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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ เพ่ือศึกษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ลงทุนในกองทุน 
RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง, เพ่ือศึกษาขอ้มูลดา้น
พฤติกรรม ลงทุนในกองทุน RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนคร
หลวง 5, เพ่ือศึกษาความส าคญัของกลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนกองทุน RMF และ SSF 
กับ บลจ.บัวหลวง ของกลุ่มลูกค้าธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5, เพ่ือศึกษาข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์เปรียบเทียบกบัการตดัสินใจลงทุนกองทุน RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง ของกลุ่ม
ลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง5 และ เพ่ือศึกษาขอ้มูลดา้นพฤติกรรมเปรียบเทียบการตดัสินใจ
ลงทุนกองทุน RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง ของกลุ่มลกูคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 

ลกูคา้ธนาคารกรุงเทพท่ีใชบ้ริการกองทุน RMF และ LTF ขอ้มลูของปี 2562 ท่ีลงทุนผา่นธนาคาร
กรุงเทพสาขาในนครหลวง5 ทั้งหมด จ านวนลูกคา้ทั้งหมด 10,000 คน โดยสาขาในภาคนครหลวง5 มี 35 
สาขา  คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีค านวณ โดยใชสู้ตรของ Yamane’s  ไดจ้ านวนเท่ากบั 400 คน และใช้
วิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ผ่านแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในสถิติในการเก็บขอ้มูล ใชค่้า
ร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ขอ้มลูตวัแปรดว้ยสถิติ t-test และค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ในการวิเคราะห์ขอ้มลู One Way ANOVA 
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This independent Researching has the following objectives: 1.To study demographers who 
have investment RMF and SSF with BBL asset management metropolitan region 5. 2.To study investing 
behavior in RMF and SSF with BBL asset management metropolitan region 5. 3.To study marketing 
strategies that affect the decision to invest in RMF and SSF with BBL asset management metropolitan 
region 5. 4.To study comparative information between demographers and decision to invest in RMF and 
SSF with BBL asset management metropolitan region 5. 5.To study comparative information between 
investing behavior and decision to invest in RMF and SSF with BBL Asset management Metropolitan 
region 5. 

The Bangkok bank customer whose investing in RMF and SSF information in 2019 which was 
invented with Bangkok bank metropolitan region 5, including 10,000 customers, 35 branches, the 
sample size of this study are 400 customers as an experiment group by calculated Yamane’s formula 
quantitative analysis method. Quantitative analysis approach has been used by using questionnaires as a 
statistical tool to collect data, percentage, frequency in the analysis of statistical variable data. t-test 
statistics Mean and Standard Deviation (SD) in the analysis of One-Way ANOVA analysis. 

บทน า 

  ในปัจจุบนัประเทศไทยมีคนสนใจในการลงทุนมากข้ึน และในขนาดเดียวกนับริษทักแ็ข่งขนักนั
พฒันา ทั้งในบริษทัหลกัทรัพย ์(บล.) และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) เพ่ือใหบ้ริการท่ีดีมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน ตอบสนองความตอ้งทางการลงทุนไดดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือการลงทุน การออมเงิน การวางแผน
ภาษี และการออมเพ่ือวยัเกษียณ 

ขอ้มลูจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ปัจจุบนับริษทั
หลกัทรัพยมี์ทั้งหมด 48 บริษทั พบวา่ผลการด าเนินงานในปี 2562 มีก าไรรวม 5,049 ลา้นบาท รายไดส่้วน
ใหญ่ 64% มาจากค่าคอมมิชชัน่ จากการแข่งขนัของบริษทัหลกัทรัพย ์(บล.) ท าใหเ้กบ็อตัราต ่าลง เพ่ือให้
ลกูคา้เลือกตดัสินใจลงทุนผา่นบริษทัหลกัทรัพย(์บล.) ในขนาดท่ี บลจ. มีทั้งหมด 23 บริษทั กลบัมีก าไร
ทั้งส้ิน 1.91 หม่ืนลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากท่ีมีก าไร 9,870 ลา้นบาทในปี 2560  เน่ืองจากประชาชนมี
การลงทุนผา่นกองทุนรวมมากข้ึน มลูค่าสินทรัพยเ์ติบโตต่อเน่ือง ส่วนใหญ่เป็นกองตราสารหน้ี และเร่ิม
เพ่ิมข้ึนในส่วนหุน้  รวมถึงการออกไปลงทุนยงัต่างประเทศ  รวมกบับลจ.มีการขายหน่วยลงทุนเองเพ่ิมข้ึน 
ดงันั้นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) 

นอกจากน้ีปีน้ียงัมีความน่าสนใจในการลงทุนเพ่ือการลดหย่อนภาษี ท่ีผา่นมาของกองทุน
ประเภทลดยอดภาษี ท่ีเราใชคื้อกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
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ในการลดหย่อนภาษี จนในปี 2563 กไ็ดมี้การเปล่ียนแปลกคร้ังส าคญั โดย คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้
กระทรวงการคลงัตั้ง กองทุนรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund : SSF) ก าหนดกองทุนดงักล่าวมาท า
หนา้ท่ีแทนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) ซ่ึงจะหมดอายลุดหยอ่นภาษีในส้ิน
ปี 2562 น้ี  

กองทุนใหม่ SSF มีเหตุผลท่ีเกิดข้ึนเพ่ือทดแทนกองทุน LTF  และเพ่ือตอ้งการสนบัสนุนใหมี้การ
ออมส าหรับมนุษยเ์งินเดือน กระทรวงการคลงัเห็นวา่ประชากรไทยก าลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็
รูปแบบ ดงันั้นรัฐจึงสนบัสนุนใหมี้การออมในรูปแบบใหม่  จะช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐบาลใน
อนาคตท่ีน ามาใชจ่้ายดูแลผูสู้งอาย ุโดยในปี 2568 ประชากรไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งวยัโดยสมบูรณ์ เพราะมี
ผูสู้งอายเุกิน 60 ปีเกิน 20% ของจ านวนประชากร รัฐตอ้งใชง้บประมาณสูงถึง 3.62 แสนลา้นบาทในการ
ดูแล และภาระจะเพ่ิมเป็น 4.78 แสนลา้นบาทในปี 2578 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีจ านวนผูสู้งอายใุนระดบัสูงสุด 30.8% 
ของจ านวนประชากร คิดเป็นจ านวน 20.3 ลา้นคน เพ่ิมสูงจากปีงบประมาณ 2560 ท่ีรัฐจดัสรรงบประมาณ 
2.46 แสนลา้นบาท ดูแลผูสู้งอาย ุ11.7 ลา้นคน คิดเป็น 17.12% ของจ านวนประชากร หากไม่มีกองทุนใหม่ 
เกรงวา่กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) อาจไม่จูงใจเพียงพอใหค้นวยั
ท างานเกบ็เงิน  

การเติบโตของกองทุนหุน้เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)และกองทุนหุน้ระยะยาวของ บลจ.บวัหลวงท่ี
ผา่นมามีความเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และยงัคงมีแลว้โนม้เพ่ิมข้ึนทั้ง  2 ประเภท ถึงแมว้า่ปีน้ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงการลดหยอ่นภาษี เป็นกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) แทน กองทุนหุน้ระยะยาว(LTF) ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษา ถึงการตดัสินใจซ้ือกองทุนกองทุนหุน้เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพ่ือ
การออม (SSF) เพ่ือใหผู้วิ้จยัสามารถไดรั้บประโยชนใ์นการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ และกลยทุธ์ ท่ี
เหมาะสมต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ ลงทุนในกองทุน RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่ม

ลกูคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 
2. เพ่ือศึกษาขอ้มลูดา้นพฤติกรรม ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่ม

ลกูคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5  
3. เพ่ือศึกษาความส าคญัของกลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวม RMF และ 

SSF กบั บลจ.บวัหลวง ของกลุ่มลกูคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5  
4. เพ่ือศึกษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์เปรียบเทียบกบัการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวม RMF และ 

SSF กบั บลจ.บวัหลวง ของกลุ่มลกูคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 
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5. เพ่ือศึกษาขอ้มลูดา้นพฤติกรรมเปรียบเทียบตดัสินใจลงทุนกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.
บวัหลวง ของกลุ่มลกูคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นประชากร: ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน

กองทุนรวม RMF และ หรือ LTF(เดิม) ของธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง5  จ านวน. 10,000 
คน.  ท่ีลงทุนผา่นสาขาในภาคนครหลวง 5 ทั้งหมด 35 สาขา  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา: มุ่งศึกษาขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ และดา้นพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมของกลุ่มประชากรท่ีศึกษา ท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือกลงทุน ในกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมเพ่ือการออม(SSF) กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ โดย

ใชก้ลยทุธ์ทางการตลาด (7Ps) 

3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี: มุ่งศึกษาเฉพาะลกูคา้ ธนาคารกรุงเทพท่ีใชบ้ริการท่ีสาขาในภาคนครหลวง

5  ทั้งหมด 35 สาขา  

4. ขอบเขตดา้นเวลา: ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยั ช่วงเดือน 1 เมษายน 2563 -  30 
พฤษภาคม  2563 

ทฤษฎแีละแนวคดิ  
 
ทฤษฎีเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็น
ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วย ก าหนดตลาดเป้าหมาย ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัมี ดงัน้ี 

เพศ (Sex) สามารถแบ่งแยกความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดโ้ดยดูเพศของผูบ้ริโภคเป็นหลกัในการ
ตอบสนองความตอ้งการซ่ึงเป็นตวัแปรในส่วนแบ่งการตลาดท่ีส าคญั เพราะปัจจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติการ รับรู้และการตดัสินใจใน
เร่ืองการซ้ือสินคา้บริโภคต่าง ๆ กนั(ทรรศวรรณ จนัทร์สาย, 2557: 25)  
         สินคา้หรือบริการบางประเภท สามารถใช้เพศ ในการแบ่งแยกความตอ้งการของ ผูบ้ริโภคได้
เน่ืองจากเพศท่ีแตกต่างกนั จะมีทศันคติ การรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลใหมี้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ี
แตกต่างกนั(นายอดุลย ์สาลิฟา, 2559: 16) 

อายุ(Age)  กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัย่อมจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีแตกต่าง
กนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้แฟชัน่ กลุ่มผูสู้งอายุจะสนใจ สินคา้เก่ียวกบั
สุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ี
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แตกต่างกนั และไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาด
อายสุ่วนนั้น(ทรรศวรรณ จนัทร์สาย, 2557: 25) 

สินคา้และบริการแต่ละประเภท จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีต่างกนัออกไป(นายอดุลย ์สาลิฟา, 2559: 16) 

เป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม ประชากรท่ีอายุนอ้ยมกั
มี ความคิดยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก ในขณะท่ีอายุมากมกัจะมีความคิดท่ี
อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ีมีอายุน้อยกว่า เน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั โดยนกัการตลาดสามารถ
ใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแบ่งส่วนตลาดได(้สุธิชา แกว้เกต และลลิตา นิพิประศาสน์  สุนทรวิภาต, 
2560: 112) 

สถานภาพครอบครัวลกัษณะส าคญั 3 ประการคือการเขา้สู้ชีวิตสมรส (อายุแรกสมรส )  การ
แตกแยกของชีวิตสมรส (อนัเน่ืองมาจากการตาย , การแยกกนัอยู่ ,  การหย่าร้าง) และการสมรส ใหม่ 
สถานภาพสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองทางเศรษฐกิจ สงัคม กฎหมาย ประเด็น
ส าคญัท่ีสุด ในการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบ เก่ียวกบัสถานภาพสมรสของประชากร  คือ ประเภทของ
สถานภาพสมรส องคก์ารสหประชาชาติ ไดร้วบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรส ดงัน้ี  
โสด, สมรส, หมา้ยและไม่สมรสใหม่, หยา่ร้างและไม่สมรสใหม่  และ สมรสแต่แยกกนัอยู่ โดยไม่ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย  

สถานภาพสมรส มีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจของบุคคลคนโสดจะมีอิสระทางความคิด มากกว่า
คนท่ีแต่งงานแลว้ การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ีแต่งงานแลว้ เน่ืองจากไม่มีภาระ
ผกูพนั หรือคนท่ีตอ้งอยูใ่นความรับผิดชอบมากเท่ากบัคนท่ีแต่งงานแลว้(ทรรศวรรณ จนัทร์สาย, 2557: 25) 

รายได ้(Income) รายไดข้องผูบ้ริโภคจะเป็นตวัแปรท่ีก าหนดความสามารถในการซ้ือสินคา้และ 
บริการ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากจะมีความสามารถในการซ้ือสินคา้และบริการมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมี รายได้
นอ้ยกวา่ จึงอาจใชร้ายไดเ้ป็นตวัแบ่งคร่าวๆ ไดว้า่ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัรายไดใ้กลเ้คียงกนัมกัมี พฤติกรรมใน
การซ้ือสินคา้ใกลเ้คียงกนั(นายอดุลย ์สาลิฟา, 2559: 16) 

 ซ่ึงนบัเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนกลยุทธ์ทางการตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะ
สนใจผูบ้ริโภคท่ีมีความร ่ารวย มีอ านาจซ้ือสูง แต่คนท่ีมีรายไดป้านกลางถึงต ่า จะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ 
ซ่ึงอาจมีความสามารถในการซ้ือกไ็ดอ้าจท าใหเ้กิดการสูญเสียลกูคา้ในกลุ่มน้ีไปได(้สุธิชา แกว้เกต และลลิ
ตา นิพิประศาสน ์ สุนทรวิภาต, 2560: 112) 

รายได ้ระดบัการศึกษา และอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรท่ี ส าคญัใน
การก าหนดส่วนของตลาด มีแนวโนม้ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงบุคคลท่ีมีการศึกษาต ่าโอกาสท่่ีจะหางานระดบัสูงยากจึงท าใหมี้รายต ่า ในขณะเดียวกนั
การเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจเป็นเกณฑรู์ปแบบการด ารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดบัการศึกษา ฯลฯ 
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นกัการตลาดจะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรทางดา้น ประชากรศาสตร์ดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือให้การก าหนด
ตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายได ้ อาจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ ์อายุ  และอาชีพ ร่วมกนั(ทรร
ศวรรณ จนัทร์สาย, 2557: 25) 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทาง ประชากรท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิดความ   ตอ้งการท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกซ้ือกองทุนรวมท่ีแตกต่างกนั 
 
