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บทคดัย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทย

จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ดา้นการใหบ้ริการ และ ดา้นผลตอบแทนจากกองทุน โดยจาํแนก

ตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตวัอย่าง

ท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถาม  

ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

𝐗  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 ผลจากการวิจยัพบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ส่วนใหญ่  มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี  จาํนวน 103 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.8 

ส่วนใหญ่มีการศึกษา สูงสุดเป็นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ส่วนใหญ่เป็นมี

อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือน อยู่ท่ี 20,001 – 35,000 จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5  

 ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ของ

ลูกคา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด คือดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นผลตอบแทนจาก

กองทุน ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการใหบ้ริการ และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ; กองทุน SSF 

 

ABSTRACT  

 The research of Factors affective customers to purchase SSF Saving Funds via Krung Thai 

Bank Public Company Limited in Pathum Thani Province. The objective is to study Factors affective 

customers to purchase SSF Saving Funds via Krung Thai Bank Public Company Limited in Pathum 

Thani Province. The factors of research included Product, Marketing Channel, Marketing Promotion, 

Price, Service and Fund return. That are classified by Personal factors were including sex, age, 

education, occupation, salary, and type of income. The samples used in this research amount of 400 

peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for 

Social Science Research. The statistics were frequency, percentage, minimum, maximum, mean and 

standard deviation.  

             The results that all respondents of 400 people. Most are female 226 peoples representing 

56.5%. Most aged not over 30 years old 103 peoples representing 25.8%. Most are bachelor’s degree 
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level 282 peoples representing 70.5%. Most are government/state enterprise 221 people representing 

55.3%. Most have average income per month 20,001-35,000 baht have 202 peoples representing 

50.5%. 

 Factors affective customers to purchase SSF Saving Funds via Krung Thai Bank Public 

Company Limited in Pathum Thani Province overall is high level. Considering in each, found that the 

over highest level is Marketing promotion, and the aspect at a high level is Fund return, Price, 

Product, Service and Marketing channel respectively. 

 

Keywords: Factors affective to purchase; SSF Saving Funds. 

 

บทนํา  

 จากการท่ีทางรัฐบาลไดมี้การส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถออมเงินระยะยาวผ่านกองทุน SSF 

(Super Savings Fund) หรือท่ีเรียกวา่ กองทุนรวมเพ่ือส่งเสริมการออมระยะยาว และผูท่ี้ลงทุนในกองทุน

จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินไดป้ระเภทบุคคลธรรมดา จึงทาํใหแ้ต่ละธนาคารพาณิชย ์

แข่งขนักนัเสนอขายกองทุนรวมเพ่ือการออมทั้งแบบปกติและแบบพิเศษ โดยการส่งเสริมการขายใน

รูปแบบต่างๆ  ทั้งโปรโมชัน่การใชค้ะแนนสะสมจากบตัรเครดิตเพ่ือเป็นส่วนลดในการซ้ือกองทุน  

 จากการท่ีธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกจาํหน่ายกองทุน SSF ผ่านบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน กรุงไทยจาํกดั (มหาชน) และไดมี้การประชาสมัพนัธ์ โฆษณาผ่านส่ือประเภทต่างๆ  ทั้ง

ออนไลน์ ออฟไลน์  และผ่านช่องทางจาํหน่ายตามสาขาธนาคาร รวมทั้งกลุ่มเครือข่ายของทางธนาคาร 

เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีสนใจลงทุนในกองทุน SSF  ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยั กลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายของทางธนาคาร ท่ีสนใจลงทุนในกองทุน SSF วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

กองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ของ

ลูกคา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทยจาํกดั 

(มหาชน) ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ดงัน้ี 

  

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ตัวแปรต้น คือ  

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

 ตัวแปรตาม คือ 

 1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ใน

เขตจงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น

ราคา ดา้นการใหบ้ริการ และดา้นผลตอบแทนจากกองทุน 

 

ขอบเขตด้านประชากร  

ประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี ท่ีเคยซ้ือกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน 

  

 ขอบเขตระยะเวลา 

 การวิจยัคร้ังน้ีจะทาํการวิจยั ตั้งแต่ พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวจัิย 

1. สามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีต่อการเลือกซ้ือกองทุน 

SSF ใหก้บัฝ่ายขายและการตลาด ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) 

ในการวางแผนการตลาดเพ่ือเสนอขายผลิตภณัฑท์างการเงินใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้ 

           

               ตัวแปรต้น                                                                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัทางการตลาด  

