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บทคัดย่อ 

           การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเน้นลงทุนในกองทุนเปิด        

ธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านราคา ด้าน

สถานท่ีและช่องทางในการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ โดยจ าแนก

ตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์

การลงทุนในกองทุนรวม ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดย

มุ่งเนน้ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) จ านวน  400  คน เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจยัพบวา่ 1.)  มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

214 คนคิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

จ านวน 247 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 161 คน  คิดเป็นร้อยละ40.3 มี
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท จ านวน 147 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.8 มีประสบการณ์การลงทุนใน

กองทุนรวม 1-5 ปี จ  านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0  

 2.)  ความคิดเห็นของผูล้งทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเน้นลงทุนในกองทุนเปิด      

ธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการ ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นราคา ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นสถานท่ีและช่องทางใน

การจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

 

ABSTRACT 

The research of Factors Affecting Investment in Mutual Fund of Thanachart Fund 

Management.  The objective is to study Factors Affecting Investment in Mutual Fund of 

Thanachart Fund Management and focus on the T-NFRMF which consisted of products and 

services, prices, places and channels, promotion, people and images.  We categorized by 

personal background included gender, age, education, career, salary and experiences in 

investment.  The samples used in this research amount of 400 people.  The questionnaire was 

instrument of this research.  Data was analyzed by using SPSS for Financial Research.  The 

statistics were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

 The results found that 1. )  There are 400 respondents.  Most are female 214 people 

representing 53.5%. Most aged 31-40 years old 166 people representing 41.5%. Almost of the 

samples are bachelor’ s degree level 247 people representing 61.8%.  Major respondents are 

private company employees 161 people representing 40.3%.  Most have average income per 

month 20,001-40,000 baht 147 people representing 36.8%.  There are 172 people who had 

experienced in investment between a year to five years representing 43.0%. 

  2. )  The most factors affecting to the investment of Thanachart investors are products 

and services, images and prices respectively.  The second are places and channels, people, and 

promotion respectively. 
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บทน า 

 ในปัจจุบนัประชาชนหันมาให้ความสนใจในเร่ืองของการออมและการลงทุนกนัมากข้ึน โดยมี

ทางเลือกในการออมและการลงทุนท่ีหลากหลาย เช่น การออมเงินในบัญชีธนาคาร การลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์การซ้ือหุ้นสามญั การซ้ือกองทุนรวม การซ้ือตราสารหน้ี เป็นตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัอตัรา

ผลตอบแทน และความเส่ียงของนกัลงทุนท่ียอมรับได ้ซ่ึงบลจ. ธนชาตกเ็ป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

ท่ีมีช่ือเสียง มีการก่อตั้งมายาวนาน จึงเป็นบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้งบริษทัน้ียงัไดรั้บรางวลัการันตีจาก

สถาบนัต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะกองทุนเปิดธนชาต ตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) ท่ีไดรั้บ

รางวลักองทุนยอดเยีย่มแห่งปี 2020 จากการจดัอนัดบักองทุนรวมประจ าทุกปีของวารสารการเงินธนาคาร 

 เหตุผลในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเน้น

ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) เน่ืองจากอยากทราบว่ามีปัจจยัใดบา้ง

ท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเนน้ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสาร

หน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) เพื่อท่ีจะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหรือพฒันากลยุทธ์

ทางดา้นการตลาดของบลจ.ธนชาตใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเน้นลงทุนใน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.  ธนชาต โดยมุ่งเนน้

ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตัวแปรอสิระ คือ  

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 

ตัวแปรตาม คือ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเน้นลงทุนในกองทุนเปิด    

ธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี

และช่องทางในการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ 
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ขอบเขตด้านประชากร 

ผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเนน้ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อ

การเล้ียงชีพ (T-NFRMF) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

เร่ิมด าเนินการวิจยัเร่ืองน้ี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเนน้ลงทุน

ในกองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) 

2. ท าให้ทราบระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในแต่ละด้านท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกกองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) 

3. สามารถน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากงานวิจัย มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและก าหนด

นโยบายของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และ

รักษาลูกคา้ไวไ้ดย้าวนาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 Kotler (1997, p. 92) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปร

หรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือ ส่ิงท่ีผูข้าย

ตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของ (Cost) ของลูกคา้ 

ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ผลิตภณัฑน์ั้นถา้คุณค่าสูงกว่าราคา 

เขาจะตดัสินใจซ้ือ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือ การเลือกท าเลท่ีตั้ ง 

(Location) ของธุรกิจบริการมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการจากผู ้

ใหบ้ริการในสถานท่ีท่ีผูใ้หบ้ริการจดัไว ้

4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสาร

เก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูใ้ห้บริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติ

และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดต่อ

แสวงหาลูกคา้ การเสนอขาย เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตั้งใจและตดัสินใจซ้ือ 

6. สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) โดยพยายามสร้าง

คุณภาพโดยรวม (Total quality management: TQM) หรือตอ้งแสดงใหเ้ห็นคุณภาพของบริการ โดยผา่นการ

ใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นได ้

7. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ วิธีการ และงานท่ีปฏิบติัในดา้นการ

บริการท่ีน าเสนอกบัลูกคา้ เพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 
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งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 

เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กบั บลจ.บวัหลวง: ผา่นธนาคารกรุงเทพในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชบ้ริการธนาคารหลายธนาคารแต่

ใชธ้นาคารกรุงเทพเป็นหลกัวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการลงทุนกคื็อ เพื่อประโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษี 

รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเป็นการอดออมเพื่ออนาคต ตามล าดบั การ

ลงทุนผา่นสาขาของธนาคารคือช่องทางท่ีส าคญัท่ีสุด เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมก็

คือ ผลประกอบการของกองทุนท่ีผา่นมา การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของ

ผูต้อบแบบสอบถามเอง และผูต้อบแบบสอบถามเม่ือลงทุนแลว้ มีการติดตามข่าวคราวผลประกอบการของ

กองทุนในบางคร้ังในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน

รวม RMF และ LTF ท่ีอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้าน

บุคลากร ดา้นกระบวนการบริการและดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร ในการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านกระบวนการบริการแตกต่างกัน ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้นยกเวน้ดา้นราคาแตกต่าง

กนั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดแ้ตกต่างกนัมีความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ปิยพร อ ามสุทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจออมเงินผา่นการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของ

พนักงานเงินเดือนประจ าในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท ออมเงินผา่นการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวโดยคาดหวงัในเร่ืองของผลตอบแทนและลดหย่อนภาษี ซ่ึงมีความถ่ีในการลงทุนทุกปีเป็นจ านวนเงิน 

10,000 – 20,000บาท ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม และปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม

โดยรวมมีอิทธิพลอยูใ่นระดบัมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ผลตอบแทน ความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม และภาพลกัษณ์ของบริษทัหลกัทรัพย์
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จัดการกองทุนรวม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ปัทมา แสนศิริพนัธ์ุ (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการลงทุนกองทุนรวมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการลงทุนรวมของ

ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์(Perceived Quality) 

จะส่งผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีมีผลจากความ พึงพอใจของลูกคา้คือ ความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้ อาจกล่าวไดว้า่ เม่ือลูกคา้มีความพึงพอใจในการลงทุนนั้นแลว้ไม่วา่จะทั้งในดา้นของผลตอบแทนจาก

การลงทุน การไดรั้บบริการท่ีดีเยี่ยม ก็จะเกิดความจงรักภกัดี มีโอกาสท่ีจะลงทุนซ ้ ารวมถึงมีโอกาสท่ีจะ

แนะน าใหค้นรู้จกัเลือกมาลงทุนดว้ยเช่นเดียวกนั 

อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ ์(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุน

ประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ ของผูล้งทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ ผูล้งทุนมีความแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ อายุ 

และระดบัรายได ้กลุ่มตวัเพศชาย มีความสนใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศอยู่ใน

ระดบัสูง โดยท่ีช่วงอายเุฉล่ีย 31-40 ปีจะมีการตดัสินใจลงทุนสูงกวา่ช่วงอายอ่ืุน และ ในเร่ืองระดบัรายไดท่ี้มี

การตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนสูงสุดคือ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียท่ี 50,000-70,000 บาทต่อเดือน ส าหรับปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ มีทั้งหมด 4 ปัจจยั 

โดยเรียงล าดบัตามอิทธิพลในการตดัสินใจลงทุนจากมากไปหานอ้ยจะประกอบไปดว้ย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิง

บวกสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนและความปลอดภยัในการซ้ือ-ขายกองทุน โดยรองลงมาคือ ปัจจยั

ดา้นกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงลบ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด และ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 

พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตบาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001-60,000 บาท ประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวมนอ้ยกวา่ 

