002 0.048 

3.การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น การออกหนงัสือรับรองการลงทุน   0.039       

4.มีการจดัส่งรายงานของกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอ           

·       ด้านภาพลกัษณ์องค์กร           

1.ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ     0.03 0.00 0.008 

2.ผูบ้ริหารกองทุนมีความเชียวชาญในดา้นการลงทุน       0.00 0.03 

* นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที ่4.22 ผลการวิเคราะห์ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF 

และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน RMF และ LTF มากท่ีสุดจาํนวน 11 หวัขอ้ 

รองลงมา คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดต่้างกนั จาํนวน 4 หัวขอ้ ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 
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ส่วนที ่5:     การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการลงทุนกบั การตดัสินใจเลือกลงทุน

ในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 4.23  การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนดา้นวตัถุประสงคใ์นการ
ลงทุนกบั การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ี
ลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Correlations 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนด้านวตัถุประสงค์ในการ
ลงทุนกบัการตัดสินใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั 
บลจ.บัวหลวงของลูกค้าทีล่งทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ 

Marketing mix 

Spearman's rho 

Tax benefit Correlation Coefficient -.112*

Sig. (1-tailed) .013

N 395

Return benefit Correlation Coefficient .146**

Sig. (1-tailed) .002

N 395

Future savings Correlation Coefficient -.042

Sig. (1-tailed) .203

N 395

Other benefit Correlation Coefficient .177

Sig. (1-tailed) .249

N 17

Marketing  
mix 

Correlation Coefficient 1.000

Sig. (1-tailed) .

N 395
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed) 
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จากตารางที่ 4.23  การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุน ดา้น

วตัถุประสงคก์ารลงทุนในหวัขอ้เพื่อประโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษีกบั การตดัสินใจเลือกลงทุน

ในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าสหสัมพนัธ์ Spearman พบว่า ค่า Significant level  มีค่าเท่ากบั 

0.013 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 (0.013<0.05)  นัน่คือ พฤติกรรมการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุนใน

หวัขอ้เพื่อประโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษีกบั การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 

LTF กับ บลจ.บัวหลวงของลูกค้าท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ความสมัพนัธ์กนั  

โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) แลว้พบว่ามีค่า  0.112  ซ่ึงแสดงว่า

พฤติกรรมการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุนในหัวขอ้เพื่อประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี

กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุน

ผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความสัมพนัธ์กันในทิศทางเดียวกัน  และมี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 

การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุนใน

หัวขอ้เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 

LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหา

ค่าสหสัมพนัธ์ Spearman พบว่า ค่า Significant level  มีค่าเท่ากบั 0.002 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 

(0.002<0.05)  นั่นคือ  พฤติกรรมการลงทุน ด้านวัตถุประสงค์การลงทุนในหัวข้อเพื่อหวัง

ผลตอบแทนจากการลงทุนกบั การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวั

หลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์กนั  

โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) แลว้พบว่ามีค่า  0.146  ซ่ึงแสดงว่า

พฤติกรรมการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุนในหัวขอ้เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนกบั

การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผา่น

ธนาคารกรุงเทพ  ในเขตกรุงเทพมหานคร   มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน   และมี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 
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ตารางที่ 4.24  การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนดา้นช่องทางท่ีใชใ้นการ
ลงทุนกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ี
ลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Correlations 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนด้านช่องทางการลงทุนกับการ
ตัดสินใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บัวหลวงของลูกค้า
ทีล่งทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ 

Marketing mix 

Spearman's rho 

Branch Correlation Coefficient -.007 

Sig. (1-tailed) .445 

N 345 

ATM Correlation Coefficient .108 

Sig. (1-tailed) .098 

N 145 

Internet 
Banking 

Correlation Coefficient .071 

Sig. (1-tailed) .169 

N 184 

Telephone 
Banking 

Correlation Coefficient .104 

Sig. (1-tailed) .261 

N 40 

Bank account Correlation Coefficient -.187** 

Sig. (1-tailed) .004 

N 196 

Credit card Correlation Coefficient .054 

Sig. (1-tailed) .228 

N 193 

Marketing mix Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (1-tailed) . 

N 395 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 
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จากตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุน ดา้น

ช่องทางการลงทุนในหวัขอ้หกัจากบญัชีธนาคารกบั การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF 

และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

การหาค่าสหสัมพนัธ์ Spearman พบว่า ค่า Significant level  มีค่าเท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 

(0.004<0.05)  นัน่คือ พฤติกรรมการลงทุนดา้นช่องทางการลงทุนในหัวขอ้หักจากบญัชีธนาคาร

กบั การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุน

ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์กนั  

โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) แลว้พบว่ามีค่า  0.187  ซ่ึงแสดงว่า

พฤติกรรมการลงทุนดา้นช่องทางการลงทุนในหัวขอ้หักจากบญัชีธนาคารกบั การตดัสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั  และมีความสัมพนัธ์กนัในระดบั

ตํ่ามาก 

 

ตารางที ่4.25  การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการลงทุนดา้นเหตุผลสาํคญัท่ีเลือก
ลงทุนกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ี
ลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Correlations 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนด้านเหตุผลสําคัญที่เลอืกลงทุนกับ
การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง
ของลูกค้าทีล่งทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ 

Marketing Mix 

Spearman's rho 

Past performance Correlation Coefficient -.039 

Sig. (1-tailed) .245 
N 323 

Image Correlation Coefficient .083 

Sig. (1-tailed) .089 

N 263 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ) การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนดา้นเหตุผลสาํคญัท่ี
เลือกลงทุนกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ี
ลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Correlations 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนด้านเหตุผลสําคญัที่เลือกลงทุนกับ
การตดัสินใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของ
ลูกค้าทีล่งทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ 