 ในการจะออกจาํหน่วยผลิตภณัฑช์นิดหน่ึงเขา้สู่ตลาดนั้นเราจาํเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึงการเลือก

ตลาดและกาํหนดตาํแหน่งของผลิตภณัฑท่ี์ใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายซ่ึงแนวคิดทฤษฎีทางการตลาด

ไดก้ล่าวถึงหลกัการ 4Ps (อา้งอิง หนงัสือแปร เรียนลดัการตลาด MBA Harvard แปรและเรียบเรียงจาก 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน SSF  

ผ่านธนาคารกรุงไทยจํากดั (มหาชน) ของลูกค้าใน

เขตจังหวดัปทุมธานี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

4. ดา้นราคา 

5. ดา้นการใหบ้ริการ 

6. ดา้นผลตอบแทนจากกองทุน 
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What is Marking Alvin J. Silk แปรและเรียบเรียงโดย ปฏิผล ตั้งจกัรวรานนท ์และ วีรวุธ มาฆะศิรา

นนท ์:2556) เรียงลาํดบั ดงัน้ี   

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) การตดัสินใจเกี่ยวกบัการผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งเร่ิมจากการทาํความเขา้ใจวา่

ผลิตภณัฑคื์ออะไร เน่ืองจากการเสนอขายผลิตภณัฑไ์ม่ไดค้รอบคลุมอยู่แค่เพียงตวัผลิตภณัฑด์งักล่าว

เท่านั้น แต่มนัยงัรวมไปถึงคุณประโยชน์โดยรวมทั้งหมดท่ีลูกคา้จะไดรั้บอีกดว้ย  

 2. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Marketing Channel) คือกลุ่มของเคร่ืองมือ หรือเครือข่ายท่ีองคก์ร

ใชส้าํหรับการเขา้สู่ตลาด หรือติดต่อกบัลูกคา้เพ่ือดาํเนินการหลายๆ  อย่างตั้งแต่การสร้างอุปสงคไ์ป

จนถึงการจดัส่งสินคา้ โดยความตอ้งการของลูกคา้นั้นจะเป็นตวักาํหนดช่องทางการตลาดท่ีจาํเป็น 

 3. การส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion) วิธีการในการติดต่อส่ือสารกบัทางลูกคา้ เพ่ือ

เสริมสร้างความตระหนกัต่อผลิตภณัฑค์วามรู้เกี่ยวกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์ความสนใจในการซ้ือ 

ความเป็นไปไดใ้นการทดลองของผลิตภณัฑ ์และ/หรือการซ้ือผลิตภณัฑด์งักล่าวซ้ํา  

 4. การกาํหนดราคา (General Pricing Approaches) คือการคน้หาระดบัราคาโดยประมาณอย่าง

สมเหตุสมผล เพ่ือใชใ้นการเร่ิมตั้งราคา  

  

 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  

 ณฐักร เลาหสงคราม (2555) พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทาํงาน

ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ ระหวา่ง 21-30 ปี 

สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายได ้(ต่อเดือน) 

75,001 บาท ข้ึนไป ความคิดเห็นของนกัลงทุนเกี่ยวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ลงทุนดา้นผลิตภณัฑอ์ยู่ในระดบัมีอิทธิพลมาก ดา้นราคาและตน้ทุนอยู่ในระดบัมีอิทธิพลมาก ดา้น

ช่องทางจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบัมีอิทธิพลมาก และดา้นส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมีอิทธิพลมาก  

 ทิพชญาณ์ อคัรพงศ์โสภณ (2556) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย์

จาํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

มีช่วงอายุระหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายไดต่้อเดือนท่ี 
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10,001 - 20,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 

LTF กบับลจ.บวัหลวง ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหวา่ง 

26-35ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือน ระหวา่ง 20,001-60,000 บาท ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ท่ีอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจาํหน่าย  

 อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ (2558) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุน

ประเภทกองทนุต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ของผูล้งทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ ผูล้งทุนมีความแตกต่างกนัในเร่ือง 

เพศ อายุ และระดบัรายได ้ กลุ่มตวัเพศชาย มีความสนใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่างประเทศอยู่ในระดบัสูง โดยท่ีช่วงอายุเฉลี่ย 31-40 ปี จะมีการตดัสินใจลงทุนสูงกวา่ช่วงอายุอื่น และ 

ในเร่ืองระดบัรายไดท่ี้มีการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนสูงสุดคือระดบัรายไดเ้ฉลี่ยท่ี 50,000-70,000 

