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บทคดัย่อ 
               การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของลูกค้าธนาคารไทย
พาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม   มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม โดยมีขอบเขตงานวิจยั
และกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม ซ่ึงแบ่งงานการ
วิจยัออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ โดยประกอบ เพศ อายุสถานภาพ 
การศึกษา รายได ้ และ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง การตลาดบริการ 7Ps ประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ สุดทา้ยดา้นกระบวนการเป็นตวัแปร อิสระในการศึกษา เพื่อใหท้ราบถึง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัล
พระรามสาม และน าผลวิจยัมาประยกุต์ เพื่อการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ41 – 50 ปี ส่วน
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ใหญ่มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มี
รายได2้0,001 – 30,000 บาท 
  ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของ
ลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม มีทั้งหมด 5 ปัจจยั โดยเรียงความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  โดยรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้าน โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก ดา้น
บุคลากรอยู่ในระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการอยู่ในระดบัมาก ดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก 
และดา้นกระบวนการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 
  ค าส าคญั : จากกองทุนรวมธนาคารไทยพาณิชย ์ส่วนประสมทางการตลาด 
Abstract 
  A study of factors affecting the decision to buy mutual funds of Siam Commercial 
Bank customers Central Rama III Branch. The objective is to study factors affecting the 
decision to buy mutual funds of Siam Commercial Bank customers. Central Rama III Branch 
With research scope and sample group being customers of Siam Commercial Bank Central 
Rama III Branch The research work is divided into 2 parts, which are demographic factors, 
including gender, age, status, education, income, and mixed factors. 7P’s service marketing 
includes products, prices, sales channels, marketing promotions, personnel, physical features. 
Finally, the process aspect is variable. Freedom to study to understand the factors that affect 
the decision to buy mutual funds of Siam Commercial Bank customers Central Rama III 
Branch and apply the research results for product development to meet the needs of customers 
The results showed that most of the samples were male, aged 41 - 50 years, most were single 
status. Have a bachelor's degree Have a career in a private company Most of them earn 20,001 
- 30,000 baht. 
  Marketing mix factors that influence the decision to buy mutual funds of Siam 
Commercial Bank customers Central Rama III branch has all 5 factors by essay regarding the 
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marketing mix factors Overall is at a high level. Separated by side in order of average order 
from highest to lowest, namely physical characteristics in high level, followed by marketing 
promotion in high level The distribution channels are in a high level. Personnel were at a high 
level. The products and services are at a high level. The price is at a high level. And service 
processes were at a moderate level, respectively. 
 
Keywords: from Siam Commercial Bank Mutual Fund Marketing Mix 
 

บทน า 
   
 ปัจจุบนัมีการแข่งขนัผลิตภณัฑ์ทางการเงินและการลงทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนท่ีมีการเปิดเสรี

ทางดา้นการเงิน ส่งผลใหธ้นาคารในประเทศไทยตอ้งมีการปรับตวัเพื่อเพิ่มศกัยภาพโดยธนาคาร
แต่ละธนาคารตอ้งมีการน าเสนอผลิตภณัฑ์  นอกเหนือจากดา้นการฝากเงินและการให้สินเช่ือ
แลว้  ธนาคารยงัใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการลงทุนการใหบ้ริการดา้นประกนัชีวิต เพราะใน
ปัจจุบนัประชาชนมีทางเลือกในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีผู ้
ลงทุนยอมรับได ้       
  จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ผูล้งทุนทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยมีความสนใจท่ีจะลงทุน
ในกองทุนรวมนั้นมีหลากหลายปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง   ผูว้จิยัจึงมีความสนใจเร่ือง“ปัจจัยทีม่ผีล
ต่อการตัดสินใจซ้ือกองทุนรวมของลูกค้าธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม”
โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีมาซ้ือกองทุนรวมธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสามเพื่อให้
ทราบวา่นกัลงทุนทั้งรายใหญ่และรายใหญ่ใชปั้จจยัอะไรบา้งมาพิจารณาในการซ้ือกองทุนรวม
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อนกัลงทุนท่ีสนใจจะ
ลงทุนในกองทุนรวมธนาคารไทยพาณิชย ์และยงัสามารถน าปัจจยัท่ีไดม้าประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนกองทุนรวมในอนาคตและเพื่อจดัการบริหารความเส่ียงจากการซ้ือ-ขาย-สับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของลูกคา้และยงัเป็นประโยชนต่์อพฒันาการ
ผลิตภณัฑห์รือบริการของธนาคารไทยพาณิชย ์ ใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงและ
ฐานขอ้มูลลูกคา้ไดใ้นอนาคต
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั   
 