Marketing Mix 

Spearman's rho Diversity Correlation Coefficient .022 

Sig. (1-tailed) .405 

N 128 

Relationship Correlation Coefficient .071 

Sig. (1-tailed) .180 

N 169 

Con. information Correlation Coefficient -.249* 

Sig. (1-tailed) .033 
N 55 

Flexible Correlation Coefficient .025 

Sig. (1-tailed) .396 

N 111 

Fit for purpose Correlation Coefficient .020 

Sig. (1-tailed) .426 
N 95 

Marketing mix Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (1-tailed) . 
N 395 

 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).   
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จากตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุน ดา้นเหตุผล

สําคญัท่ีเลือกลงทุนในหัวขอ้มีการแจ้งข่าวสารการลงทุนให้ลูกคา้ทราบอย่างต่อเน่ืองกับการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่าน

ธนาคารกรุงเทพในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Spearman พบว่า ค่า 

Significant level  มีค่าเท่ากบั 0.033 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 (0.033<0.05)  นัน่คือ พฤติกรรมการลงทุน

ดา้นเหตุผลสาํคญัท่ีเลือกลงทุนในหวัขอ้มีการแจง้ข่าวสารการลงทุนใหลู้กคา้ทราบอยา่งต่อเน่ืองกบั 

การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผา่น

ธนาคารกรุงเทพในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์กนั  

โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) แลว้พบว่ามีค่า  0.249  ซ่ึงแสดงว่า

พฤติกรรมการลงทุนดา้นเหตุผลสาํคญัท่ีเลือกลงทุนในหัวขอ้มีการแจง้ข่าวสารการลงทุนให้ลูกคา้

ทราบอยา่งต่อเน่ืองกบั การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง

ของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความสัมพนัธ์กันในทิศทาง

เดียวกนั  และมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 

ตารางที่ 4.26  การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนดา้นบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.
บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Correlations 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการลงทุนด้านบุคคลที่มอีทิธิพลต่อ
การตดัสินใจกบัการตดัสินใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 
LTF กบั บลจ.บัวหลวงของลูกค้าทีล่งทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ  

Influence 
person 

Marketing mix 

Spearman's 
rho 

Influence 
person 

Correlation Coefficient 1.000 .088* 

Sig. (1-tailed)   .040 
N 396 395 

Marketing 
mix 

Correlation Coefficient .088* 1.000 

Sig. (1-tailed) .040   
N 395 395 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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 จากตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนดา้นบุคคลท่ี

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.

บัวหลวงของลูกค้าท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่า

สหสัมพนัธ์ Spearman พบว่า ค่า Significant level  มีค่าเท่ากบั 0.040 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 

(0.040<0.05)  นั่นคือ พฤติกรรมการลงทุนด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกับ การ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่าน

ธนาคารกรุงเทพในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์กนั  

โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) แลว้พบว่ามีค่า  0.088  ซ่ึงแสดงว่า

พฤติกรรมการลงทุนด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกับ การตดัสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั  และมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 

 
ตารางที ่4.27  การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการลงทุนดา้นการติดตามข่าวคราว
ผลประกอบการของกองทุนหลงัจากลงทุนแลว้กบั การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF
และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Correlations 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการลงทุนด้านการตดิตามข่าว
คราวผลประกอบการของกองทุนหลงัจากลงทุนแล้วกบัการ
ตดัสินใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.
บัวหลวงของลูกค้าทีล่งทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ 

Behavior 
after 

investing 
Marketing mix 

Spearman's 
rho 

Behavior 
after 
investing 

Correlation Coefficient 1.000 .092* 

Sig. (1-tailed)   .033 
N 396 395 

Marketing 
mix 

Correlation Coefficient .092* 1.000 

Sig. (1-tailed) .033   
N 395 395 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).  
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จากตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนดา้นการ

ติดตามข่าวคราวผลประกอบการของกองทุนหลงัจากลงทุนแลว้กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าสหสัมพนัธ์ Spearman พบว่า ค่า Significant level  มีค่าเท่ากบั 

0.033 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 (0.033<0.05)  นัน่คือ พฤติกรรมการลงทุนดา้นการติดตามข่าวคราวผล

ประกอบการของกองทุนหลงัจากลงทุนแลว้กบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF 

และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ความสมัพนัธ์กนั  

โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) แลว้พบว่ามีค่า  0.092  ซ่ึงแสดงว่า

พฤติกรรมการลงทุนดา้นการติดตามข่าวคราวผลประกอบการของกองทุนหลงัจากลงทุนแลว้ กบั

การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผา่น

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน  และมี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 
 

ตารางที่ 4.28  การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนดา้นลกัษณะการเลือก
ช่วงเวลาในการลงทุนกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวั
หลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

Correlations 

ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการลงทุนด้านลกัษณะการเลอืก
ช่วงเวลาในการลงทุนกบัการตดัสินใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กบั บลจ.บัวหลวงของลูกค้าทีล่งทุนผ่านธนาคาร
กรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

Manner of 
investment 

Marketing mix 

Spearman's 
rho 

Manner of 
investment 

Correlation Coefficient 1.000 .012 

Sig. (1-tailed)   .404 

N 396 395 

Marketing mix Correlation Coefficient .012 1.000 

Sig. (1-tailed) .404   

N 395 395 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).     
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จากตารางที่ 4.28 การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนดา้น

ลกัษณะการเลือกช่วงเวลาในการลงทุนกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 

LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ

หาค่าสหสัมพนัธ์ Spearman พบว่า ค่า Significant level  มีค่าเท่ากบั 0.404 ซ่ึงมากกว่า 0.05 

(0.404>0.05)  นั่นคือ พฤติกรรมการลงทุนดา้นลกัษณะการเลือกช่วงเวลาในการลงทุนกบัการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่าน

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
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บทที ่5 
 

สรุปผล การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวม  RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร”  โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  

 1.  เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้งท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว   

( LTF) กบั บลจ.บวัหลวง 

            2.  เพื่อศึกษาถึงระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กบั 

บลจ.บวัหลวง ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร  

            3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กบั บลจ.บวัหลวง ผา่น

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ทาํการกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกคา้ท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน

กองทุนรวม RMF และ LTF ของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 396 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire)  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เพื่อบรรยายลกัษณะขอ้มูล  ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยัมีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า t-test  ค่า F- test (One way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพใน

เขตกรุงเทพมหานคร และ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation 

coefficient หรือ Spearman's rho) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนกบั การ
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ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงของลูกคา้ท่ีลงทุนผ่าน
ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการวจัิย 
 
            ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ   68.20   อายอุยู่

ระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 43  สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ  52  มีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.70  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 75.30  มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ระหว่าง 40,001-60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.70 มีภรรยาคู่สมรสซ่ึงทาํงานเป็นพนกังาน

บริษทัเอกชนเช่นเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 33.10 มีรายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ีย 100,001-250,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 26.80 ในครอบครัวไม่มีเด็กในวยัเรียนคิดเป็นร้อยละ 51  ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ

กบัธนาคารกรุงเทพ 2  ประเภท คิดเป็นร้อยละ 35.90 ใชบ้ริการในนามส่วนบุคคลทั้งท่ีสาํนกังาน

ใหญ่และสาขา  คิดเป็นร้อยละ 60.10 เป็นลูกคา้ของธนาคาร 10 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 52.80 และ

ใชบ้ริการธนาคารหลายธนาคารแต่ใชธ้นาคารกรุงเทพเป็นหลกั ร้อยละ 72 

พฤติกรรมการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัพบว่า พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่น

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงคส์ําคญัในการ

ลงทุน คือเพื่อประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี  รองลงมาไดแ้ก่  เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการ

ลงทุน และเพื่อเป็นการอดออมเพื่ออนาคต ตามลาํดบั    การลงทุนผา่นสาขาของธนาคารคือช่องทาง

ท่ีสาํคญัท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  ลงทุนโดยใชอิ้นเตอร์เน็ตแบง้ก้ิง (Internet Banking)  และช่องทาง

การหกัค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ตามลาํดบั 

 เหตุผลท่ีสําคญัท่ีสุดในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมคือ ผลประกอบการของกองทุนท่ี

ผ่านมา ตามดว้ยช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของ บลจ. บวัหลวง และการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนักงาน

สาขาของธนาคาร ตามลาํดบั 

 การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคาร

กรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามเองมากท่ีสุด คิด
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เป็นร้อยละ 52.30 ตามดว้ยพนกังานสาขาของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 22.20 และคู่รักหรือคู่สมรส 

คิดเป็นร้อยละ 12.60 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเม่ือลงทุนแลว้ มีการติดตามข่าวของผล

ประกอบการของกองทุนในบางคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 57.60     และลกัษณะการเลือกช่วงเวลาในการ

ลงทุนในกองทุนของผูต้อบแบบสอบถามเป็นการลงทุนตามสภาวะหุน้ คิดเป็นร้อยละ  35.90 

 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจ 
ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 

RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ดา้น
บุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา  ( X = 3.90, 3.86, 3.71, 3.67, 3.66 
และ 3.41  ตามลาํดบั)  ส่วนดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 

3.16 ) 
- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF 
และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 3.66)   เม่ือพิจารณารายหัวขอ้พบว่า หัวขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ ผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่นมา ( X = 3.94)  และความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวม ( X

= 3.69)   ส่วนหวัขอ้มีความหลากหลายของกองทุนใหเ้ลือกลงทุนมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปาน
กลาง ( X = 3.36) 

- ปัจจยัดา้นราคา 
 ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 
LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( X

= 3.41)  เม่ือพิจารณารายหัวขอ้พบว่าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ การคิดค่าธรรมเนียม
การจดัการท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเหมาะสม ( X = 3.44)   และหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
ปานกลางคือ การคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายกองทุนอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม ( X = 3.38) 

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ผูว้ิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน

รวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยู่
ในระดบัมาก  ( X = 3.90)   เม่ือพิจารณารายหวัขอ้พบว่ามีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทุก
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หวัขอ้ คือ สามารถซ้ือไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ( X = 4.01) และ มีช่องทางในการซ้ือ
หลากหลาย เช่น ATM/I- Banking/Telephone Banking ( X = 3.79) 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน

รวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยู่

ในระดบัปานกลาง ( X = 3.16)   เม่ือพิจารณารายหวัขอ้พบว่าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก

คือ มีความคล่องตวัสามารถชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพได ้ ( X = 

3.50)  ส่วนหัวขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลางคือ มีการร่วมออกบูธตามมหกรรม

การเงินการลงทุนต่างๆ ( X = 3.13) และ การไดสิ้ทธิเขา้ร่วมในการสัมมนาเร่ืองการเงินการลงทุน

ของธนาคาร ( X = 2.84)  

- ปัจจยัดา้นบุคลากร 

ผูว้ิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 

LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( X

= 3.71)   เม่ือพิจารณารายหัวขอ้พบมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากทั้งหมด คือพนกังาน

ธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ( X = 3.75)  และพนกังานธนาคารมี

การส่งข่าวสารการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง ( X = 3.66)  

- ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ 

ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน

รวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยู่

ในระดบัมาก ( X = 3.67)   เม่ือพิจารณารายหวัขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด คือ  

การทาํธุรกรรมต่างๆเก่ียวกบักองทุนสามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็วผา่นสาขา การมีบริการหลงัการ

ขายท่ีดี เช่น การออกหนังสือรับรองกองทุนเพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษี  มีการจดัส่ง

รายงานของกองทุนอยา่งสมํ่าเสมอ และการซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอีเลก็โทรนิคส์ต่างๆสามารถทาํ

ไดง่้ายและสะดวก ( X = 3.83 , 3.64 , 3.61  และ 3.60 ตามลาํดบั) 

- ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 

RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่น
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ระดบัมาก ( X = 3.86)   เม่ือพิจารณารายหวัขอ้พบมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด คือ 

ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ ( X = 3.90)  และ ผูบ้ริหารกองทุนมีความรู้

และเช่ียวชาญในดา้นการลงทุน ( X = 3.81)  

ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจในระดบั 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 
- ดา้นส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นกระบวนการบริการ 
- ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