บาทต่อเดือน สาํหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน

ต่างประเทศ มีทั้งหมด 4 ปัจจยั โดยเรียงลาํดบัตามอิทธิพลในการตดัสินใจลงทุนจากมากไปหานอ้ยจะ

ประกอบไปดว้ย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวก สูงสุดคือ ปัจจยัดา้นอตัราผลตอบแทนและความปลอดภยัใน

การซ้ือ-ขายกองทุน โดยรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการและการนาํเสนอสารสนเทศและปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลเชิงลบ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑต์ามลาํดบั 

 ฉตัรแพร พูนเอียด (2558) ปัจจยัและพฤติกรรมในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ กลุม่ตวัอย่างเป็นผูล้งทุนในกลุ่มอายุ 46-

55 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน/

รับจา้ง มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 60,000-75,000 บาท การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ



8 
 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ผูล้งทุนใหค้วามสาํคญัระดบัมากท่ีสุด คือ การไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและรองลงมาใหค้วามสาํคญัในระดบัมากในดา้นราคาหน่วยลงทุนท่ีเหมาะสม

กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ มีโฆษณาตามส่ือต่างๆ  เช่น โทรทศัน์ วิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  บุคคลากรมี

ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ และปัจจยัท่ีใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการมีส่ิงอาํนวยความสะดวก

ท่ีทนัสมยัในการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีธนาคาร ตามลาํดบั  

 พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของ

นกัลงทุนทัว่ไปในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุระหวา่ง 41-50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

40,001-60,000 บาท และดา้นผลตอบแทนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นขอ้มูลและช่องทางในการจดัจาํหน่าย และ

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไป

ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

วธีิดาํเนินงาน  

 เป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) และเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี ท่ีเคยซ้ือกองทุน SSF 

ผ่านธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนแน่นอน จึงไดใ้ชวิ้ธีการคาํนวณโดยใชสู้ตร 

W.G. Cochran (1953) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ีความคลาดเคลื่อน ± 5% ดงันั้น ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่ม

ตวัอย่างโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling ) ซ่ึงผูวิ้จยัจะเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบตามบงัเอิญ (Accidental Sampling )  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ

แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์  

 2. ตอบขอ้ซักถามบางประการท่ีผูต้อบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพ่ิมเติม 

 3. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพ่ือนาํไปจดัทาํและเตรียมขอ้มูลสาํหรับ

การวิเคราะห์ใหท้นัระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพ่ือการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  

 2. ค่าเฉลี่ย 𝐗  สาํหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทย

จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน 

SSF ผ่านธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนบุคคล มีผูต้อบคาํถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และเพศชาย จาํนวน 174 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.5  ดา้นอายุ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็น มีอายุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 

รองลงมาคือ 36-40 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ,31-35 ปี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 

,41-45 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และมากกวา่ 45 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 

ตามลาํดบั ดา้นการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดเป็นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 282 คน คิด

เป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือสูงปริญญาตรี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
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จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามลาํดบั ดา้นอาชีพ พบวา่ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 97 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ,เจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และ อื่นๆ  

จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามลาํดบั ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบวา่ ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือน อยู่ท่ี 20,001 – 35,000 บาท จาํนวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ ไม่เกิน 20,000 บาท 

จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5, มากกวา่ 45,000 บาท จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ 

35,001 – 45,000 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทย

จาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 6 ดา้น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นผลตอบแทนจากกองทุน ดว้ยค่าเฉลี่ย 𝐗  

และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือดา้นการส่งเสริมการขาย (X = 4.26) และดา้นท่ีอยู่ระดบัมาก คือ ดา้น

ผลตอบแทนจากกองทุน ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการใหบ้ริการ และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(X = 3.96, X = 3.85, X = 3.84, X = 3.76, X =3.74) ตามลาํดบั   

 

สรุปผลผลการวจัิย 

 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) ของลูกคา้ในเขต

จงัหวดัปทุมธานี มีผูต้อบคาํถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง จาํนวน 226 คน คิด

เป็นร้อยละ 56.5 และเพศชาย จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 

103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาคือ 36-40 ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ,31-35 ปี จาํนวน 

72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ,41-45 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และมากกวา่ 45 ปี จาํนวน 61 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดเป็นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 282 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 70.5 รองลงมาคือสูงปริญญาตรี จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 

221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.3 ,เจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และ อื่นๆ  จาํนวน 27 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.8 ตามลาํดบั คน ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อยู่ท่ี 20,001 – 35,000 บาท จาํนวน 202 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ ไม่เกิน 20,000 บาท จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5, มากกวา่ 

