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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม(SSF) กับ บริ ษทั หลัก ทรั พย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด 2) เพื่อศึ กษากระบวนการตัดสิ นใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการออม (SSF) กับ บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์จ ัด การกองทุน รวม บัว หลวง จากัด
จ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุค คลของนัก ลงทุน ประกอบด้ว ยด้า นเพศ อายุ อาชี พ ระดับ การศึก ษา
สถานภาพ ความเสี่ ยง และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 3) เพื่อศึกษาปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนัก
ลงทุน ในเรื่ องของ วัตถุประสงค์ในการลงทุน นโยบายในการลงทุน ช่องทางการจัดจาหน่าย และราคา มีผล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลัก ทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีด้า นอายุ ความเสี่ ย ง ต่า งกัน ทาให้
กระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด โดยรวมต่างกัน ปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน ด้านวัตถุประสงค์ใน
การลงทุน ด้านนโยบาลในการลงทุน ด้านช่องทางจัดจาหน่าย และด้านราคา มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study the decision-making process of investing in SSF mutual
funds with Bualuang Asset Management via Bangkok Bank, 2) to study the decision-making process of
investing in SSF mutual funds with Bualuang Asset Management classified by personal factors in sex, age,
occupation, education, status, level of risk and average income per month, and 3) to study the external factors,
such as, investing objectives, investing policy, channel distribution and product price, influencing the decisionmaking process of investing in SSF mutual funds with Bualuang Asset Management through Bangkok Bank
in Bangkok.
The results of hypothesis testing showed that difference of age and level of risk acceptance
affecting the decision-making for investing in SSF mutual funds with Bualuang Asset Management at the
significant level 0.05. Furthur, the external factors such as investing objectives, investing policy, channel
distribution and product price were also affected to the decision-making process of investing in SSF mutual
funds with Bualuang Asset Management.
บทนา
บุคคลที่มีรายได้มาก ย่อมต้องหาช่องทางและวิธีการในการลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุด ซึ่ งแต่ละ
คนก็มีวิธีการวางแผนทางภาษีที่หลากหลายวิธีโดยวิธีส่วนใหญ่ที่คนมักนิ ยมใช้ มีดงั ต่อไปนี้ 1) เงินสะสม
กองทุนเลี้ยงชีพ 2) เงินชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน 3) ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดาที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี
ขึ้นไป 4) เบี้ยประกันสุ ขภาพบิดามารดา 5) เบี้ยประกันชีวิตของตนเอง 6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 7)
เงินบริ จาค 8) ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมเพื่อซื้ อ การเช่าซื้ อ หรื อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 9) ค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)10) ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
ทั้งนี้ ช่องทางในการเลื อกลงทุนเพื่อนาไปยื่นลดหย่อนภาษีที่ตอบโจทย์สาหรั บกลุ่มคนในวัย
ทางานมากที่สุด คือ การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (RMF) และกองทุนรวม
เพื่อการออม หรื อ SSF เพราะนอกจากจะได้นาไปยืน่ ลดหย่อนภาษีแล้ว ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ได้
ให้กบั ผูล้ งทุนในระยะยาวอีกทางหนึ่ ง กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) (Super Savings Fund) ใช้ทดแทน
LTF ตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2567 โดยมีนโยบายการลงทุนรวมเพื่อการออม (SSF) คือ
1) ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท
2)ได้รับสิ ทธิลดหย่อนทางภาษีดงั นี้
2.1) สู งสุ ดไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท
2.2) เมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
2.3) ต้องถือครอง 10 ปี นับจากวันที่ลงทุน (ขายคืนนับวันชนวันของแต่ละก้อนที่ ลงทุน)
2.4) ไม่มีข้นั ต่า ไม่ตอ้ งซื้อต่อเนื่องทุกปี
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2.5) หักลดหย่อนได้ในปี 2563-2567
ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาในเรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนเพื่อการออม
(SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจต่อ
การเลือกการลงทุนโดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของนักลงทุน ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ระดับความเสี่ ยงที่รับได้ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน โดยอาจส่ งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการลงทุนได้ และเพื่อศึกษาปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนแตกต่างกัน เช่น
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการลงทุ น นโยบายในการลงทุ น ช่ า งทางการจัด จ าหน่ า ย และราคา ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจต่อการเลือกการลงทุนได้ โดยสถานที่หรื อเขตพื้นที่ที่น่าสนใจในการสารวจในครั้ง
นี้ คือ กลุ่มคนวัยทางานผูท้ ี่มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม บัวหลวง จากัด ของธนาคารกรุ งเทพ ภาคนครหลวง 6 ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อที่จะได้ทราบ
ว่าเพราะเหตุผลใดบ้างที่เป็ นปัจจัยหลักในการตัดสิ นใจเลือกลงทุน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของนักลงทุน ประกอบด้วย เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ ความเสี่ ยง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน ในเรื่ องของ วัตถุประสงค์ในการ
ลงทุน นโยบายในการลงทุน ช่องทางการจัดจาหน่ าย และราคา มีผลต่อ กระบวนการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ขอบเขตงานวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษา “กระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กับ บริ ษัท หลักทรั พ ย์จัด การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ผ่า นธนาคารกรุ งเทพ ภาคนครหลวง 6 ใน
กรุ งเทพมหานคร” จานวน 200 คน โดยเป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
1.ขอบเขตเนื้อหา ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1) ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) อาชีพ
4) ระดับการศึกษา
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5) สถานภาพ
6) ความเสี่ ยง
7) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2) ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน
1) วัตถุประสงค์ในการลงทุน
2) นโยบาลการลงทุน
3) ช่องทางการจัดจาหน่าย
4) ราคา
ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัดประกอบด้วย
1) การรับรู ้ถึงปัญหา
2) การค้นหาข้อมูล
3) การประเมินทางเลือก
4) การตัดสิ นใจซื้อ
5) การประเมินภายหลังการซื้อ
2. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาในการวิจัย ผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษาหาข้อมูลความเป็ นมาและความ สาคัญของปั ญหา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพื่อมาวิเคราะห์และทาการออกแบบงานวิจยั ที่ได้จากการสารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
2. เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น ข้อมูลส่ วนบุคคลและปั จจัยภายนอกที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน สามารถทาให้ผูแ้ นะนาการลงทุนใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดได้ง่ายขึ้น
3. เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูแ้ นะนาการลงทุนกาหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและสามารถนาไป
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มี ม าตรฐาน และสามารถแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ขัน ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น
4. เพื่อให้ผูแ้ นะนาการลงทุนสามารถนาผลจากการวิจยั ไปประยุกต์ใช้และสร้างแผนการตลาด
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างตรงจุด
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยส่ วนบุคคลของนักลงทุน
-