 
เปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมการตลาดจําแนกตามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

         ในการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ผูว้ิจยัพบวา่  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกระบวนการบริการใน

หัวขอ้การซ้ือกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถทาํไดง่้ายและสะดวก แตกต่างกนั    

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในหัวขอ้ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนท่ีผ่านมา   ดา้นบุคคลากรในหัวขอ้พนักงานธนาคารมีการส่งข่าวสารการ

ลงทุนและให้บริการอย่างต่อเน่ือง ดา้นกระบวนการบริการในหัวขอ้การบริการหลงัการขายท่ีดี

แตกต่างกนั    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

ส่งเสริมการตลาดในหัวขอ้ไดสิ้ทธิการเขา้ร่วมสัมมนาเร่ืองการลงทุนต่างๆ ของธนาคารและมีการ

ร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย  

ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการในหวัขอ้การซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ สามารถทาํ

ไดง่้ายและสะดวก   ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ในหัวขอ้ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความ
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มัน่คงน่าเช่ือถือแตกต่างกนั    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้นยกเวน้ดา้นราคามีความแตกต่างกนัในหลายหวัขอ้    ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑใ์นหัวขอ้ผล

การดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่นมา   ดา้นกระบวนการบริการในหวัขอ้การซ้ือกองทุนผา่นช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถทาํไดง่้ายและสะดวก  และดา้นภาพลกัษณ์องคก์รในหัวขอ้ธนาคาร

กรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือและผูบ้ริหารกองทุนมีความเชียวชาญในดา้นการลงทุน

แตกต่างกนั  

ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ไม่แตกต่าง

กนัในทุกดา้น 

 สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน RMF และ LTF กบั 

บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดจาํนวน 11 หัวขอ้ รองลงมา 

คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดต่้างกนั จาํนวน 4 หวัขอ้  

 

 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการลงทุนกับการตัดสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวม RMF และ LTF 

การเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการลงทุนกบัการตดัสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัพบวา่  

พฤติกรรมการลงทุน ด้านวตัถุประสงค์การลงทุนในหัวขอ้เพื่อประโยชน์ในการหัก

ลดหยอ่นภาษีและเพื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน กบัการตดัสินใจเลือกลงทุน มีความสัมพนัธ์

กนัในระดบัตํ่ามาก 

 พฤติกรรมการลงทุนดา้นช่องทางการลงทุนในหัวขอ้หักค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบญัชี

ธนาคาร กบัการตดัสินใจเลือกลงทุน มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 

พฤติกรรมการลงทุนดา้นเหตุผลสาํคญัท่ีเลือกลงทุนในหัวขอ้มีการแจง้ข่าวสารการลงทุน

ใหลู้กคา้ทราบอยา่งต่อเน่ือง กบัการตดัสินใจเลือกลงทุน มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 
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พฤติกรรมการลงทุนดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ กบัการตดัสินใจเลือกลงทุน มี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 

พฤติกรรมการลงทุนดา้นการติดตามข่าวคราวผลประกอบการของกองทุนหลงัจากลงทุน

แลว้ กบัการตดัสินใจเลือกลงทุน มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 

พฤติกรรมการลงทุนดา้นลกัษณะการเลือกช่วงเวลาในการลงทุนกบัการตดัสินใจเลือก

ลงทุน ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 

 จากผลการวิจยั “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม  RMF และ LTF กบั 

บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถนาํ

ผลการศึกษามาอภิปรายตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี  

 พฤติกรรมการลงทุน  

 ดา้นวตัถุประสงค์ของการลงทุน พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม เลือกวตัถุประสงค์ท่ีสําคญั

ท่ีสุดในการลงทุนกองทุนรวม  RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร คือเพื่อประโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วศิน 

อินทรผกู (2555)  ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้

ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกบักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

พบวา่วตัถุประสงคท่ี์ลงทุนเพื่อผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บทางภาษีอากร และ ผลการศึกษาของ ลกัขณา 

ธนาการกร (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัและพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนของ

ผูบ้ริโภค: กรณีศึกษากองทุนรวมหุน้ระยะยาวของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อนาํไปหกัลดหยอ่นภาษีมากท่ีสุด   

ดา้นช่องทางการลงทุน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามลงทุนผา่นสาขาของธนาคารมากท่ีสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วศิน อินทรผกู (2555)  ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกบักองทุนรวมเพื่อการ

เล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า ลูกคา้เลือกช่องทางการลงทุนจากสาขาของธนาคาร 

และผลการศึกษาของ  ธมลวรรณ ศรีคาํ (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน
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ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัจดัการกองทุนพรีมาเวสทจ์าํกดั ผ่านบริการจดั

จาํหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วน

ใหญ่ซ้ือ ผา่นสาขาของตวัแทนจาํหน่าย (ธนาคารกรุงศรีฯ) 

ดา้นเหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการเลือกลงทุน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัผล

ประกอบการของกองทุนท่ีผา่นมามากท่ีสุดซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ งามดี เลาหพิชิตชยั 

(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า เหตุผลท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างเลือกซ้ือกองทุนคือความสามารถในการบริหารกองทุน เพราะว่าชุดคาํตอบท่ีให้เลือกไม่

ตรงกนั แต่คาํตอบทั้ง 2 งานวิจยัน้ีมีความสัมพนัธ์กนัเพราะความสามารถในการบริหารกองทุนยอ่ม

ส่งผลถึงผลประกอบการกองทุน 

ขอ้คน้พบ ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจลงทุน พบว่าเป็นการตดัสินใจของผูต้อบ

แบบสอบถามเองมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ งามดี เลาหพิชิตชยั (2552) ไดศึ้กษา

เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่ากลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซ้ือดว้ย

ตนเองมากท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะการเลือกช่วงเวลาในการลงทุนในกองทุน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก 

เลือกลงทุนตามสภาวะหุน้ มากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วศิน อินทรผกู(2555) ได้

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปาง

ในการลงทุนกบักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ผลการศึกษา พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะการลงทุนกองทุนรวมจะซ้ือช่วงส้ินปี   