แนวคิดทฤษฎีผู้บริโภค 
               

นายอดุลย ์สาลิฟา ไดก้ล่าวว่า แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค แสดงถึงแรงจูงใจท่ีท าใหเ้กิดการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยเร่ิมตน้จากส่ิงกระตุน้ (Stimuli) ท่ีผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค 
(Buyer's Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีไม่สามารถท่ีจะคาดคะเนได ้เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ต่อส่ิง
กระตุน้ จะน าไปสู่ความตอ้งการท่ีจะท าใหเ้กิดการซ้ือหรือตอบสนองข้ึน (Response) โดยแบ่งเป็นรูปแบบ
ของ พฤติกรรมผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน เป็น 3 ส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัภาพ 

 ส่ิงกระตุน้ (Stimuli) อาจเกิดจากแรงกระตุน้ภายในร่างกายของผูบ้ริโภคหรือส่ิงกระตุน้ภายนอก 
ซ่ึงนักการตลาดจะให้ความสนใจกบัแรงกระตุน้ภายนอกในการจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือ 
สินคา้ โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

- ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimuli) คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีนกัการตลาด สามารถควบคุมและจดัการได ้ถา้หากสามารถเขา้ใจถึงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง กจ็ะ สามารถสร้างส่ิงกระตุน้ทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้ ซ่ึงจะน าไปสู่การ

ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

- ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimuli) คือ ส่ิงกระตุน้นอกเหนือการควบคุมได ้ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ีการเมือง และวฒันธรรม 

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer's Black Box) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer Decision Process) 
 
แนวคิดลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer Characteristic)    
ไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัทั้ง 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจัยทางวฒันธรรม เช่น ค่านิยม เป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม โดย 
วฒันธรรมแบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ วฒันธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพ้ืนฐานของคนในสังคม วฒันธรรม

กลุ่มยอ่ย (Subculture) จะมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัโดยจะมีอยูภ่ายในสังคมขนาด ใหญ่และชนชั้นทาง

สงัคม (Social Class) 
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2. ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่ม อา้งอิง 

ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 
3. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะของคนทางดา้นต่าง ๆ ในช่วงนั้น ได้แก่ อายุ อาชีพ 

การศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวติ เป็นตน้ 
4. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ยแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ ทศันคติ แนวคิด  ของตนเอง 

เป็นตน้ 

แนวคิดเกีย่วกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ี้อซ่ึงเป็น กระบวนการส าคญัท่ีน่าจะศึกษาว่าก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะ

ตดัสินใจนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจอย่างไร ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะตดัสินใจนั้นมี
ขั้นตอนการตดัสินใจอย่างไร ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอาจแบ่งพิจารณาออกเป็น 5 ขั้นตอน
ดงัน้ี 

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) กระบวนการของการตดัสินใจตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยขั้นท่ี 1 น้ี คือ 
ผูบ้ริโภคตอ้งรู้ถึงปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้และบริการของตนเองก่อน โดยท่ีสินคา้หรือบริการนั้นจะตอ้ง 
สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาให้ผูบ้ริโภคได ้เช่น มีความจ าเป็นตอ้งเก็บออมเงิน หรือตอ้งการ
ประหยดัภาษี (นายอดุลย ์สาลิฟา, 2559: 15) การท่ีผูบ้ริโภคตระหนักถึงความตอ้งการของตนซ่ึงเกิดจากการท่ี
ผูบ้ริโภคเห็นถึงความ แตกต่างของสภาวะท่ีเป็นอยูก่บัสภาวะท่ีเขาปรารถนาจะให้เป็น การเล็งเห็นปัญหามกัจะเกิด
จาก ความตอ้งการหรืออาจจูงใจของผูบ้ริโภคในการแสวงหาสินคา้หรือบริการท่ีมีความตอ้งการซ้ือ สินคา้นั้นอาจ
เกิดจากส่ิงจูงใจท่ีสร้างข้ึน(ทรรศวรรณ จนัทร์สาย, 2557: 25) โดยตวัของผูบ้ริโภคเอง เกิดจากส่ิงจูงใจภายในตวั

ของผูบ้ริโภคเอง, คนในสังคมท่ีเขาอยู่ เช่น ครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง ผูร่้วมงาน เพ่ือนฝูง, สถานการณ์บางอยา่งท่ี
เปล่ียนไป เช่นการท่ีงานล่าชา้เกินกวา่ก าหนด และ ความพยายามของนกัการตลาด เช่น โฆษณาการส่งเสริมการขาย 

2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ถึงปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้  

หรือบริการแลว้ใน ขั้นตอนท่ี 2 คือ ผูบ้ริโภคจะเร่ิมหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกับสินคา้หรือบริการนั้น เพ่ือน ามาใช้

ประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงในขั้นน้ี สามารถหาขอ้มูลไดจ้ากหลายช่องทาง ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลรู้จกั กลุ่มอา้งอิง วิทย ุ
โทรทศัน์ หรือส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, IG, web site(นายอดุลย ์สาลิฟา, 2559: 15) ถา้ความตอ้งการถูก
กระตุน้มากพอและส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลต้วั ผูบ้ริโภคจะด าเนินการตอบสนองความ

ตอ้งการของเขาทนัที แต่ในบางคร้ังความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดค้วามตอ้งการ

นั้นจะถูกสะสมเอาไวเ้พ่ือการตอบสนองภายหลงั เม่ือความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้ได ้สะสมไวม้ากจะท าให้ เกิด
ภาวะอยา่งหน่ึง คือ ความตั้งใจให้ได ้รับ การตอบสนองความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคจะพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการท่ี สะสมไวป้ริมาณของขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาข้ึนอยูก่บัความตอ้งการท่ีบุคคลเผชิญอยู่
ในระดบัมาก หรือนอ้ย จ านวนเวลาท่ีใชใ้นการเลือกราคาสินคา้ และระดบัความเส่ียงภยัท่ีพ่ึงมี ถา้การตดัสินใจนั้น 
อาจมีการผิดพลาด (ทรรศวรรณ จนัทร์สาย, 2557: 25) 
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3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เม่ือหาขอ้มูลมาไดจ้ากขั้นท่ี 2 แลว้ก็จะเร่ิมประเมิน
ทางเลือก โดยก าหนดเกณฑ์และคุณสมบติัของสินคา้ท่ีตอ้งการ และน ามาเปรียบเทียบกนั เพ่ือพิจารณาต่อไปว่า 
สินคา้ใดท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาไดดี้ท่ีสุด(นายอดุลย ์สาลิฟา, 2559: 15) เม่ือไดข้อ้มูล
ต่าง ๆ มาแลว้ ผูบ้ริโภคน าทางเลือกแต่ละทางมาเปรียบเทียบวา่มีดา้นบวก  และดา้นลบอยา่งไรในการพิจารณา
ทางเลือกน้ีผูบ้ริโภคจะดึงเอาเกณฑ์การประเมินผลความเช่ือ ทศันคติ และ ความสนใจท่ีจะซ้ือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูก
ปลูกฝังอยู่ในจิตใจของคนๆนั้นอยู่ก่อนแลว้มาใช ้ในการตดัสินใจส าหรับ แต่ละทางเลือกท าให้เกิดการเลือก

ลกัษณะเด่นบางอยา่งของผลิตภณัฑ์ มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหากผลิตภณัฑ์ใดไม่มีลกัษณะดงักล่าวก็จะคดั

ออกจากรายการไป ซ่ึงจะท าใหก้ารประเมินทางเลือกท าไดง่้ายข้ึน (ทรรศวรรณ จนัทร์สาย, 2557: 25) 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Choice / Purchase)หลงัจากไดข้อ้สรุปจากการประเมินทางเลือกแลว้ ก็จะเขา้สู่