เพศ

-

อายุ

-

อาชีพ

-

ระดับการศึกษา

-

สถานภาพ

-

ความเสี่ ยง

-

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจของนักลงทุน
- วัตถุประสงค์ในการลงทุน
- นโยบายในการลงทุน
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
- ราคา

กระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออม (SSF) กับ บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
-

การรับรู ้ถึงปัญหา
การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้อ
การประเมินภายหลังการซื้อ

แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์
ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นลักษณะพื้นฐานที่นกั การตลาดมักนามาพิจารณาเพื่อแบ่งส่ วน
ตลาด เพราะทาให้สามารถเห็ นลักษณะของกลุ่มตัวอย่างได้ชดั เจน (George E.Belch & Michael A.Belch ,
2005 อ้างใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550 )
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ตัวแปรประชากรศาสตร์ ด้าน อายุ ที่ ส่งผลต่อการรั บรู ้ ของผูบ้ ริ โภคใน
ประเด็นด้านส่ วนประสมทางการตลาด อายุ (Age) ผลิ ตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่าง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย
ตัวอย่างเช่ น วัยรุ่ นมักจะสนใจสิ นค้าตามสมัยนิ ยมหรื อแฟชั่น ส่ วนผูส้ ู งอายุมักจะสนใจสิ นค้าเกี่ ย วกับ
สุ ขภาพ เป็ นต้น
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การแบ่ งส่ วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation)
Armstrong and Kotler (2007) เป็ นการแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากร ศาสตร์ ประกอบด้วย
ขนาด ความหนาแน่ น ทาเลที่ต้ งั อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ และลักษณะอื่น ๆ หรื อเป็ นการแบ่งส่ วนตลาดตาม
ขนาด โครงสร้าง และการกระจายของประชากร การแบ่งส่ วนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่นิยม
ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่ งใช้ในการแยกแยะ
ความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า โดยถือเกณฑ์จากความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์
ของลูกค้า ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ ดังนี้
1. อายุ (Age) อายุเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้คนมีความคิด และพฤติกรรมที่เหมือนหรื อแตกต่างกัน
และเนื่ องจากผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่าง
นักการตลาดจึงจะใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างของส่ วนตลาด นักการ
ตลาดได้คน้ หาความต้องการของส่ วนตลาดส่ วนลึก (Niche market) โดยมุ่งความสาคัญตลาดอายุช่วงนั้น
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแทนจากการวิจัยทางจิ ตวิทยาแสดงให้เห็ นว่า ผูห้ ญิ งกับผูช้ ายมี ความคิ ด
ค่านิ ยม และทัศนคติแตกต่างกัน เนื่ องจากสังคมและวัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดบทบาทและกิจกรรมของ
ผูห้ ญิงและผูช้ ายไว้แตกต่างกัน ซึ่งผูห้ ญิงนั้นถูกจูงใจง่ายกว่าผูช้ าย รวมทั้งผูห้ ญิงเป็ นเพศที่มีจิตใจอ่อนไหว
หรื อเจ้าอารมณ์ (Emotional) มีความโอนอ่อนผ่อนตาม (Submissive) มีความเป็ นแม่บา้ น และหยัง่ ถึงจิตใจ
ของคนได้ดีกว่าผูช้ าย ในขณะที่ผชู ้ ายมักใช้เหตุผลมากกว่าและจดจาข่าวสารได้มากกว่าผูห้ ญิง เพศจึงเป็ น
ตัวแปรหนึ่งที่มีบทบาทต่อการเลือกใช้บริ การ
3. อาชี พ (Occupation) มักมี อิทธิ พ ลต่อการบริ โ ภคของผูบ้ ริ โ ภค อาชี พ ที่ แตกต่า งกันมี ผ ลต่ อ
แนวคิด อุดมการณ์ ค่านิยมต่อสิ่ งต่าง ๆ เช่น คนที่มีอาชีพรับราชการจะคานึงถึงเรื่ องของสวัสดิการ ศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของความเป็ นข้าราชการ ซึ่ งต่างจากคนที่ทางานธุ รกิจเอกชนที่คานึ งถึงรายได้ และการมี
ศักดิ์ศรี ดว้ ยเงินทองที่สามารถซื้อสิ่ งของที่ตนเองต้องการได้เพื่อรักษาสถานภาพทางสังคม
4. รายได้ (Income) เป็ นสิ่ งที่กาหนดความรู ้สึกนึ กคิด และความต้องการเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของคน
5. การศึ กษา (Education) การศึ กษาหรื อความรู ้ มีอิทธิ พลต่อการเลื อกรั บการบริ การสาขาวิ ชาที่
แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ย่อมก่อให้เกิดความรู ้สึกนึ กคิด อุดมการณ์ รสนิ ยม ค่านิ ยม และความต้องการที่
ไม่เหมือนกัน
6. สถานภาพ (Status) สถานภาพสมรสเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นตัวแปรที่สาคัญ เนื่ องจากคนโสด
จะมีความคิดที่เป็ นอิสระมากกว่า และมีความต้องการที่เป็ นของตนเองมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว เพราะไม่
ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น และไม่มีภาระผูกพัน