ขอ้คน้พบ ด้านการติดตามข่าวของผลประกอบการกองทุน พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนมากเม่ือลงทุนในกองทุนแลว้ มีการติดตามข่าวของผลประกอบการของกองทุนเป็นบางคร้ัง 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจ 

ผลการศึกษาพบว่า ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุน

ในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดเร่ืองส่วนประสม

การตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps ของPhilip Kotler (อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

และคณะ, 2546) ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ ์ (Product)  ราคา (Price)  การจดัจาํหน่าย (Place)  การ
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ส่งเสริมการตลาด (Promotion) และนอกจากนั้นยงัตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพิ่มเติมประกอบดว้ย 

บุคคล (People) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจเพื่อใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั มีความสามารถ มีทศันคติท่ีดี สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มี

ความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั  การสร้างและนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และ กระบวนการ (Process) ปัจจยัทั้ง 7 

ดา้นน้ีเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงันั้นทุกองคก์ร

จึงจาํเป็นตอ้งหาความตอ้งการของลูกคา้ใน 7 ดา้นน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ

สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ได ้

ด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 

RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้น

บุคลากร ดา้นกระบวนการบริการและดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ส่วนดา้นส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ

การตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมบุญ คงสอน (2552) ได้

ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน สาํนกังานใหญ่ พบว่าปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนของผูต้อบแบบสอบถามมีความสําคญั

ระดบัมากในทุกดา้น 

พิจารณารายด้านของปัจจัยส่วนประทางสมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ให้

ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ งามดี 

เลาหพิชิตชยั (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีระดบัความสาํคญัต่อการซ้ือมากท่ีสุด คือ กระบวนการบริการ  

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั 

บลจ.บวัหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ในหัวขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุดคือ ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วศิน อินทรผกู(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปางในการ

ลงทุนกบักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
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ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากลาํดบัแรกคือ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุน 

- ปัจจยัดา้นราคา 

 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.

บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ การคิดค่าธรรมเนียม

การจดัการท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วศิน อินทรผกู(2555) ได้

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปาง

ในการลงทุนกบักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่าปัจจยัดา้นราคา

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากคือ ความ

เหมาะสมของการเรียกเกบ็อตัราค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน 

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF 

และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก

ลาํดบัแรก คือ สามารถซ้ือไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุกสาขา รองลงมาคือ การมีช่องทางใน

การซ้ือหลากหลาย เช่น ATM/I- Banking/Telephone Banking  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วศิน 

อินทรผกู(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้

ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกบักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

พบวา่ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดลาํดบัแรกคือ ซ้ือ ขาย ผา่นสาขาธนาคาร รองลงมาคือ ซ้ือ ขาย ผา่น ATM 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF 

และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากคือ มี

ความคล่องตัวสามารถชําระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้ ซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วศิน อินทรผกู(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกบักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ

หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสําคญัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจระดับมากท่ีสุดลาํดับแรกคือโฆษณาผ่านส่ือหนังสือพิมพ ์



100 
 

 
 

โทรทศัน์ หนา้จอ ATM รองลงมาคือส่งเสริมการขายโดยแจกของสมนาคุณเช่น Cash Back ตัว๋

เคร่ืองบิน อาจเป็นเพราะวา่ปัจจุบนัไม่สามารถส่งเสริมการขายกองทุนในลกัษณะแจกของสมนาคุณ

ผูว้ิจยัจึงไม่ไดน้าํหวัขอ้เก่ียวกบัการแจกของสมนาคุณในแบบสอบถาม 

- ปัจจยัดา้นบุคลากร 

ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั 

บลจ.บัวหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ในหัวขอ้ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ

พนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ วศิน อินทรผกู(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกบักองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุดลาํดบัแรกคือพนกังานมีความรู้ใหค้าํแนะนาํเป็นอยา่งดี  

- ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั 

บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในหวัขอ้มีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด คือ  การ

ทาํธุรกรรมต่างๆเก่ียวกบักองทุนสามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็วผา่นสาขา การมีบริการหลงัการขายท่ี

ดี และการซ้ือกองทุนผา่นช่องทางอีเลก็โทรนิคส์ต่างๆสามารถทาํไดง่้ายและสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ วศิน อินทรผกู(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจของลูกคา้ในอาํเภอเมืองลาํปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือ

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่

ในระดบัมาก คือขั้นตอนในการสั่งซ้ือขายไม่สลบัซับซ้อน และสะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือ มี

บริการหลงัการขายท่ีดี  

- ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

ขอ้คน้พบ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 

RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั

มากทั้งหมด คือ ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ และ ผูบ้ริหารกองทุนมี

ความรู้และเช่ียวชาญในดา้นการลงทุน   
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ความสัมพนัธ์ระหว่าง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกบัความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามกบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และระดับรายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร ต่างกนั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนัมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ สมบุญ 

คงสอน(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน สาํนกังานใหญ่ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ สถานภาพการสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน ไม่

แตกต่างกนั และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ และระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนั จะเห็นไดว้่าขอ้มูลท่ีไดผ้ลการศึกษาต่างกนั

คือ เพศและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนขอ้มูลท่ีไดผ้ลการศึกษาเหมือนกนัคือ สถานภาพการสมรส 

อายแุละระดบัการศึกษา  

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 

1. จากผลของการวิจัยช้ีให้เห็นว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้อยู่ใน

ระดบัสูง ทั้งสามีภรรยาทาํงานกบับริษทัเอกชน   ดงันั้นหากธนาคารมีแผนจะขยายฐานลูกคา้ท่ี

ลงทุนในกองทุน ท่ีบริหารโดยบริษทัในเครือธนาคาร  ควรมุ่งเจาะกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ี  หรือส่งเสริม

ใหลู้กคา้เหล่าน้ีเพิ่มการลงทุนในกองทุนในกองทุน RMF และ LTF ใหม้ากข้ึนจากเดิม  โดยดูจาก