  1.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการซ้ือกองทุนรวมของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา
เซ็นทรัลพระรามสาม จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
  2.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม 

 

กรอบแนวคดิ 
  จากการศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ผูว้ิจัยได้
ก  าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทย
พาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม โดยมีรายละเอียดของกรอบแนวคิด ดงัต่อไปน้ี 
                ตัวแปลอสิระ                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

1.เพศ   4.ระดบัการศึกษา 
2.อาย ุ  5.อาชีพ 
3.สถานภาพ 6.รายได ้

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางตลาดบริการ (7ps) 

1.ผลิตภณัฑ ์    5.บุคลากร 
2.ราคา     6.ลกัษณะทางกายภาพ 
3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย7.กระบวนการบริการ 
4.การส่งเสริมการขาย 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซ้ือ

กองทุน  

รวมของลูกค้าธนาคารไทยพาณชิย์  

สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม 
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สมมตฐิานการวจิยั 
  ดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ,ราคา
ช่องทางการบริการ, การส่งเสริมการขาย ,บุคลากร , ลกัษณะทางกายภาพ , กระบวนการบริการ 
น่าจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม 

 

ขอบเขตของการศึกษา              
 1 ขอบเขตดา้นประชากรศาตร์: ประชากรท่ีใช้ในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ลูกคา้ท่ีถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมในธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน โดยใชสู้ตร W.G.cochran (1953) ซ่ึงจากการก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ ณ ระดบั 95% 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 384 ตวัอยา่ง เพื่อลดความคลาดเคล่ือน เพิ่มความเช่ือมัน่ในการเกบ็ขอ้มูล 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา: มุ่งศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลต่อ
การซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา: ระยะเวลาในการด าเนินวิจยั ตั้งแต่เดือน กนัยายน พ.ศ 2562 
ถึง พฤศจิกายน 2562  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
หลกัทรัพย์  ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรัพยสิ์น เช่น ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร,ตัว๋

เงินหุน้,ตราสารอ่ืนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
ส่วนประสมทางการตลาด (7 Ps) หมายความว่า เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถคอบ

คุมไดด้ว้ยนกับริหารการตลาดเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว้ โดยประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางตลาด ดา้นบุคลากร  ดา้น
กายภาพ ดา้นกระบวนการ 

ประชากรศาสตร์ หมายความว่า ลักษณะเฉพาะของบุคคล จ าแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ส่งผลต่อการซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิยั   
1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้  
2. เพื่อท าใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั

จ าหน่าย การส่งเสริมทางตลาด บุคลากร กายภาพ กระบวนการท่ีมีผลต่อการซ้ือกองทุนรวมของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม 

3. เพื่อเป็นประโยชนใ์นการศึกษาวจิยัและพฒันาต่อยอดการท าวจิยัในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน ประเภทอ่ืนๆในคร้ังต่อไป           

 

ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทย

พาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม” ในคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งมาปรับใชใ้นการศึกษาเพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท าวจิยั 
โดยแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆทีเ่กีย่วข้อง มดีังต่อไปนี ้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบักองทุนรวมของธนาคารไทยพาณชิย์และบริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน

รวม(SCBAM) คือ กองทุนรวม ประเภทท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการออมและนกัลงทุน
ท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนได้ ซ่ึงการลงทุนแบ่งระดับความเส่ียงให้นักลงทุนได้
ประเมินความเส่ียงก่อนการลงทุนและมีนักเช่ียวชาญท่ีมีความสามารถแนะน าทางดา้นลงทุน
ใหก้บันกัลงทุน (อา้งอิง: www.scb.co.th) 

ทฤษฎแีละแนวคดิในการลงทุน 
การลงทุน หมายถึง การออมประเภทหน่ึงเพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน แต่ ทั้งน้ี