ขั้นตอนการ ตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ขั้นน้ีจะเป็นขั้นท่ีไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ(นายอดุลย ์สาลิฟา, 2559: 16) เม่ือ
ท าการประเมินแลว้ จะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถก าหนดความพอใจระหว่างสินคา้ต่าง ๆ ท่ีเป็นทางเลือกและ

กระบวนการตดัสินใจก็จะน ามาพิจารณาตดัสินใจซ้ือสินคา้ 3 ปัจจยั คือ สถานท่ีซ้ือ เง่ือนไขในการซ้ือ และความ
พร้อมท่ีจะจ าหน่าย กล่าวคือในเร่ืองสถานท่ีซ้ือ อาจจะซ้ือท่ีร้านจ าหน่าย ซ้ือท่ีท างาน หรือซ้ือท่ีบา้นก็ได ้เน่ืองจาก
ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม ในการซ้ือสินคา้ และบริการภายในบา้นสูงข้ึน ส่วนเง่ือนไขในการซ้ือ ไดแ้ก่ การ

ซ้ือเป็นเงินสด เงินผ่อน ซ้ือทางไปรษณียโ์ดยการช าระผ่านบัตรเครดิต เป็นตน้ ส่วนความพร้อมท่ีจะจ าหน่าย 

หมายถึง ความพร้อมการส่งมอบหรือให้บริการ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสินคา้วา่มีอยูใ่นสต็อกพร้อมเพียงพอท่ีจะส่ง สินคา้
ให ้ผูบ้ริโภคไดท้นัทีหรือไม่ นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงความสะดวกในการขนส่งสินคา้ไปยงั สถานท่ีใชด้ว้ย เช่น
การใชบ้ริการส่งอาหารถึงท่ี (Delivery) (ทรรศวรรณ จนัทร์สาย, 2557: 26) 

5.  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลงัจากขั้นท่ี 4 แลว้ผูบ้ริโภคจะเกิด

ประสบการณ์หลงัจากทีไดต้ดัสินใจ ซ้ือและใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ แลว้ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 2 กรณี คือพึ่งพอใจและ

ไม่พ่ึงพอใจ ซ่ึงพฤติกรรม ดงักล่าวจะส่งผลต่อการตดัสินใจผูบ้ริโภคในคร้ังถดัไป(นายอดุลย ์สาลิฟา, 2559: 16)
หลงัการซ้ือหรือการทดลองใชสิ้นคา้ผูรู้้บริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่ พอใจในตวัสินคา้ 
(Satisfaction / Dissatisfaction) ซ่ึงความพอใจ หรือไม่พอใจ จะมีผลต่อความเช่ือทศันคติ  และความตั้งใจในการ
ซ้ือคร้ังต่อไป กล่าวคือถา้ซ้ือมาใชแ้ลว้ดีความรู้สึกพอใจน้ีจะถูกเก็บ เป็นความเช่ือต่อตวัสินคา้และท าให้เกิด

ทศันคติท่ีดีผลท่ีตามก็คือ ความสนใจซ้ือซ ้ าและอาจบอกต่อผูอ่ื้น แต่ถา้เกิดความไม่พอใจกจะเปล่ียนแปลงใน

ระบบความเช่ือ ทศันคติ  และท าใหไ้ม่สนใจซ้ือ สินคา้ประเภทน้ีหรือยีห่อ้น้ีอีกการตดัสินใจซ้ือก็จะเร่ิมตน้กลบัไป 
ท่ีหาขอ้มูลใหม่เก่ียวกบัสินคา้อ่ืน หรือยี่ห้ออ่ืน ๆ ใหม่อีกคร้ังความไม่พอใจหลงัการซ้ือ หรือใชสิ้นคา้มีสาเหตุ
ทัว่ไป  4 ประการ(ทรรศวรรณ จนัทร์สาย, 2557: 26) 
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จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาน้ีการตดัสินใจ  คือการใชข้อ้มูลพ้ืนฐานในการพิจารณาเลือกปฏิบติัทางเลือก
ใด ทางเลือกหน่ึงจากหลายๆทางเลือก เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
คือ การก าหนดปัญหา การหาข่าวสารท่ี เก่ียวขอ้งกบัตวัปัญหานั้น การประเมินข่าวสาร การก าหนด 
ทางเลือก และการเลือกทางเลือก 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุน 

สุธิชา แกว้เกตุ และ ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต ไดก้ล่าวว่า การลงทุนหมายถึง การเก็บ
เงินไวจ้ านวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงจะชดเชยใหแ้ก่ผู ้
เก็บเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระ
แสดเงินสดรับในอนาคต 

ภาระผูกพนัในช่วงระยะเวลาหน่ึงของเงินลงทุนจ านวนหน่ึง เพ่ือให้ ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนใน
อนาคตท่ีมากพอจะชดเชยกบัภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลาท่ีนาเงินมาลงทุน อตัรา เงินเฟ้อ และความไม่
แน่นอนในอนาคตของเงินลงทุนจ านวนนั้น 

จิรัสยช์า รัตนเพียร ไดก้ล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบัโรเจอร์ ให้ความเห็นว่า ทศันคติเป็นตวัช้ีวดัว่า
บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
ทศันคตินั้นอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตไดท้ศันคติจึงเป็นเพียง ความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า
และเป็นมิติของการประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหน่ึงๆ ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการ รับข่าวสาร อนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
ทศันคติคือความรู้สึกและการประพฤติในแนวทางใดแนวทางหน่ึงโดยเฉพาะต่อวตัถุบางอย่าง อยู่เสมอ
ทศันคติของบุคคลใดบุคคลหน่ึงต่อวตัถุบางอย่างจะมีทั้งความรู้สึกและความเช่ือถา้หากคนๆ หน่ึงมี
ทศันคติท่ีไม่ดีแลว้ยอ่มแสดงใหเ้ห็นโดยนยัวา่จะมีความรู้สึกและความเช่ือในทางลบ ไดใ้หค้วามหมายของ
ทศันคติวา่เป็นความคิดเห็น ท่ีมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนท่ี พร้อมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สถานการณ์ภายนอกซ่ึงมี องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการคือ 

1. องค์ประกอบทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นส่วนท่ี แสดงถึงความรู้ 
(Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเช่ือ (Beliefs) ท่ีบุคคลมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิง หน่ึงส่วน
ของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบแรก ซ่ึงก็คือความรู้และการรับรู้ท่ีไดรั้บจากการผสมกบั ประสบการณ์
โดยตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูลความรู้และผลกระทบต่อ การรับรู้น้ีจะ
ก าหนดความเช่ือถือซ่ึงหมายถึงสภาพดา้นจิตใจท่ีสะทอ้นความรู้เฉพาะอย่างของบุคคล และมีการประเมิน
เก่ียวกบัความคิดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 2. องค์ประกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึงอารมณ์ 
(Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของบุคคลท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงสภาพอารมณ์จะ สามารถ
เพ่ิมประสบการณ์ดา้นบวก (Positive) หรือดา้นลบ (Negative) ซ่ึงประสบการณ์จะมี ผลกระทบดา้นจิตใจ
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วิธีปฏิบติัท่ีใชว้ดัการประเมินผลอาศยัเกณฑก์ารใหค้ะแนนความพึงพอใจหรือไม่ พึงพอใจดีหรือไม่ดีเห็น
ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย  