จาํนวนเงินท่ีลงทุนในปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัจาํนวนเงินท่ีลูกคา้สามารถลงทุนไดสู้งสุดของแต่ละ

กอง เพื่อให้ลูกคา้เลือกลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพมากกว่าคู่แข่งและลงทุนอย่างต่อเน่ือง  หาก

แผนการส่งเสริมการลงทุนของธนาคารสมัฤทธ์ิผล 
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2. จากผลการในดา้นพฤติกรรมการลงทุนในกองทุน RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง

ผา่นธนาคารกรุงเทพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามสภาวะหุน้ (ร้อยละ 35.9)  

และในดา้นช่องทางการลงทุนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกช่องทางการลงทุนผา่นสาขาของ

ธนาคาร (ร้อยละ 35.9) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกลงทุนในหัวขอ้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลอยู่ในระดบัมาก  ดงันั้นการวางแผนกลยุทธ์

ดา้นการตลาดของธนาคารสามารถแนะนาํพนกังานสาขาใหแ้จง้ข่าวเพื่อชกัชวนลูกคา้ลงทุนโดยใช้

วิธีการแจง้ข่าวของสภาวะหุน้ท่ีสอดคลอ้งกนัได ้

3. จากผลการวิจยัดา้นการเปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

กบัปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุน พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม

ท่ีมีอาชีพและระดบัรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัในหลายดา้นของส่วนประสมทาง

การตลาด ดงันั้นหากมีการวางแผนดา้นการบริหารลูกคา้ท่ีเป็นผูล้งทุนในกองทุนรวม RMF และ 

LTF ของธนาคารควรคาํนึงถึงลูกคา้ในแต่ละกลุ่มท่ีมีอาชีพและรายไดแ้ตกต่างกนั 

  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 

1.      ควรทาํการศึกษากบัลูกคา้ของธนาคารตามจงัหวดัใหญ่ๆ ท่ีเป็นศูนยก์ลางธุรกิจของ

ภูมิภาคต่าง ๆของประเทศไทยซ่ึงมีศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าธนาคารด้วยเช่นกัน เช่น 

ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต พิษณุโลก ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้กบั

ตวัแทนสาขาของธนาคารจะมีความแนบแน่นมากกว่าลูกคา้ของธนาคารกบัพนกังานในสาํนกังาน

ใหญ่หรือสาขาในกรุงเทพมหานคร 

2.      ควรทาํการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) หรือ สัมภาษณ์กลุ่ม 

(Focus Group) เพื่อขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF 

และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ  โดยเลือกกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ท่ีตอบ

แบบสอบถามการศึกษาในคร้ังน้ี 

3. ควรทาํการศึกษาในกลุ่มลูกคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึงของธนาคารกรุงเทพ

แต่ไม่เลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ เพื่อเนน้

หาสาเหตุและหาความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลท่ีทาํใหท้ราบวา่เพราะเหตุใดลูกคา้จึงไม่เลือกลงทุน 
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ข้อจํากดัในการวจัิย 

 

1. ขอ้จาํกดัดา้นกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เน่ืองจากผูท้าํการวิจยัทาํการสุ่มลูกคา้ของ

สาขาธนาคารจาก 20 สาขา และสุ่มเลือกลูกคา้เพียง 10 คน อาจทาํใหผ้ลท่ีไดรั้บไม่ครอบคลุมความ

คิดเห็นของลูกคา้ธนาคารในสาขาทั้งหมด  

2. ข้อจํากัดในด้านเวลาท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามของลูกค้าธนาคาร  เน่ืองจาก

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้คาํถามท่ีค่อนขา้งมากอาจทาํใหผู้ต้อบแบบสอบถามไม่อ่าน

ข้อคําถามอย่างละเอียด  อาจทําให้ค ําตอบท่ีได้บางข้อไม่ตรงกับความคิดเห็นของผู ้ตอบ

แบบสอบถามอยา่งแทจ้ริง 

3. ขอ้จาํกดัดา้นงานวิจยัอ่ืน เน่ืองจากงานวิจยัเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยัและพฤติกรรมของผูล้งทุน

ในกองทุนรวมท่ีมีสิทธิลดหย่อนภาษี ส่วนใหญ่จะทาํกับกลุ่มลูกคา้ขององค์กรของตนเองหรือ

ภายในหน่วยงานท่ี รับผดิชอบ อาจทาํใหก้ารเปรียบเทียบผลของการวิจยัไม่สมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean  

if Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha 

 if Item Deleted 

product1 64.21 51.384 .547 .869 

product2 63.93 49.209 .632 .865 

product3 63.76 49.047 .584 .866 

price1 64.52 49.330 .631 .865 

price2 64.48 48.901 .622 .865 

channel1 63.55 52.185 .359 .875 

channel2 63.59 51.608 .508 .870 

promotion1 64.90 51.596 .385 .875 

promotion2 64.07 52.352 .300 .878 

promotion3 64.76 50.690 .468 .871 

personnel1 63.93 51.852 .496 .870 

personnel2 64.10 53.096 .273 .878 

process1 63.93 54.781 .281 .876 

process2 63.97 52.606 .354 .875 

process3 64.21 47.956 .665 .863 

process4 64.10 48.882 .640 .864 

image1 63.48 50.473 .602 .866 

image2 63.59 50.180 .613 .866 
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การตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย: ค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บัวหลวง : 

กรณศึีกษาลูกค้าทีล่งทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อที ่
ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ส่วนที ่1       
1 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
10 0.75 1 0.75 2.5 0.83 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

ส่วนที ่2       
14 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
15 1 1 0.75 2.75 0.92 ใชไ้ด ้
16 0.75 0.75 1 2.50 0.83 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้
18 0.75 1 1 2.75 0.92 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

ส่วนที ่3       
20 1 1 1 3 1 ใชไ้ด ้

เฉลีย่ 0.975 
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แบบสอบถาม 
แบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั 
บลจ.บวัหลวง : กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

เรียน ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั เพื่อใชป้ระกอบการศึกษาคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาใน

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเนชั่น ขอ้มูลท่ีได้จะถือว่าเป็นความลบัและจะนําไปใช้
ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ขอความกรุณาท่านในการกรอกแบบสอบถามให้ครบถว้น และตรงตาม
ความเป็นจริง 

 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม           
1. เพศ 
 ชาย     หญิง 
2. อาย ุ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 ปี       26-30 ปี  31-35 ปี 
36-40 ปี         41-45 ปี  46-50 ปี 
 มากกวา่ 50 ปี 

 3. สถานภาพสมรส  
 โสด     สมรส 
 หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่   หมา้ย     
4. ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดของท่าน 
 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี     

ปริญญาตรี     
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

5. อาชีพ 
 พนกังานบริษทัเอกชน   รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั                  พอ่บา้น / แม่บา้น/เกษียน/วา่งงาน 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) _______________ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน  (คาํนวณจากรายไดท้ั้งปีแลว้คิดเฉล่ียต่อเดือน)   
 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท  20,001 – 40,000 
 40,001-60,000 บาท   60,001-80,000 บาท 
 80,001-100,000 บาท   100,001 บาทข้ึนไป 
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7. อาชีพของคู่สมรสของท่าน (ถา้มี) 
             พนกังานบริษทัเอกชน                                     รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
             ประกอบธุรกิจส่วนตวั                                     พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษียณ/วา่งงาน 
             อ่ืนๆ(โปรดระบุ)   _______________ 
 
8. รายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ียต่อเดือน  
         นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท                            20,001-50,000 บาท 
         50,001-75,000 บาท                                                 75,001-100,000 บาท 
         100,001-250,000 บาท                                             250,001 บาทข้ึนไป 
 
9. จาํนวนเดก็ในครอบครัวท่ีอยูใ่นวยัเรียน(คน) 
             1-2 คน                                                             3-4 คน 
             มากกวา่ 4 คน                                                  ไม่มีเดก็ในวยัเรียน 
 
10. นอกจากกองทุน RMF/LTF แลว้ ท่านใชบ้ริการใดอีกบา้งกบัธนาคารกรุงเทพในนามส่วนบุคคล   ( เลือกตอบได้

มากกวา่   1 ขอ้) 
        เงินฝาก                                สินเช่ือ 
        บตัรเครดิต                           ประกนัชีวิต 
          อ่ืนๆ(โปรดระบุ)________________________________ 
 
11.  เครือข่ายของธนาคารท่ีท่านใชบ้ริการอยูใ่นนามส่วนบุคคล 
          ใชบ้ริการสาขาสาํนกังานใหญ่ของธนาคารแต่เพียงแห่งเดียว 
          ใชบ้ริการทั้งสาํนกังานใหญ่ของธนาคารฯและท่ีสาขาอ่ืนๆ ของธนาคาร 
           ใชบ้ริการสาขาอ่ืนๆ ของธนาคารฯแต่เพียงอยา่งเดียว  
 
12. ท่านเป็นลูกคา้ของธนาคารมานานเท่าใด? 
            นอ้ยกวา่ 1 ปี                                                    1-5 ปี 
            6-10 ปี                                                              10 ปีข้ึนไป 
 
13. ขอ้ใดท่ีสอดคลอ้งกบัตวัท่านมากท่ีสุด 
          ใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพแต่เพียงอยา่งเดียว ไม่ใชธ้นาคารอ่ืน 
           ใชบ้ริการธนาคารหลายธนาคารแต่ใชธ้นาคารกรุงเทพเป็นหลกั 
           ใชบ้ริการธนาคารหลายธนาคารและไม่ไดใ้ชธ้นาคารกรุงเทพเป็นหลกั 
 



112 
 

ส่วนที ่2   พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 
14. วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดของการลงทุนในกองทุน RMF หรือ LTF ของท่าน  ( กรุณาใส่หมายเลขลาํดบั
ความสาํคญั ก่อนหลงัลงใน  (.........)  3 ลาํดับแรก โดยใหข้อ้ท่ีเห็นวา่สาํคญัท่ีสุดเป็นหมายเลข 1 รองลงมา
เป็น 2 , 3) 
         (.........)    เพื่อประโยชน์ในการหกัลดหยอ่นค่าภาษี 
         (.........)    เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน 
         (.........)    เป็นการอดออมเพ่ืออนาคต 
         (.........)    อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)…………………........... 
 

   15. ท่านลงทุนในกองทุนRMF หรือ LTF ดว้ยช่องทางใดของธนาคารกรุงเทพมากท่ีสุด  ( กรุณาใส่
หมายเลขลาํดบัความสาํคญั ก่อนหลงัลงใน (.........)  3 ลาํดับแรก โดยใหข้อ้ท่ีเห็นวา่สาํคญัท่ีสุดเป็นหมายเลข 
1 รองลงมาเป็น 2 , 3) 
         (.........)   ผา่นสาขาของธนาคาร 
         (.........)   ผา่นตู ้ATM 
         (.........)   อินเตอร์เนตแบงคก้ิ์ง 
         (.........)    เทเลโฟนแบงคก้ิ์ง  
         (.........)    หกัจากบญัชีธนาคาร 
         (.........)    หกัจากบตัรเครดิต 
         (.........)    อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)………………………………………………………........... 

16. เหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการเลือกลงทุนกองทุนรวม RMF/LTF ของ บลจ.บวัหลวง ผา่นสาขาธนาคาร
กรุงเทพ  ( กรุณาใส่หมายเลขลาํดบัความสาํคญั ก่อนหลงัลงใน (.........)  3 ลาํดับแรก โดยใหข้อ้ท่ีเห็นวา่
สาํคญัท่ีสุดเป็นหมายเลข 1 รองลงมาเป็น 2 , 3) 
        (.........)    ผลประกอบการของกองทุนท่ีผา่นมา 
        (.........)    ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของ บลจ.บวัหลวง 
        (.........)    ความมีช่องทางการลงทุนท่ีหลากหลาย  
        (.........)     การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังานสาขาธนาคาร 
        (.........)     การมีการแจง้ข่าวสารการลงทุนใหลู้กคา้ทราบอยา่งต่อเน่ือง 
        (.........)     สามารถเลือกลงทุนแบบถวัเฉล่ียโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชีหรือบตัรเครดิตได ้
        (.........)     เป็นการลงทุนท่ีตรงตามความตอ้งการ 
        (.........)     อ่ืน ๆ(โปรดระบุ).............................................................................. 
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17. บุคคลท่ีมีส่วนสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหท่้านตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF/LIF ของ บลจ.บวั
หลวง ผา่นสาขาธนาคารกรุงเทพ  (เลอืกตอบเพยีง 1 ข้อ) 

    คู่รัก/คู่สมรส       ญาติพี่นอ้ง        เพื่อน      พนกังานของธนาคารกรุงเทพเอง      ตดัสินใจ
ดว้ยตวัเอง  

    อ่ืนๆ(โปรดระบุ)…………………………………………………………………. 