เราตอ้งตระหนกัวา่ในการลงทุนมีความเส่ียง เพราะนอกจากการไดก้  าไรจากการลงทุน เรากอ็าจ 
ขาดทุนไดเ้ช่นกนั ดงันั้น ในการตดัสินใจน าเงินออมมาลงทุน เราจึงตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ 
และ ศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี เพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว ้และเพื่อ
ลดความ เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน  
(https://sites.google.com/a/kkumail.com/savingmoney4u /ministries, 2558) 
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ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความว่า หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา องคป์ระกอบ 
เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ี
ส าคญั และสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
ท าให้ง่ายต่อ การวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอ่ืนๆ ตัวแปรทางด้านประชากรท่ีส าคัญ 
ประกอบดว้ย   
  1. อายุ (Age) หมายถึง อายขุองกลุ่มของผูบ้ริโภคซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อการบริโภคสินคา้
หรือ บริการท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั นกัการตลาด
จึงใช ้ ประโยชน์จากดา้นอายุเพื่อเป็นตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ของส่วน
ตลาดได ้ท าการคน้ควา้หาความตอ้งการของตลาดส่วนเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ี
ตลาดอาย ุส่วนนั้นๆ  
  2. เพศ (Sex) หมายถึง ตวัแปรทางท่ีเป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ดงันั้น
นกัการ ตลาดจึงตอ้งศึกษาตวัแปรน้ีอยา่งรอบครอบ เพราะว่าในยุคปัจจุบนันั้นตวัแปรทางดา้น
เพศมีการ เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเม่ือก่อน การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
อาจมีสาเหตุจาก การท่ีผูห้ญิงออกไปท างานนอกบา้นมากข้ึน  
  3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลกัษณะของครอบครัวนบัว่าเป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัอย่างยิ่งใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับหน่วยของผูบ้ริโภค นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลใน
ครัวเรือนท่ีใชสิ้นคา้ใด สินคา้หน่ึงรวมถึงยงัใส่ใจในการพิจารณาลกัษณะทางประชาการศาสตร์
และโครงสร้างดา้นส่ือท่ี เก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เป็นคนตดัสินใจในครอบครัวเพื่อท่ีจะช่วยท าใหพ้ฒันา
กลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่ง เหมาะสม  
  4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตวั 
แปรท่ีส าคญัต่อการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปแลว้นกัการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
รายได ้สูง แต่อยา่งไรกต็ามครอบครัวท่ีมีรายไดต่้าํเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัของการ
แบ่งส่วน การตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวช้ีว ัด
ความสามารถของผูบ้ริโภค ในการซ้ือสินค้าหรือไม่มีความสามารถในการซ้ือสินค้า ใน
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ขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ แทท่ี้จริง แลว้อาจใชเ้กณฑ ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ เป็นตวัก าหนดเป้าหมายได ้17 เช่นกนั แมร้ายไดเ้ป็นตวัแปรท่ีนิยมใชแ้ต่นกัการ
ตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวั แปรดา้นประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพื่อให้
สามารถก าหนดตลาดเป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน   
  จากแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษา
ลกัษณะ ประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน เน่ืองจากเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถ
น าไปใชใ้นการ ก าหนดตลาดเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางตลาดบริการ 7 Ps (Marketing Mix)  
ส่วนประสมทางตลาด  หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุม้ค่า 
รวมถึงมีการจดัจาหน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อใหค้วามสะดวก 
แก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้ และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้งโดย
(อา้งอิง : จตุพร อินทร์อกัษร, 2560) 
โดยส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 7 ปัจจยั (7 Ps) (Kotler,2003, อา้งอิงใน ศิริวรรณ 
เสรีรัตน,์2549) ไดแ้ก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความ 
ตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ไดผ้ลิตภณัฑจึ์ง 
ประกอบ ด้วย สินค้า  บริการ ความคิด สถานท่ี  องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑน์ั้น
สามารถขายได ้