3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นส่วนท่ี สะทอ้นถึงความน่าจะเป็น
หรือแนวโนม้ท่ี จะมีพฤติกรรมการปฏิบติัหรือปฏิกิริยาของบุคคลดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิง
หน่ึง 1การลงทุน 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง              
ทรรศวรรณ จนัทร์สาย, 2557 ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลกูคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงคส์ าคญัในการลงทุน คือเพ่ือประโยชนใ์นการ
หกัลดหยอ่นภาษี รองลงมา เพ่ือหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน และเพ่ือเป็นการอดออมเพ่ืออนาคต 
ตามล าดบั การลงทุนผา่นสาขาของธนาคารคือช่องทางท่ีส าคญัท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  ลงทุนโดยใช้
อินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง (Internet Banking) และช่องทางการหกัค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ ตามล าดบั  เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมคือ ผลประกอบการของ
กองทุนท่ี ผา่นมา ตามดว้ยช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของ บลจ. บวัหลวง  และการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังาน 
สาขาของธนาคาร ตามล าดบัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง 
ผา่นธนาคาร  กรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามเองมากท่ีสุด 
ตามดว้ยพนกังานสาขาของธนาคาร และคู่รักหรือคู่สมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเม่ือลงทุนแลว้ มี
การติดตามข่าวของผล ประกอบการของกองทุนในบางคร้ัง และลกัษณะการเลือกช่วงเวลาในการลงทุนใน
กองทุนของผูต้อบแบบสอบถามเป็นการลงทุนตามสภาวะหุน้ 

นายอดุลย ์สาลิฟา, 2559 ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา่ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจ ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยพิจารณา
จากค่า สมัประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficients) มีเพียง 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั 
จ าหน่ายและส่งเสริมการขาย และ ปัจจยัดา้นผลตอบแทนการลงทุนและผลการด าเนินงาน                                        

จิรัสยช์า รัตนเพียร, 2557 ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจลงทุน  โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาถึงศกัยภาพของ
ธนาคารกรุงเทพท่ีมีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ ร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่าง ๆ อยา่ง
สม ่าเสมอเพ่ือประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย สามารถช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยบตัรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพไดร้วมไปถึงส่ือโฆษณาต่างๆ อาทิ โทรทศันว์ิทยหุนงัสือพิมพเ์ชิญชวนใหต้ดัสินใจลงทุน 
จึงเป็นเหตุผลท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดของการลงทุนอยูใ่น
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ระดบัมาก และคุณภาพการบริการ มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนโดยเฉพาะการท่ีพนกังานติดต่อ
ไปยงัผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือเชิญชวนใหล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว รวมไปถึงความสามารถของ
พนกังาน ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะไดดี้สามารถตอบสนองความ ตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามได้
อีกทั้งพนกังานสามารถใหค้ าแนะน าและค าปรึกษาในการลงทุนได ้เป็นอยา่งดีถกูตอ้ง เหมาะสม เป็นตน้ 

กานตา มหูะหมดั, 2561 ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่  เพศต่างกนัท าใหแ้นวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทาง การตลาดต่างกนั โดยเพศหญิงมีแนวโนม้การตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม มากกวา่เพศชายโดยอาจเป็น เพราะจ านวนประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่
เพศชาย 
 

กรอบแนวความคดิ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรตาม  (Dependent Variables) 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 
SSF กบั บลจ.บัวหลวง กลุ่มลูกค้าที่ลงทุนผ่าน
ธนาคารกรุงเทพสาขาในภาคนครหลวง 5   
ดา้นกลยทุธ์การตลาด (7P’s) . ราคา 
 2. ผลิตภณัฑ ์ 
 3.ช่องทางจดัจ าหน่าย 
4.การส่งเสริมการตลาด 
5.บุคลากร 
6. กระบวนการใหบ้ริการ 
7. ลกัษณะทางกาย 

 
 
 
 
 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ 
1.    เพศ 
2.    อาย ุ
3.    สถานภาพสมรส 
4.   ระดบัการศึกษา 
5.  อาชีพ 
6.   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 
 

      ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)  
พฤตกิรรมในการลงทุนกองทุนรวม RMF และ SSF 
ของกองทุน บลจ.บัวหลวง   
1.วตัถุประสงคข์องการลงทุนในรวม RMF/SSF 

2. ช่องทางในการซ้ือกองทุนรวม RMF/SSF 
3. เหตุผลในการเลือกลงทุนกองทุนรวม RMF/SSF  
4. บุคคลท่ีมีส่วนในการตดัสินใจเลือกลงทุน 
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ระเบียบวธิีท าวจิัย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่ม

ลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาในภาคนครหลวง 5” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงแบบพรรณนา 
(Descriptive Research) และระเบียบวิธีวิจยัเชิงส ารวจโดยให้ผูต้อบกรอกค าตอบเองในแบบสอบถาม 
(Self-administered Questionnaire) โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจยัตามล าดบัดงัน้ี  

1. สมมุติฐานการวิจยั 
2. ประชากรท่ีท าการวิจยั 
3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
5. วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
6. การทดสอบเคร่ืองมือ 
7. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
8. การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมในข้อมูลการศึกษาในคร้ังน้ี คือสร้าง

แบบสอบถาม(Questionnaire) ผูวิ้จยัสร้างข้ึนมามี 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์  ของผูต้อบแบบสอบถาม (Questionnaire) ตวัอย่าง แบ่ง

ตาม เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา  อาชีพ รายได ้ผลิตภณัฑข์องธนาคารกรุงเทพท่ีมี ค่าลดหย่อนต่าง ๆท่ี
ลดหยอ่น มีลกัษณะแบบส ารวจรายการ(Check list) มีจ านวน 8 ขอ้ เพ่ือเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 2 : ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการลงทุนกองทุนรวม RMF และ SSF ของกองทุน บลจ.
บวัหลวง  ใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale Question): ซ่ึงจดัอยู่ระดบัการ
วดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว แบ่งเป็น 5 ระดบั 
โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 ส าหรับการวดัระดบัขอ้มลูความเป็นจริงระดบัการวดัดงัน้ี  
ระดบัความเป็นจริง                 คะแนน  
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง                    5  
เห็นดว้ย                         4 
ไม่แน่ใจ                                   3 
 ไม่ค่อยเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง                   2 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง                   1 
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ส่วนท่ี 3 : การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่ม     ลูกคา้ท่ี
ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ 
(Rating Scale Question): ซ่ึงจดัอยู่ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้
เลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 

   ส าหรับการวดัระดบัขอ้มลูความเป็นจริงระดบัการวดัดงัน้ี  
ระดบัความเป็นจริง            คะแนน  
ดีท่ีสุด         5  
ดี         4 
 ปานกลาง        3 
 นอ้ย          2 
 นอ้ยท่ีสุด        1 
       
 แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี  
    4.21 – 5.00  ส่งผลต่อการตดัสินใจดีท่ีสุด 

 3.41 – 4.20  ส่งผลต่อตดัสินใจดี 
 2.61 – 3.40  ส่งผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
 1.81 – 2.60  ส่งผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
 1.00 – 1.80  การตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

 