45,000 บาท จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และ 35,001 – 45,000 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10.0 ตามลาํดบั 

 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกองทุน SSF ผ่านธนาคารกรุงไทยจํากดั (มหาชน) ของลูกค้าในเขต

จังหวดัปทุมธานี 

 ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือดา้นการส่งเสริมการตลาด แต่ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน

ระดบัดบัมาก คือ ดา้นผลตอบแทนจากกองทุน ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการใหบ้ริการ และดา้น

ผลตอบแทนจากกองทุน ตามลาํดบั 

 

อภิปรายการวจัิย 

 

 1. ด้านผลติภณัฑ์  

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ

สดัส่วนของประเภททรัพยสิ์นท่ีลงทุนมีความเหมาะสมธนาคารกรุงไทยจาํกดั (มหาชน) มีความ

น่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงดา้นบริหารกองทุน ผลการดาํเนินงานและรางวลัท่ี บลจ. กรุงไทย ไดรั้บท่ีผ่านมา 

ความหลากหลายของประเภทกองทุน มีนโยบายในการจ่ายปันผลอย่างต่อเน่ือง และ กองทุนมีนโยบาย

และการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดี ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทิพชญาณ์ อคัรพงศ์โสภณ 
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(2556) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยจ์าํกดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 2. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

สามารถซ้ือขายกองทุนไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ท่ีตั้งสาขาธนาคาร เดินทางไดส้ะดวก

และกระจายทัว่เขตจงัหวดัปทุมธานี และ มีช่องทางในการซ้ือขายกองทุน ท่ีหลากหลาย เช่น Krungthai 

NEXT และ KTAM Smart trade app ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย 

(2557) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบับลจ.บวัหลวง  

 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด  

โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ  อย่างทัว่ถึง เช่น ส่ืออินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ และส่ือออนไลนต่์างๆ  

สามารถใชค้ะแนน KTC FOREVER ในการแลกซ้ือหน่วยกองทุน มีการจดัอบรม/สมัมนาความรู้ใหแ้ก่

ลูกคา้ผ่าน KTAM TV online มีการร่วมออกบูธตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ  อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขาย ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก คือ มีการส่งเสริม

การตลาดท่ีหลากหลาย ทั้งการสะสมคะแนนในการแลกของรางวลั มีการส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ

และขอ้มูลช้ีชวนกองทุนท่ีเขา้ใจง่าย สามารถดูขอ้มูลกองทุนไดห้ลายช่องทางทั้ง Krungthai NEXT และ 

KTAM Smart trade app ตามลาํดบั ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ณฐักร เลาหสงคราม (2555) 

พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

4. ด้านราคา 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

ค่าธรรมเนียมในการซ้ือ-ขาย กองทุน มีความเหมาะสม อตัราค่าธรรมเนียมในการบริหาร กองทุนมี

ความเหมาะสม และ ราคาขายต่อหน่อย มีความเหมาะสม ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ฉตัรแพร 

พูนเอียด (2558) ปัจจยัและพฤติกรรมในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5. ด้านการให้บริการ  

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ 

พนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริการหลงัการขายท่ีดี 

สามารถสอบถามผ่าน Call Center เพ่ือแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัท่วงที การทาํธุรกรรมต่างๆ  เกี่ยวกบั

กองทุน เช่น เปิดบญัชี, ซ้ือ, ขายสามารถทาํไดส้ะดวก รวดเร็วผ่านสาขา การซ้ือกองทุนผ่านช่องทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ  สามารถทาํไดง่้ายและสะดวกรวดเร็ว พนกังานธนาคารสามารถใหค้วามรู้เกี่ยวกบั

กองทุน ไดอ้ย่างละเอียดและเขา้ใจง่าย มีการบริการเปรียบเทียบขอ้มูลกองทุน เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ

ก่อนซ้ือกองทุน สามารถสอบถามขอ้มูลกองทุนผ่านส่ือออนไลน์ไดห้ลายช่องทางทั้ง Facebook ,Line 

และ Twitter มีการจดัส่งรายงานขอ้มูลของกองทุนอย่างสมํ่อ ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกั

ลงทุนทัว่ไปในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

6. ด้านผลตอบแทนจากกองทุน  

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นใน

ระดบัมากท่ีสุด คือ ไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี ในการนาํไปหกัลดหย่อนภาษีเงินได ้ส่วนความคิด

เห็นในระดบัมาก คือ มีการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายกองทุน อย่างสมํ่าเสมอ กาํไรจากการขายหน่วย