7

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค (Decision Process)
การรับรู้ปัญหา หมายถึง จุดเริ่ มต้นของปั ญหาที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู ้สึกถึงความแตกต่าง ระหว่างสภาพ
ที่เป็ นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารู ้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็ นสภาพที่ ปรารถนากับสภาพที่เป็ นอยู่จริ ง
(Reality) ของสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิด ความต้องการที่จะเติมเต็มส่ วนต่างระหว่างสภาพ อุดม
คติสภาพที่เป็ นจริ ง โดยปั ญหาของ แต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550 อ้างใน
วิลาวัณย์ ฤทธิ์ศิริ, 2559) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ ซึ่ งเป็ นกระบวนการสาคัญที่น่าจะศึกษาว่า
ก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อนั้นมีข้ นั ตอนการตัดสิ นใจ
การค้ นหาข้ อมูลข่ าวสาร หมายถึง ถ้าความต้องการถูกกระตุน้ มากพอและสิ่ งที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการอยู่ใกล้ตวั ผูบ้ ริ โภคจะดาเนิ นการตอบสนองความต้องการของเขาทันที แต่ในบางครั้ งความ
ต้องการที่ เกิ ดขึ้ นไม่ สามารถตอบสนองความต้องการได้ ทาให้ความต้องการนั้นจะถู กสะสมเอาไว้เพื่อ
ตอบสนองภายหลัง เมื่อความต้องการถูกกระตุน้ ได้สะสมไว้มากจะให้เกิดภาวะอย่างหนึ่ ง คือ ความตั้งใจให้
ได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยผูบ้ ริ โภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการที่สะสม
ไว้ ปริ มาณของข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคค้นหาขึ้นอยู่กบั ความต้องการที่บุคคลเผชิญอยู่ในระดับมากหรื อน้อย จานวน
เวลาที่ใช้ในการเลือกราคาสิ นค้าและระดับความเสี่ ยงภัยที่พึงมี ถ้าการตัดสิ นนั้นอาจมีความผิดพลาด (อดุลย์
จาตุรงคกุล, 2550 อ้างอิงใน วิลาวัณย์ ฤทธิ์ศิริ, 2559)
การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
การประเมิ นทางเลื อก หมายถึ ง ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อสิ นค้าโดยทั่วไปแล้ว มักจะพิ จารณาจากหลายๆ
ทางเลือก นักการตลาดจึงต้องพยายามทาให้สินค้าของตนเองให้มีความโดดเด่นเหนื อกว่าคู่แข่ง โดยการสร้าง
ให้คุณสมบัติ (Qualification) และรู ปลักษณ์ (Feature) ของสิ นค้าและบริ การตรงกับเกณฑ์ในการวัด (Criteria)
หรื อคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของผลิ ตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคกาหนดขึ้ นสาหรั บใช้ในการเลื อกซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งอาจจะเป็ นในด้านราคา ด้านรู ปแบบ หรื อด้านคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความต้องการหรื อสถานะ
ของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
การประเมินทางเลื อก หมายถึ ง เมื่ อได้ขอ้ มู ลต่าง ๆ มาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจานาทางเลื อกแต่ละทางมา
เปรี ยบเที ยบว่ามี ด้านบวกหรื อด้านลบอย่างไร ในการพิ จารณาทางเลื อกนี้ ผูบ้ ริ โภคจะดึ งเอาเกณฑ์ การ