วธิีการสร้างเคร่ืองมอื 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

หาแหล่งขอ้มลูท่ีใชมี้ 2 ประเภทดงัต่อไปน้ี 
1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Source) ไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม(Questionnaires) แก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนกองทุนรวม  RMF และ LTF เดิม และ ผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม  RMF และ SSF ใหม่ ท่ี
ลงทุนผา่นสาขาของธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดจ้ากเอกสาร วิทยานิพนธ์ การคน้ควา้อิสระ ส่ือ
ส่ิงพิมพอิ์นเตอร์เน็ต คู่มือจากธนาคารกรุงเทพ และเอกสารจาก บลจ.บวัหลวง รวมทั้งเอกสารประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร  เพ่ือก าหนดโครงร่างแบบสอบถามและเป็นแนวทางใหก้ารสร้างแบบสอบถามตาม
ประเดน็ท่ีส าคญัความมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดั 
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การทดสอบเคร่ืองมอื 
น าเคร่ืองมือวดัท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try-out)  กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ประชากรในการศึกษา จ านวน 40 คน เพ่ือตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการหาความเช่ือมัน่(Reliability) 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ข้ึนอยู่กับลักษณ์ของแบบสอบถาม (Coefficient Alpha) ของกรณีท่ี
แบบสอบถามเป็นแบบ  Rating Scale โดยก าหนดค่าแอลฟา แต่ละขอ้ตอ้งไม่ต ่ากว่า 0.7  แลว้น า
แบบสอบถามไปปรับปรุง และแจกยงักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือการศึกษาต่อไป ในการทดลองคร้ังน้ีไดร้ะดบัความ
น่าเช่ือถือ เท่ากบั 0.922 ซ่ึงระดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากวา่ 0.7 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าท าการ

วิเคราะห์และประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ส่วนบุคคล โดยใช่ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      
2. การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติเชิงอนุมาน(Inferential statistic) หรือเชิงอา้งอิง ใชใ้นการวิเคราะห์  

ไดแ้ก่ ทดสอบค่า (T-test)   และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว(one-way ANOVA )โดย
การเปรียบค่าดว้ยค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธี (LSD) โดยจะทดสอบว่าขอ้มูลในแต่ละกลุ่มท่ีจ าแนกนั้นความคิด
เห็นแตกต่าง อย่างมีนยัส าคญั ( Significance) ท่ีระดบั sig   .05 หรือระดบัค่าความค่าความเช่ือมัน่ทาง
สถิติท่ีร้อยละ 95  
 

สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กับ บลจ.บัว

หลวง กลุ่มลูกค้าธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5  
      กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 70.5  เป็นเพศหญิง และคิดเป็นร้อยละ 29.5 เป็นเพศชาย 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 55.5 เป็นผูท่ี้มีอาย ุ30-40 ปี รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 26 เป็นผูท่ี้มีอายุ
ต ่ากวา่ 30 ปี  รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 11.3 เป็นผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปี และจ านวนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
7.2  เป็นผูท่ี้มีอายุ 41-50 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 60.5  มีสถานภาพโสด รองลงมาคิดเป็น
ร้อยละ 30.3 มีสถานภาพสมรส  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 55  เป็นผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 41.3  เป็นผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 48.5  เป็นพนักงานบริษทัเอกชน รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 32 เป็นรับราชการ/รัช
วิสาหกิจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 34.8 เป็นผูมี้รายได ้30,000 - 50,000 บาท  รองลงมาคิดเป็น
ร้อยละ 32.2 เป็นผูมี้รายไดต้ ่ากว่า 30,000 บาท รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 24.5 เป็นผูมี้รายได  ้  50,000 - 
100,000 บาท และจ านวนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 8.5 เป็นผูมี้รายได ้25,001 – 35,000 บาทและเป็นผูมี้
รายได ้35,001 – 45,000 บาท 
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ผลการวจิยัสามารถสรุปได้ว่าเพือ่ศึกษาข้อมูลด้านพฤตกิรรม ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSFกับ 
บลจ.บัวหลวง กลุ่มลูกค้าธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5  

ของกลุ่มตวัอย่างดา้นวตัถุประสงค์การลงทุนโดยส่วนใหญ่มี เพ่ือวางแผนทางภาษี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.40 รองลงมาคือเพ่ือสร้างรายไดใ้นวยัเกษียณ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 รองลงมาคือ เพ่ือการออมเงินโดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และ เพ่ือหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน กลุ่มตวัอย่างดา้นช่องทางในการลงทุนกบั
ธนาคารกรุงเทพโดยส่วนใหญ่ผ่านสาขาของธนาคารโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 รองลงมาคือผ่านโมบาย
แบงก์ก้ิง  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 รองลงมาคือ ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51  
รองลงมาคือ ตดัถวัเฉล่ียการลงทุน   หกัจากบญัชีธนาคารโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32และ ตดัถวัเฉล่ียการ
ลงทุน   หกัจากบตัรเครดิต โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 ตามล าดบักลุ่มตวัอย่างดา้นเหตุผลของการลงทุนกบั
ธนาคารกรุงเทพโดยส่วนใหญ่ เหตุผลคือช่ือเสียงภาพลกัษณ์ของ บลจ.บวัหลวง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 
รองลงมาคือ ผลประกอบการยอ้นหลงัของการลงทุน  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 รองลงมาคือ การมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังานสาขาธนาคาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  รองลงมาคือ ความมีช่องทางการ
ลงทุนท่ีหลากหลาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และ  การมีการแจง้ข่าวสารการลงทุนให้ลูกคา้ทราบอย่าง
ต่อเน่ือง, สามารถเลือกลงทุนแบบถวัเฉล่ียโดยให้ธนาคารหักจากบญัชีหรือบตัรเครดิตไดโ้ดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.86  ตามล าดบักลุ่มตวัอยา่งดา้นบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจโดยส่วนใหญ่ตดัสินใจลงทุน
เองมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 รองลงมาคือพนกังานธนาคารกรุงเทพโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 รองลงมาคือ 
คู่รัก/คู่สมรส โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05รองลงมา เพ่ือนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88 และ ญาติพ่ีนอ้ง  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 ตามล าดบั  

 
 สรุปผลการศึกษาความส าคัญของกลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวม RMF 

และ SSF กบั บลจ.บัวหลวง ของกลุ่มลูกค้าธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5  
ของกลุ่มตวัอย่างดา้นกลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวม RMF และ SSF กบั 