1 ปี ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงสุดท่ีเสียอยู่ท่ี 20 % และในดา้นการวิเคราะห์แต่ละปัจจยัพบว่าปัจจยั

ดา้นภาษีและความเส่ียงจากการลงทุน ดา้นพฤติกรรมการลงทุน และดา้นบุคคลต่างส่งผลถึงการตดัสินใจลง

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ในขณะท่ีด้านผลตอบแทน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านข้อมูลและช่องทางในการจัดจ าหน่าย และด้าน
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กระบวนการให้บริการไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อดุลย ์สาลิฟา (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัย

ส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ

ส่งเสริมการขาย และ ปัจจยัด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการด าเนินงาน สะทอ้นกลุ่มตวัอย่าง

ตอ้งการความสะดวกในการลงทุน และตอ้งการความรู้เพื่อใชใ้นการวางแผนทางการเงินว่า LTF จะมาเป็น

เคร่ืองมือส าหรับวางแผนการลงทุนและการวางแผนการเงินไดอ้ย่างไร ประกอบกบัการมีการส่งเสริมทาง

การตลาดท่ีโดดเด่นตรงกบัความตอ้งการท าให้นกัลงทุนสนใจในการลงทุนมากข้ึน และการช าระเงินผ่าน

บตัรเครดิตไดทุ้กธนาคารท าให้เพิ่มความสะดวกให้กบันกัลงทุน ส่วนปัจจยัดา้นผลตอบแทนในการลงทุน

และผลการด าเนินงานเน่ืองดว้ยนักลงทุนสนใจผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเลือกหุ้นเขา้ Port ของ

กองทุนจะส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในอนาคตได ้

 

วธีิด าเนินการวจิัย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ(Survey Research) 

และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเกบ็ขอ้มูล 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ. ธนชาต โดยมุ่งเนน้ลงทุนใน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) และผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 

400 คน โดยใชห้ลกัการของยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบันัยส าคญั .05 ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงันั้น 

ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยเลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบสอบถาม โดยใช ้Google Forms ผา่นทางออนไลน์ ใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2. ตอบค าถามแก่ผูซ้กัถาม เม่ือตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้ งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ และ

ประมวลผล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ(Percentage) เพื่อใชส้ าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย (  ) เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ.ธนชาตโดยมุ่งเนน้ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF)   

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อใชส้ าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนใน

กองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเนน้ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ 

(T-NFRMF)   

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ดา้นเพศ พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน  ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คนคิดเป็นร้อยละ 53.5 และเพศชาย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ดา้น

อาย ุพบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ 

21-30 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 , 41-50 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 , 51 ปีข้ึนไป 

จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอายุไม่เกิน 20 ปี  จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั ดา้น

ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 247 คน  

คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาคือ ปริญญาโท  จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 , ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 

26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั ดา้นอาชีพ 

พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 161 คน  คิดเป็นร้อยละ40.3 

รองลงมาคือ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 , เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 

จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 , อาชีพอิสระ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 , อ่ืน ๆ จ านวน 23 คน คิด

เป็นร้อยละ 5.8  และนิสิต/นกัศึกษา  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั  ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท จ านวน 147 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ 40,001-60,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 , 60,001 บาทข้ึนไป 

จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั 

ดา้นประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การ

ลงทุนในกองทุนรวม 1-5 ปี จ  านวน 172 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ ไม่เกิน 1 ปี จ  านวน 108 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 27.0 , 6-10 ปี จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และมากกว่า 10 ปี  จ  านวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.5 ตามล าดบั  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดย

มุ่งเน้นลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) มีองคป์ระกอบ 6 ดา้น โดย

แสดงเป็นค่าเฉล่ีย (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมารตรฐาน (SD) พบว่า ความคิดเห็นของผูล้งทุนในกองทุนรวม

ของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเนน้ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) โดยรวม

อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (   = 4.25 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้น

ผลิตภณัฑ์และการบริการ ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นราคา (  =4.44,   =4.39,  =4.35) ตามล าดบั และ

ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นสถานท่ีและช่องทางในการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสริม

การตลาด (  =4.17,  =4.10,  =4.02) ตามล าดบั 

 

สรุปผลการวจัิย 

 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเนน้ลงทุนใน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คนคิดเป็นร้อยละ 53.5 และเพศชาย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ส่วน

ใหญ่ มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ 21-30 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อย

ละ 32.0 , 41-50 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 , 51 ปีข้ึนไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ

อายไุม่เกิน 20 ปี  จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 

247 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาคือ ปริญญาโท  จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 , ต ่ากว่าปริญญา

ตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 161 คน  คิดเป็นร้อยละ40.3 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 , เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.8 , อาชีพอิสระ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 , อ่ืน ๆ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8  และนิสิต/

นกัศึกษา  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-40,000 บาท 

จ านวน 147 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือ 40,001-60,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 , 

60,001 บาทข้ึนไป จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวม 1-5 ปี จ านวน 172 คน  คิดเป็นร้อยละ 
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43.0 รองลงมาคือ ไม่เกิน 1 ปี จ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 , 6-10 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.5 และมากกวา่ 10 ปี  จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเน้นลงทุนในกองทุนเปิด   

ธนชาตตราสารหน้ีเพือ่การเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) 

 ความคิดเห็นของผูล้งทุนในกองทุนรวมของ บลจ.ธนชาต โดยมุ่งเนน้ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาต 

ตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นราคา ตามล าดบั และดา้น

ท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสถานท่ีและช่องทางในการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านการส่งเสริม

การตลาด ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 

 

1. ด้านผลติภณัฑ์และการบริการ  

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ ผลการด าเนินงานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ สามารถติดตามผลการด าเนินงานของกองทุน

รวมไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Internet Banking มีผลการด าเนินงานท่ีโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้มีนโยบายการลงทุนท่ีชดัเจน มีขอ้มูลการลงทุนในหนังสือช้ีชวนอย่างครบถว้น เช่น อตัรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน อตัราค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายกองทุน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีสมุดบญัชีกองทุนรวม หรือเอกสารยืนยนัการซ้ือขายกองทุนรวมของ

ลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมา แสนศิริพนัธ์ุ (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการลงทุน

กองทุนรวมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. ด้านราคา  

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ มีอตัราค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย สับเปล่ียนกองทุน ในราคาท่ีเหมาะสม มีการประกาศรายงาน 

NAV ประจ าวนัอย่างสม ่าเสมอ มีการประกาศรายงาน NAV ท่ีถูกตอ้ง และชดัเจน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีขั้นต ่าในการซ้ือกองทุนท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ทุกระดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) ศึกษาเร่ืองศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวม เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กบั บลจ.บวัหลวง: ผา่นธนาคาร

กรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ด้านสถานทีแ่ละช่องทางในการจัดจ าหน่าย 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 

มีช่องทางการติดต่อซ้ือขายกองทุนรวมท่ีหลากหลาย เช่น ท่ีสาขา ตวัแทนจ าหน่าย แอปพลิเคชนั เป็นตน้ มี

ช่องทางในการช าระเงินท่ีหลากหลาย สะดวกสบาย เช่น ช าระผ่านบตัรเครดิต โอนเงินออนไลน์ เป็นตน้ 

ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ มีช่องทางการซ้ือขายกองทุนรวม ท่ีปลอดภยั มี

มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได ้มีสาขาท่ีให้บริการท่ีทนัสมยั และทัว่ถึง มีรูปแบบการเสนอกองทุนท่ี

ง่ายต่อการเขา้ใจ มีเวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจ ใชง้านง่ายและทนัสมยั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย ์

สาลิฟา (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term 

Fund: LTF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีจดั

สมัมนา อบรมความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินใหก้บัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง มีการจดัโปรโมชัน่สม ่าเสมอ 

มีการอพัเดตขอ้มูล ข่าวสารใหม่ๆอย่างสม ่าเสมอ มี Call Center ช่วยแนะน าและแกไ้ขปัญหาไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง มีการโฆษณาหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต ์วิทย ุโทรทศัน์ แอปพลิเคชนั หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ ์(2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 

5. ด้านบุคลากร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ 

ผูจ้ดัการกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนรวมเป็นอย่างดี พนักงานสามารถให้ค  าปรึกษา และแนะน า

กองทุนรวมได ้พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดต้รงจุดและทนัท่วงที พนกังานมีความสุภาพ อ่อน

นอ้ม และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ศึกษาเร่ือง

ปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตบาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

6. ด้านภาพลกัษณ์ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ บริษทัมีความน่าเช่ือถือ และไดรั้บรางวลัจากสถาบนัต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองทุกปี บริษทัมีช่ือเสียง และ