 

18.ขอ้ใดท่ีสอดคลอ้งกบัตวัท่านมากท่ีสุด (เลือกตอบเพยีงหน่ึงขอ้) 
    หลงัจากลงทุนแลว้ กไ็ม่ค่อยไดติ้ดตามข่าวคราวผลประกอบการของกองทุน 

           มีการติดตามข่าวคราวผลประกอบการของกองทุนในบางคร้ัง 
    มีการติดตามข่าวคราวผลประกอบการของกองทุนอยา่งต่อเน่ือง 

 
19. ลกัษณะการลงทุนในกองทุน RMF/LTF ของท่าน ขอ้ใดตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด (เลอืกตอบเพยีง 1 
ข้อ) 

    ลงทุนคร้ังเดียวตอนส้ินปีภาษี 
    ลงทุนตามสภาวะของตลาดหุน้ ในกองทุนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดหุน้  เช่น ลงทุน RMF/LTF  

ขณะหุน้ลง  
    ลงทุนเม่ือมีสภาพคล่องทางการเงินสูง  
    ลงทุนทุกคร้ังท่ีมีการเชิญชวนจากพนกังานสาขา 
    ลงทุนแบบถวัเฉล่ียทุกเดือน 
    อ่ืน ๆ ............................................................. 

 

ส่วนที ่3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุน RMF และ LTF ของ 

บลจ.บวัหลวง  ผา่นสาขาของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

20. ท่านคิดวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของท่านในการเลือกลงทุนในกองทุน RMF 
และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผา่นสาขาธนาคารกรุงเทพ   โดยท่านสามารถใส่เคร่ืองหมาย ตามความสาํคญัของแต่
ละขอ้ ถา้มีผลต่อการตดัสินใจกบัท่านมากท่ีสุดให ้ ในช่องมากท่ีสุด  รองลงมาคือ มาก ปานกลาง นอ้ย และถา้ขอ้
ใดมีผลกบัการตดัสินใจท่านนอ้ยท่ีสุดให ้ ในช่องนอ้ยท่ีสุด   
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ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุน RMF 

และ LTF 
น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

       ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)       
1.มีความหลากหลายของกองทนุให้เลือกลงทนุ ซึง่แตล่ะกองทนุแบง่ตามนโยบายการ
ลงทนุหรือตามความเส่ียงของการลงทนุ 

          

2.ความมีช่ือเสียงของบริษัทจดัการกองทนุรวม เช่น รางวลัตา่งๆ ท่ีได้รับ           

3.ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีผา่นมา           

·       ด้านราคา (Price)           
1.มีการคิดคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายกองทนุอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม           

2. มีการคิดคา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจากกองทนุเหมาะสม           

·       ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Channel of Distribution)           

1.สามารถซือ้ขายได้ท่ีสาขาของธนาคารกรุงเทพทกุสาขา           

2. มีช่องทางในการซือ้มีหลากหลาย เช่นATM , อินเตอร์เน็ตแบ้งกิง้ ,Phone Banking            

·       ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion)           

1. ได้สทิธิการเข้าร่วมสมัมนาเร่ืองการลงทนุตา่งๆ ของธนาคาร           

2.มีความคลอ่งตวัสามารถชําระคา่จองซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้           

3. มีการร่วมออกบธูตามงานมหกรรมการเงินตา่งๆ อยา่งสม่ําเสมอเพ่ือประชาสมัพนัธ์และ
สง่เสริมการขาย 

          

·       ด้านบคุลากร            
1. พนกังานธนาคารให้คําแนะนําและคําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ           

2. พนกังานธนาคารมีการสง่ข่าวสารการลงทนุและให้บริการอย่างตอ่เน่ือง           

·       ด้านกระบวนการบริการ           
1.การทําธุรกรรมตา่งๆ เก่ียวกบักองทนุ เช่น เปิดบญัชี , ซือ้ , ขายสามารถทําได้สะดวก
รวดเร็วผา่นสาขา 

          

2.การซือ้กองทนุผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ สามารถทําได้ง่ายและสะดวก           

3.การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น การออกหนงัสือรับรองการลงทนุ           

4.มีการจดัสง่รายงานของกองทนุอยา่งสม่ําเสมอทกุ            

·       ด้านภาพลกัษณ์องค์กร           
1.ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ           
2.ผู้บริหารกองทนุมีความเชียวชาญในด้านการลงทนุ           
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ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (ถา้มี)_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลาอนัมีค่าของท่าน กรอกแบบสอบถามจนครบถว้น 
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ประวตัผู้ิวจิัย 
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ช่ือ ช่ือสกลุ    นางสาวทรรศวรรณ จนัทร์สาย  

วนัเดือนปีเกิด    11 มิถุนายน 2516  

สถานท่ีเกิด    กรุงเทพมหานคร  

สถานท่ีทาํงานปัจจุบนั    บริษทั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั   ผูช้าํนาญการ 

 

ประวติัการศึกษา  

พ.ศ. 2534    มธัยมศึกษาตอนปลาย สายองักฤษ-คณิต 

     จากโรงเรียนสตรีวดัระฆงั 

พ.ศ. 2538    คณะสงัคมศาสตร์  

จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. 2555    คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ)  
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