2. ราคา (Price) หมายถึง จ  านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่าย เพื่อใหไ้ดซ่ึ้ง
ผลิตภณัฑ์หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง คุณค่า
(Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคาจึง 
ตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ใน
การน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในดา้นคุณค่าของบริการท่ีน าเสนอ 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อกบั ลูกคา้
หรือผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแจง้ขอ้มูลข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือ  ผู้แนะน าการลงทุน (Investment Advisory) ตอ้งมีการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อใหบุ้คลากรสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรผูใ้ห้บริการกบัลูกคา้กบัผูใ้ช้บริการ ทั้งน้ีบุคลากรตอ้งมีความรู้
และ ความสามารถ ทศันคติท่ีดีต่องาน และสร้างค่านิยมท่ีดีต่อองคก์ร 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Presentation) 
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ เพื่อสร้างคุณค่าท่ีลูกคา้ สามารถ
สัมผสัและรับรู้ได ้

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการปฏิบติังานใน ดา้น
การใหบ้ริการท่ีน าเสนอแก่ลูกคา้ เพื่อใหไ้ดรั้บบริการอยา่งมีคุณภาพ 

 

 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการตดัสินใจซ้ือ 
  การตดัสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะจาก 
บรรดาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่(C. Glenn Walters, 1987, น.69 อา้งถึงในศุภร เสรีรัตน์, 2550, น.
49)  
  การตดัสินใจ คือ กระบวนการคดัเลือกแนวทางปฏิบติัจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ 
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ซ่ึงจดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแกไ้ขปัญหา (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 
2546 หนา้ 7 อา้งถึงใน สุทามาศ จนัทรถาวร. 2556, น.623)  
  จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การตดัสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก
ทางเลือก ทางใดทางหน่ึงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ รวมไปถึงการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
ในการตดัสินใจเลือก ซ้ือสินคา้และบริการ   
 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง   
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ 

ตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม มีดงัน้ี  



10 
 

เกียรติศักดิ พัฒนด ารงเกียรติ (ม.ป.ป.) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ 
ลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า นกัลงทุนหุ้นสามญั
ทัว่ไปใน เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น เพศชายมีอายุอยู่ ในช่วง 30 – 39 ปี สถานภาพ
โสดมีการศึกษา ระดบัปริญญาตรีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้เฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 – 50,000 บาท โดยนักลงทุนมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินออม และมี
ประสบการณ์การลงทุน ในตลาด หลกัทรัพยต์ั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป  

นอกจากน้ียงัพบวา่ สภาพแวดลอ้มทางการลงทุน ดา้นการวเิคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจและ
การเมือง ดา้นการวเิคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม ดา้นการวเิคราะห์ภาวะหลกัทรัพย ์ และ ดา้นการ
วเิคราะห์ทางเทคนิค นกัลงทุนใหค้วามส าคญัในระดบัมากตามล าดบั   

พฤติกรรมการลงทุนในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนใน
เขตกรุงเทพมหานครดา้นการตดัสินใจซ้ือหุน้สามญัและตดัสินใจขายหุน้สามญัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ประเภทหุน้สามญัท่ีนกัลงทุนหุน้สามญัในเขตกรุงเทพมหานครท าการตดัสินใจลงทุนมาก
ท่ีสุด คือหุน้สามญัในกลุ่ม อสังหาริมทรัพยแ์ละ ก่อสร้าง (PROPCON) และวตัถุประสงคห์ลกั
ในการลงทุนของนกัลงทุนหุน้สามญัในเขตกรุงเทพมหานครคือ ตอ้งการส่วนต่างของก าไรจาก
การลงทุนนกัลงทุนท่ีมีเพศแตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการลงทุนดา้นการตดัสินใจขายหุ้นสามญั
ในตลาดหลักทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ0.01  นักลงทุนท่ีมี
ประสบการณ์การลงทุนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลงทุนดา้นการ ตดัสินใจซ้ือหุ้นสามญัใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 สภาพแวดลอ้มทางการลงทุน
ดา้นภาวะเศรษฐกิจและการเมือง การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ ภาวะหลกัทรัพยมี์
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ หุ้นสามญั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 โดยสามารถอธิบายไดร้้อยละ 30.8 

ความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีการลงทุน อยา่งมีนยัความส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
สิริลักษณ์ ติดตั้งธรรม (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ความรู้ความเขา้ใจ กบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) พบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจต่อการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ อายุ ความรู้ความเขา้ใจ รายได้ และ การลงทุนหรือการออมประเภทอ่ืนท่ี
แตกต่างกนั จะมีปริมาณเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพแตกต่างกนั   
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ชุรีพร สีสนิท (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  พบว่า  อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินได้ฯ และ
ประสบการณ์ในการลงทุนท่ีแตกต่างกนัมีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ใน
ดา้นการลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาวเพิ่มเติม ดา้นการแนะน าผูอ่ื้นใหม้าลงทุน ดา้นความสะดวก
ในการซ้ือขายกองทุน ความนิยมในการลงทุนเพิ่มช่วงไตรมาสท่ีส่ี 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
ผูว้จิยัจึงเลือกใชก้ลุ่มตวัอยา่งโดยก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาด

เคล่ือนท่ียอมรับได้คือ 5%  ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 400 คน  ซ่ึงถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ี
เง่ือนไขก าหนด  คือไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง  โดยใชสู้ตร W.G.cochran (1953) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  
          ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัใชใ้น การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ วรรณกรรม ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม เพื่อเกบ็
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) วิธีวิจยัเชิง
ส ารวจเป็นค าถามปลายปิด โดยผูว้ิจยัมีค  าตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ โดยแบ่ง
แบบสอบถามปลายปิดเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
  ส่วนที ่1 : ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายได ้
มีจ  านวนแบบสอบถามทั้งหมด 6 ขอ้ 
  ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของ
ลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม 

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม กบั บลจ.ธนาคารไทย
พาณิชย ์(SCBAM) โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale 
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Question): ซ่ึงจดัอยู ่ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใหเ้ลือกตอบ
ไดเ้พียงค าตอบเดียว 

 
เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 1ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Ferquency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมี

ระดบัการวดัเชิงกลุ่มซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ 
ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้นรายได ้

 .2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วเิคราะห์ตวัแปรท่ีระดบัการเชิงปริมาน ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัภายนอก เช่นการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม
ของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม  

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
ศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การวเิคราะห์ผลทางสถิติดงัน้ี  
 1 เพื่อศึกษาการซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัล

พระรามสาม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ T-Test 
 2 เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา

เซ็นทรัลพระรามสาม จ าแนกตาม อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ใชก้ารวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 3 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นราคา, ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคคล, ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ, ดา้นกระบวนการ, ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
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สรุปผลการวจิยั  
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ41 – 50 ปี ส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่มีรายได้
20,001 – 30,000 บาท 

 
ความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   

 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แยกเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก ดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ์และ
บริการอยู่ในระดบัมาก ดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก และดา้นกระบวนการให้บริการอยู่ในระดบั
ปานกลาง ตามล าดบั 

ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือกองทุนรวมของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล
พระรามสาม 

ผลการศึกษา พบว่า การตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ ธนาคารไทยพาณิชย ์
สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แยกเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ เพื่อใชชี้วิตหลงัเกษียณงานอย่างมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ 
ท่านตดัสินใจซ้ือกองทุนท่ีมีการลงทุนรวมธนาคารไทยพาณิชยห์รือไม่ อยูใ่นระดบัมาก และเพื่อ
เป็นเงินออมหรือเงินลงทุนในอนาคตอยูใ่นระดบัมากตามล าดบั 

 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อายุ และอาชีพ ท่ีแตกต่าง

กนั มีผลต่อการตดัสินการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัล
พระรามสามแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตดัสินการตดัสินใจซ้ือ
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กองทุนรวมของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพระรามสาม ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยคร้ังต่อไป   

1. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กวา้งข้ึนโดยการเพิ่มขอบเขตงานวิจัยไปยงั
หน่วยงานอ่ืนๆ  เพื่อน าผลงานวจิยัไปศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมและพฒันาต่อไป 

2. ควรเพิ่มท าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือใชว้ิธีการในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึน 

3. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพถึงพฤติกรรม และผลกระทบท่ีส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยขีองพนกังานในส่วนรายละเอียดต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลเชิงลึกมาใชใ้นการพฒันาต่อไป 
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เกษตรศาสตร์.มงคล เจริญกลุ.(2547). “การวดัผลการด าเนินงานและความเส่ียงจา การลงทุนใน
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