เป็นท่ีรู้จกั บริษทัมีเอกลกัษณ์ โด่ดเด่น เป็นท่ีจดจ า บริษทัมีความมัน่คง และแขง็แกร่ง ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
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ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ บริษทัมีความทนัสมยัและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

ปิยพร อ ามสุทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ

พนกังานเงินเดือนประจ าในกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 

 ด้านผลติภัณฑ์และการบริการ 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผลการด าเนินงานตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยการสร้างผลตอบแทน
ให้ตรงตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนกองทุน หรือประกาศปรับลดค่าใชจ่้ายของกองทุน เพื่อเพิ่มผลการ
ด าเนินงานของกองทุนใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้, สามารถติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ไดห้ลากหลาย ช่องทาง เช่น เวบ็ไซต,์ แอปพลิเคชนั, และอินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์ง เป็นตน้ โดยการเพิ่มช่องทาง
ประกาศผลการด าเนินงานใหม้ากข้ึน เพื่อเขา้ถึงลูกคา้ใหม้ากยิง่ข้ึน เช่น ช่องทางไลน์ เฟซบุก๊ โทรทศัน์, มีผล
การด าเนินงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการอ้างอิงบริษัทผูต้รวจสอบบัญชีท่ีมีความน่าเช่ือถือมา
ตรวจสอบขอ้มูลทางบญัชีของกองทุนรวมไวใ้นผลการด าเนินงาน บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 ด้านราคา 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มีอตัราค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย สับเปล่ียนกองทุน ในราคาท่ีเหมาะสม 

โดยการดูอตัราค่าธรรมเนียมของบริษทัเราและบริษทัคู่แข่ง เพื่อน ามาปรับสัดส่วนให้เหมาะสม เพื่อช่วย

ดึงดูดลูกคา้ให้หันมาสนใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัมากข้ึน, มีการประกาศรายงาน NAV ประจ าวนั

อยา่งสม ่าเสมอ โดยการประกาศรายงาน NAV ประจ าวนัในช่วงเวลาเดิมอยา่งสม ่าเสมอ เช่นประกาศ NAV 

ประจ าวนั เวลา 20.00น. เพื่อรักษาการให้บริการท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ถา้มีการเล่ือนประกาศ 

NAV ท่ีชา้ออกไป กค็วรท่ีจะประกาศสาเหตุในการประกาศ NAV ท่ีชา้ออกไปดว้ย เพื่อใหลู้กคา้เขา้ใจเหตุผล

ของการเล่ือนประกาศ NAV ท่ีชา้ออกไป 

 ด้านสถานทีแ่ละช่องทางในการจัดจ าหน่าย 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มีช่องทางการติดต่อซ้ือขายกองทุนรวมท่ีหลากหลาย เช่น ท่ีสาขา ตวัแทน

จ าหน่าย แอปพลิเคชนั เป็นตน้ โดยการเพิ่มช่องทางการติดต่อซ้ือขายกองทุนรวมผ่านทางตวัแทนจ าหน่าย

ของบริษทัหลกัทรัพยต่์าง ๆ ช่องทางซ้ือขายผา่นทางแอปพลิเคชนัของธนาคารต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่าย

ใหบ้ริการการซ้ือขายกองทุนรวม, มีช่องทางในการช าระเงินท่ีหลากหลาย สะดวกสบาย เช่น ช าระผา่นบตัร

เครดิต โอนเงินออนไลน์ เป็นตน้ โดยการเพิ่มช่องทางในการช าระเงินใหม้ากข้ึน เพื่อความสะดวกสบายของ

ลูกคา้ เช่น การเพิ่มช่องทางในการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนัของธนาคารต่าง ๆ การช าระผ่านบตัรเครดิต

โดยตดัอตัโนมติัเป็นประจ าทุก ๆ งวดอยา่งสม ่าเสมอ ในกรณีท่ีลูกคา้มีความประสงคท่ี์จะลงทุนกองทุนรวม
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ในระยะยาว, มีช่องทางการซ้ือขายกองทุนรวม ท่ีปลอดภยั มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได ้โดยทุก

คร้ังท่ีมีการซ้ือขายกองทุนรวมของลูกคา้ จะมีหลกัฐานแสดงการซ้ือขายกองทุนรวมหลงัการช าระเงินทุกคร้ัง 

เพื่อเป็นหลกัฐานและสามารถน าไปตรวจสอบเพื่อยืนยนัการซ้ือขายกองทุนได ้ถา้ซ้ือขายกองทุนผ่านทาง