บลจ.บวัหลวง ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 กลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยส่วนใหญ่พิจารณาจาก ความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวม เช่น รางวลัต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 รองลงมาคือผลการด าเนินงานของกองทุนท่ีผ่านมา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ  มี
ความหลากหลายของกองทุนให้เลือกลงทุน ซ่ึงแต่ละกองทุนแบ่งตามนโยบายการลงทุนหรือตามความ
เส่ียงของการลงทุน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  ตามล าดบั ระดบักลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นราคา  โดยส่วน
ใหญ่พิจารณา มีการคิดค่าธรรมเนียมการซ้ือขายกองทุนอยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสม ดา้นราคาน้ีอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยพอๆกนั โดยมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาคือ มีการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนเหมาะสม  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92  กลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยส่วน
ใหญ่พิจารณา สามารถซ้ือขายไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายน้ีอยู่ใน
ระดบัเห็นส่งผลต่อการตดัสินใจดีพอๆกนั โดยมี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 รองลงมาคือ มีช่องทางในการซ้ือมี
หลากหลาย เช่นATM , อินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง , โมบายแบงก์ก้ิง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 กลยุทธ์ทาง
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การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยส่วนใหญ่พิจารณา ความคล่องตวัสามารถช าระค่าจองซ้ือหน่วย
ลงทนดว้ยบตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพได ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 รองลงมาคือ มีขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ 
และ อปัเดตสถานการณ์ปัจจุบนั ใหลู้กคา้ทาง Email และ SMS โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 รองลงมา มีการ
ร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ  อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80  และ ไดสิ้ทธิการเขา้ร่วมสัมมนาเร่ืองการลงทุนต่างๆ ของธนาคาร  โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.65  ตามล าดบั กลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นบุคลากร โดยส่วนใหญ่พิจารณาจาก พนกังานธนาคาร
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ การ
ให้บริการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์กองทุน พนักงานได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการลงทุน เง่ือนไขท่ีถูกต้อง และ
ครบถว้น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  และ พนกังานธนาคารมีการโทรแจง้ข่าวสารการลงทุนและใหบ้ริการ
อย่างต่อเน่ือง  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  ตามล าดบั กลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นกระบวนการบริการ โดย
ส่วนใหญ่พิจารณาจาก เอกสารต่างๆท่ีไดรั้บในการท าธุรกรรมต่าง เก่ียวกบักองทุน เช่น เปิดบญัชี , ซ้ือ , 
ขาย  และ การบริการหลงัการขายท่ีดี  เช่น มีการจัดสั่งรายงานของกองทุนอย่างสม ่าเสมอทุก ด้าน
กระบวนการบริการน้ีอยูใ่นระดบัส่งผลต่อการตดัสินใจดีเท่า 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 รองลงมาคือ 
การซ้ือกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถท าไดง่้ายและสะดวกโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09  
และ การท าธุรกรรมต่าง ๆ  เก่ียวกบักองทุน เช่น เปิดบญัชี, ซ้ือ, ขายสามารถท าไดส้ะดวกรวดเร็วผ่าน
สาขา  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  ตามล าดบั กลยุทธ์ทางการตลาด ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร โดยส่วนใหญ่
พิจารณาจาก ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 รองลงมาคือ 
ผูบ้ริหารกองทุนมีความเช่ียวชาญในดา้นการลงทุน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 
 
สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
           สมมติฐานที่ 1  สรุปผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์เปรียบเทียบกบัการตดัสินใจลงทุน

กองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง ของกลุ่มลกูคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 
1. กลุ่มลกูคา้ท่ีลงทุน ผา่นธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีเพศแตกต่างกนั ส่งผลต่อการ 

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง แตกต่างกนั เก่ียวกบัความคิดเห็นกลยทุธ์ทาง

การตลาดดา้นราคา (Price) และ  กลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุน ผ่านธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีเพศแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง ไม่แตกต่างกนั เก่ียวกบัความ
คิดเห็นกลยทุธ์ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ , ช่องทางการจดัจ าหน่าย ,ดา้นการส่งเสริมการตลาด ,ดา้น
บุคลากร, ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร และกระบวนการบริการ   

2. กลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุน ผา่นธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ส่งผลต่อการ 

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง แตกต่างกนั เก่ียวกบัความคิดเห็นกลยทุธ์ทาง
การตลาด ไดแ้ก่   ดา้นผลิตภณัฑ์ , ดา้นราคา, ดา้นการส่งเสริมการตลาด ,ดา้นบุคลากร, และดา้นภาพลกัษณ์
องค์กร  และ กลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุน ผ่านธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
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ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง ไม่แตกต่างกนั เก่ียวกบัความคิดเห็นกลยทุธ์
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และกระบวนการบริการ    

3.  กลุ่มลกูคา้ท่ีลงทุน ผา่นธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ส่งผล

ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง ไม่แตกต่างกนั เก่ียวกบัความ

คิดเห็นกลยทุธ์ทางการตลาดทุกดา้น  

4. กลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุน ผ่านธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผล

ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง แตกต่างกนั เก่ียวกบัความคิดเห็น

กลยทุธ์ทางการตลาดในทุกดา้น  

5. กลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง แตกต่างกนั เก่ียวกบัความคิดเห็นกล

ยทุธ์ทางการตลาดทุกดา้น 

6. กลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง แตกต่างกนั เก่ียวกบัความคิดเห็นกลยทุธ์ทาง

การตลาด ไดแ้ก่   ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นกระบวนการบริการ, ดา้นบุคลากร และ ดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ไม่แตกต่าง
กนั เก่ียวกบัความคิดเห็นกลยทุธ์ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา, ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย   

สมมตฐิานที่ 2 สรุปผลการศึกษาการเปรียบเทียบส่วนพฤติกรรมต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่มลกูคา้ท่ีลงทุน ผา่นธนาคารกรุงเทพสาขาในภาคนครหลวง 5   

 
1. กลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุน ผ่านธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีวตัถุประสงค์แตกต่าง

กนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง แตกต่างกนั เก่ียวกบั

ความคิดเห็นกลยทุธ์ทางการตลาดทุกดา้น 

2. ลูกคา้ท่ีลงทุน ผ่านธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีช่องทางในการเลือกซ้ือ 

แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง แตกต่างกนั 

เก่ียวกบัความคิดเห็นกลยทุธ์ทางการตลาดทุกดา้น 

3. กลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุน ผ่านธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีเหตุผลการเลือกซ้ือ 

แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง แตกต่างกนั 

เก่ียวกบัความคิดเห็นกลยทุธ์ทางการตลาดทุกดา้น 

4. กลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุน ผ่านธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ท่ีมีบุคคลท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง 
แตกต่างกนั เก่ียวกบัความคิดเห็นกลยทุธ์ทางการตลาดทุกดา้น 
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อภิปรายผล 
ผลการวิจยัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุน ผ่าน
ธนาคารกรุงเทพสาขาในภาคนครหลวง 5 สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 ด้านพฤตกิรรม 

ด้านวัตถุประสงค์ของการลงทุน พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม เลือกวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัท่ีสุดใน
การลงทุนกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 
คือเพ่ือประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ทรรศวรรณ จันทร์สาย 
(2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวั
หลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า วตัถุประสงคล์งทุน
เพ่ือผลประโยชนท่ี์จะไดรั้บทางภาษีอากร  

ด้านช่องทางการลงทุน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามลงทุนผ่านสาขาของธนาคารมากท่ีสุด ซ้ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557)  ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ลกูคา้เลือกช่องทางการลงทุนจากสาขาของธนาคารมากท่ีสุด 

ด้านเหตุผลส าคัญที่สุดในการเลือกลงทุน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั ช่ือเสียง
ภาพลกัษณ์ของ บลจ.บวัหลวงมากท่ีสุด  ซ่ึงสองคลอ้งกบัผลการศึกษา ของกานตา มูหะหมดั ท่ีศึกษาเร่ือง 
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความตอ้งการท่ีจะลงทุน
ในกองทุนรวมโดยให ้ความส าคญักบัช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ด้านบุคคลที่มส่ีวนส าคัญในการตัดสินใจลงทุน พบว่าเป็นการตดัสินใจของผูต้อบ แบบสอบถาม
เองมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557)  ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผ่าน
ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครไดศึ้กษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเองมากท่ีสุด 
 