ลงทุน เม่ือครบระยะเวลาถือครอง และ ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การฝากเงินออมทรัพย ์ตามลาํดบั 

ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ (2558) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพ 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

  

ด้านผลติภัณฑ์  

ขอ้เสนอแนะ สดัส่วนของประเภททรัพยสิ์นท่ีลงทุนมีความเหมาะสม กล่าวคือควรมีการระบุ

กลุ่มประเภทหลกัทรัพย ์หรือตวัหลกัทรัพยท่ี์เขา้ไปลงทุน และการแบ่งจาํนวนเปอร์เซ็นต์ของประเภท
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ทรัพยสิ์นท่ีเขา้ลงทุนในหนงัส่ือช้ีชวน ใหช้ดัเจน เพ่ือใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูล และสามารถติดตามผลการ

กาํหนดของหลกัทรัพยน์ั้นๆ  ไดโ้ดยตรงอีกทางหน่ึง และเป็นการใหค้วามมัน่ใจกบัผูท่ี้สนใจลงทุน วา่

กลุ่มประเภทของหลกัทรัพย ์และตวัหลกัทรัพยท่ี์เขา้ไปลงทุน ผ่านกองทุน SSF มีความเหมาะสมจริง,  

  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

ขอ้เสนอแนะ สามารถซ้ือขายกองทุนไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา กล่าวคือท่ีสาขา

ธนาคารควรมีจุดใหข้อ้มูลและความรู้เกี่ยวกบักองทุน และมีพนกังานท่ีดูแลดา้นกองทุนโดยเฉพาะ

เพ่ือใหข้อ้มูลการลงทุนท่ีถูกตอ้ง ก่อนท่ีผูล้งทุนจะทาํการซ้ือขายกองทุน  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ขอ้เสนอแนะ ในการทาํโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ  บางทีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีทางธนาคารตอ้งการ

ใหท้ราบขอ้มูลอาจจะไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกองทุน จึงทาํใหผ้ลลพัธ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควร

มีการทาํแบบสอบถาม และเกบ็ขอ้มูลจากผูท่ี้ซ้ือกองทุนทุกคร้ังวา่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกองทุนผ่าน

ส่ือชนิดไหน และนาํขอ้มูลไปทาํการวิเคราะห์วา่ส่ือประเภทไหนท่ีกลุ่มผูล้งทุนติดตามมากท่ีสุด เพ่ือใช้

ในการส่งเสริมการตลาดไดต้รงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีธนาคารตอ้งการขอ้มูลต่างๆของกองทุน ใหก้บั

บุคคลอื่นๆ  ลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกท่านนั้น อาจจะไดรั้บคะแนนพิเศษหรือส่วนลด เพ่ือใชใ้นการซ้ือกองได ้

ด้านราคา  

ขอ้เสนอแนะ ค่าธรรมเนียมในการซ้ือ-ขาย ควรมีการระบุจาํนวนเงินท่ีหกัค่าเนียม ท่ีแน่นอน

โดยยกตวัอย่างการหกัค่าธรรมเนียมใหผู้ล้งทุนเขา้ใจ ซ่ึงปัจจุบนัระบุไวท่ี้ ไม่เกินร้อยละ 3.21 

 ด้านการให้บริการ  

ขอ้เสนอแนะ พนกังานธนาคารทุกคน ควรมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักองทุน เพ่ือสามารถให้

คาํปรึกษาแก่ผูท่ี้สนใจเขา้มาซ้ือกองทุน ไดท้นัที และลูกคา้จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาในการมานัง่รอฟัง

คาํแนะนาํ และยงัเพ่ิมโอกาสในการขายกองทุนไดม้ากข้ึน ฝ่ายบุคคลควรจดัอบรมใหค้วามรู้เกี่ยว

ผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ออกจาํหน่ายกบั

พนกังานประจาํสาขาธนาคารทุกระดบั 
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ด้านผลตอบแทนจากกองทุน  

ขอ้เสนอแนะ นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีนาํมาหกัยดหย่อนภาษีแลว้ ทางกองทุนอาจจะ

มีการจูงใจเพ่ิมเติมแกผูล้งทุน เช่นหากยอดรวมท่ีจะนาํมาหกัยดหย่อนภาษีประจาํปี เกินวงเงินในการ

หกัยดหย่อนภาษี อาจจะมีการมอบบตัรกาํนลัพิเศษสาํหรับกลุ่มนกัลงทุนกลุ่มน้ี เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการ

ซ้ือกองทุนเพ่ิมเติม 
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