ออนไลน์ จะไดรั้บหลกัฐานการช าระเงินเป็นรูปภาพของแอปพลิเคชนัธนาคารนั้น ๆ ถา้ซ้ือขายกองทุนรวม

ผา่นทางสาขาของธนาคาร กจ็ะไดรั้บสมุดกองทุนรวม และใบเสร็จการช าระเงินของกองทุนรวม 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ มีจดัสัมมนา อบรมความรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินให้กบัลูกคา้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีการจดัสัมมนาเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ห้องประชุมในโรงแรม หรือ

จดัท าวิดีโอใหค้วามรู้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินเป็นประจ าทุก ๆ เดือน ผา่นทางออนไลน์ เช่น ผา่นทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทั ช่องทางเฟซบุก๊ เป็นตน้, มีการจดัโปรโมชัน่สม ่าเสมอ โดยการออกโปรโมชัน่ใหม่ ๆ ทุก

เดือน เพื่อสร้างยอดขายใหบ้ริษทั และเพื่อดึงดูดลูกคา้ใหม้าลงทุนมากข้ึน  เช่น การจดัโปรโมชัน่ ซ้ือกองทุน

ครบ 10,000 บาทข้ึนไป ไดรั้บบตัรก านลัมูลค่า 200 บาท, มีการอพัเดตขอ้มูล ข่าวสารใหม่ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

โดยการแจง้เตือนผ่านทางขอ้ความทางมือถือ ผ่านทางออนไลน์ต่าง ๆ เม่ือมีการอพัเดตขอ้มูลใหม่ บน

เวบ็ไซต ์หรือ แอปพลิเคชนัของธนาคาร เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ทนัต่อ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 ด้านบุคลากร 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ผูจ้ดัการกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ โดยการส่งเสริม

ให้มีการอบรม สัมมนา หรือการเรียนต่าง ๆ ส าหรับผูจ้ดัการกองทุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ และสามารถน า

ความรู้ท่ีได ้มาพฒันาต่อยอดความรู้เดิม เพื่อสร้างเคร่ืองมือให้กองทุนมีผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจส าหรับ

ลูกคา้, พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนรวมเป็นอย่างดี โดยการจดัอบรม ให้ความรู้พนกังาน

สาขา ทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อให้พนกังานสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปแนะน าหรือน าเสนอให้ลูกคา้เขา้ใจมากข้ึน, 

พนักงานสามารถให้ค  าปรึกษา และแนะน ากองทุนรวมได ้โดยการจดัประชุมสาขาทุกเชา้ ก่อนเปิดสาขา 

เพื่อใหพ้นกังานมีความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนรวมมากข้ึน และสามารถน าค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากเพื่อน

ร่วมงาน มาประยกุตใ์ช ้และน าไปใชใ้นการแนะน าหรือใหค้วามรู้แก่ลูกคา้ของตนไดดี้ยิง่ข้ึน 

 ด้านภาพลกัษณ์ 

 ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ บริษทัมีความน่าเช่ือถือ และไดรั้บรางวลัจากสถาบนัต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

โดยผูจ้ดัการกองทุนตอ้งสร้างผลตอบแทนหรือผลการด าเนินงานของกองทุนให้อยูใ่นอนัดบัตน้ ๆ ของแต่

ละประเภทของกองทุน เพื่อให้กองทุนประเภทต่าง ๆ ไดรั้บรางวลัจากสถาบนัต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองทุกปี ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือใหก้บับริษทัได,้ บริษทัมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกั โดยการ
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โฆษณากองทุนรวมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งผ่านทางออนไลน์ และผ่านทางออฟไลน์ เช่น ผ่านทางวิทยุ 

ทางไลน์ เวบ็ไซต ์เป็นตน้ เพื่อเป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ีจดจ าของลูกคา้ไดอ้ยา่งยาวนาน, บริษทัมีเอกลกัษณ์ โด่ด

เด่น เป็นท่ีจดจ า โดยการออกแบบเว็บไซต์ ทางเฟซบุ๊ก ทางแอปพลิเคชัน ให้เป็นโทนสีส้ม ซ่ึงเป็นสี

เดียวกบัโลโกข้องบริษทั และออกแบบให้มีความทนัสมยั สามารถเขา้ถึงไดทุ้กเพศทุกวยัและใชง้านไดง่้าย 

เพื่อใหเ้ป็นท่ีโด่ดเด่น และเป็นท่ีจดจ าของลูกคา้ 
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