ด้านประชากรศาสตร์เปรียบเทียบกบัการตดัสินใจลงทุนด้านความสัมพนัธ์กลยุทธ์ทางการตลาด 

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้
ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจการลงทุนกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่ม
ลกูคา้ธนาคารกรุงเทพในภาคนครหลวง 5 ต่างกนั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีสถานภาพการสมรสต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจการลงทุนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งสอดคลอ้งกบั การศึกษาของ ทรร
ศวรรณ จนัทร์สาย (2557)  ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 
LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การตดัสินใจการลงทุนต่างกนั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีสถานภาพการสมรสต่างกนัมีความคิดเห็น 
เก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจการลงทุนไม่แตกต่างกนั  
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ด้านพฤตกิรรมเปรียบเทียบกบัการตดัสินใจลงทุนด้านความสัมพันธ์กลยุทธ์ทางการตลาด 
ดา้นพฤติกรรมเปรียบเทียบกบัดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด 7 Ps ของPhilip Kotler ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจของลูกคา้ทุกองคก์ร ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์และบริการ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งหาความตอ้งการ
ของลูกคา้ในทั้ง  7 ดา้น เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกคา้ได ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดเร่ืองส่วนประสม การตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps 
ของPhilip Kotler (อา้ง จิรัสยช์า รัตนเพียร (2557) ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ,์ ราคา, การจดัจ าหน่าย, การ
ส่งเสริมการตลาด และ ส่วนเพ่ิมเติมประกอบดว้ย บุคคล  ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือกการฝึกอบรม การจูงใจ
เพ่ือใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจ ให้กบัลูกคา้ได ้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั มีความสามารถ มีทศันคติท่ีดี
สามารถตอบสนองต่อลูกคา้มี ความสามารถในการแกปั้ญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั การ
สร้างและน าเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) และกระบวนการ (Process) 
ปัจจยัทั้ง 7 ดา้นน้ีเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์และบริการ ดงันั้นทุก
องคก์ร จึงจ าเป็นตอ้งหาความตอ้งการของลูกคา้ใน  7 ดา้นนั้น เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และ 
สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ได ้และ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมบุญ คงสอน (2552) ได ้
ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ลงทุนใน
กองทุนรวม LTF ของพนักงาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ส านักงานใหญ่  พบว่าปัจจยั ส่วนประสม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนของผูต้อบแบบสอบถามมีความส าคญัระดบัมากในทุกดา้น  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังนี ้

  
ด้านพฤตกิรรมการลงทุนกองทุนรวม RMF และ SSF กับ บลจ.บัวหลวง กลุ่มลูกค้าที่ลงทุน ผ่าน

ธนาคารกรุงเทพสาขาในภาคนครหลวง 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นดงันี ้
1. ลูกคา้ส่วนใหญ่ตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเอง เพ่ือลดหยอ่นภาษี และลงทุนผ่านสาขา จึงตอ้งให้ความส าคญั

กบัพนกังานผูแ้นะน าการลงทุนของทุกสาขา ตอ้งมีความรู้ และ ความเขา้ใจรายละเอียด ถึงเง่ือนไขของกองทุน 

และ เง่ือนไขของการลดหยอ่นภาษีท่ีตอ้งถูกตอ้ง และ ครบถว้น ธนาคารควรมีการจดัอบรม ทบทวน และสอบ

อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือเนน้ย  ่าถึงเง่ือนไขต่าง ๆ และการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นความส าคญั  
2. ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกลงทุนกบักองทุน บลจ.บวัหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ เพราะ ช่ือเสียงภาพลกัษณ์

ของ บลจ.บวัหลวงมากท่ีสุด ดงันั้นจึงตอ้งรักษาภาพลกัษณ์ของ บลจ.บวัหลวง ให้คงเดิม หรือพฒันาภาพลกัษณ์

ให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะสามารถรักษาฐานเดิม และจะสามารถเพ่ิมฐานลูกคา้รายใหม่ไดเ้พ่ิมอีกจากช่ือเสียงการบริษทั
จดัการกองทุน ของ บลจ.บวัหลวง 
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ด้านประชากรศาสตร์เปรียบเทียบกับการตัดสินใจลงทุนด้านความสัมพันธ์ กลยุทธ์ทางการตลาด ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นดงันี ้
             ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การตดัสินใจการลงทุนกองทุนรวม RMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่มลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในภาค
นครหลวง 5 ต่างกนั ดงันั้นธนาคารควรท าการตลาดท่ีแตกต่างกนั ใหต้รงกบัแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ 
ในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์และ
บริการ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งหาความตอ้งการของลูกค้าในทั้ง  7 ดา้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ และ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกูคา้ได ้ 
 

ด้านพฤติกรรมเปรียบเทียบกับการตัดสินใจลงทุนด้านความสัมพันธ์กลยุทธ์ทางการตลาด ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นดงันี ้

ดา้นพฤติกรรมเปรียบเทียบกบัดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด 7 Ps ของPhilip Kotler ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของลูกคา้ทุกดา้น ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์และบริการ ดงันั้นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ และ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ได ้ ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง ดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการด าเนินงาน และดา้นภาพลกัษณ์ ธนาคารควรมี
การคดัเลือกพนกังาน การฝึกอบรม การจูงใจเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจ ใหก้บัลูกคา้ได ้แตกต่าง
เหนือคู่แข่งขนั มีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความสามารถในการแกปั้ญหา
และสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั การสร้างความน่าเช่ือถือ ภาพลกัษณ์และน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  และกระบวนการ อยา่งมีคุณภาพ  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเร่ืองการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมRMF และ SSF กบั บลจ.บวัหลวง กลุ่ม
ลกูคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพสาขาในภาคนครหลวง 5  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างเพียงกลุ่มตวัอย่างเดียว เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึก 
ควรวิจยัใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ควรเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดดอ้ยการลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
ธนาคาร เพ่ือน าขอ้มูลมาปรับปรุงพฒันาในผลิตภณัฑ์และการบริการให้ดีข้ึนตรงตามความตอ้งการให้
เหมาะสมต่อผูใ้ชต่้อไป 
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บรรณานุกรม 
 

ทรรศวรรณ จนัทร์สาย. 2557 ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลกูคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายอดุลย ์สาลิฟา ,2559 ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จิรัสยช์า รัตนเพียร,2557 ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของลกูคา้ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กานตา มูหะหมดั ,2561 ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมบุญ คงสอน (2552) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 
ส านกังานใหญ่ 

สุธิชา แกว้เกต และลลิตา นิพิประศาสน์  สุนทรวิภาต (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนกังานธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เขตภาคกลาง 

ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

              ประวติัธนาคารกรุงเทพ สืบคน้จาก  https://www.bangkokbank.com/th-TH/About 
             ผลิตภัณฑ์ธนาคารกรุงเทพ สืบค้นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
https://www.bblam.co.th/ 
            ขอ้มลูส่วนแบ่งทางการตลาด  สืบคน้มาจาก สมาคมบริษทัจดัการลงทุน. ขอ้มูลส่วนแบ่งทางการตลาด
ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และกองทุนหุ้นระยะยาว เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 4  เมษายน 63 เขา้ไดจ้าก 
www.aimc.co.th 

           ขอ้มลูกองทุน SSF สืบคน้มาจาก https://www.matichon.co.th/economy/ecoreport/news 
ขอ้มูลการแข่งขนัทางการตลาด สืบคน้มาจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย(์ก.ล.ต.)  https://www.hoonsmart.com/archives/100806 
ขอ้มลูความหมายของ ประชากรศาสตร์ และ พฤติกรรม https://th.wikipedia.org 
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