ประเมินผลความเชื่ อทัศนคติ และความสนใจที่จะซื้ อ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ถูกปลูกฝังอยู่ในจิตใจของคนนั้น ๆ อยู่ก่อน
แล้วมาใช้ในการตัดสิ นใจสาหรับแต่ละทางเลือก ทาให้เกิดการเลือกลักษณะเด่นบางอย่างของผลิตภัณฑ์มาเป็ น
เกณฑ์ในการพิจารณา หากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีลกั ษณะดังกล่าวก็จะคัดออกจากรายการ ซึ่ งจะทาให้การประเมิ น
ทางเลือกนั้นทาได้ง่ายขึ้น (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550 อ้างใน วิลาวัณย์ ฤทธิ์ศิริ, 2559)
การตัดสิ นใจซื้ อ คือ เมื่อทาการประเมินแล้ว จะช่วยให้ผูบ้ ริ โภคสามารถกาหนดความพอใจระหว่าง
สิ นค้าต่าง ๆ ที่เป็ นทางเลือกและในที่สุดกระบวนการตัดสิ นใจก็จะนามาสิ้ นสุ ดที่การซื้ อสิ นค้าโดยพิจารณาจาก
3 ปั จจัย คือ สถานที่ซ้ื อ เงื่อนไขการซื้ อ และความพร้อมที่จะจาหน่าย กล่าวคือ ในเรื่ องสถานที่ซ้ื อ อาจจะซื้ อที่
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ร้านจาหน่ าย ซื้ อที่ทางาน หรื อซื้ อที่บา้ นก็ได้ เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การภายในบ้านสู งขึ้น ส่ วนเงื่อนไขในการซื้ อได้แก่ การซื้ อเป็ นเงินสด เงินผ่อน ซื้ อทางไปรษณี ย ์ โดยการ
ชาระผ่านบัตรเครดิต เป็ นต้น ส่ วนความพร้อมที่จะจาหน่าย หมายถึง ความพร้อมการส่ งมอบหรื อให้บริ การซึ่ ง
ขึ้นอยู่กบั สิ นค้าว่ามีอยู่ในสต็อกพร้อมเพียงพอที่จะส่ งสิ นค้าให้ผู ้ บริ โภค ได้ทนั ทีหรื อไม่ นอกจากนี้ ยงั ต้อง
คานึ งถึ งความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้าไปยังสถานที่ ใช้ด้วย เช่ น การใช้บริ การส่ งอาหารถึ งที่ (Delivery)
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550 อ้างใน วิลาวัณย์ ฤทธิ์ศิริ, 2559)
การตัดสิ นใจซื้อ (Decision Marking)โดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาใน
การตัดสิ นใจสาหรั บผลิ ตภัณฑ์แต่ละชนิ ดแตกต่างกัน คือ ผลิ ตภัณฑ์บางอย่างต้องการรู ้ ขอ้ มูลมาก ต้องใช้
ระยะเวลาในการเปรี ยบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผบู ้ ริ โภคก็ไม่ตอ้ งการระยะเวลาการตัดสิ นใจนานเลย (แคทรี
ยา ภู่พฒั น์, 2551)
การประเมินภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หมายถึง ขั้นสุ ดท้ายหลังจากการซื้ อ ผูบ้ ริ โภค
จะนาผลิ ตภัณฑ์ที่ซ้ื อนั้นมาใช้ และในขณะเดี ยวกันก็จะทาการประเมิ นผลิ ตภัณฑ์น้ ันไปด้วย ถ้าผูบ้ ริ โภคมี
ความพึงพอใช้ในผลิตภัณฑ์น้ นั ก็จะซื้ อในครั้งต่อไป แต่ถา้ ผูบ้ ริ โภคไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ก็จะไม่ซ้ื ออี กใน
คราวต่อไป แต่จะทาการค้นหาข้อมูลใหม่เพื่อมาประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะเห็นได้ว่า กระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อของผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้ อ เพราะหลังจากที่ลูกค้าได้ทาการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การไปแล้วนั้น ดังนั้นนักการตลาดจะต้องทาการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้ อ ซึ่ ง
ความพึงพอใจนั้นเกิ ดขึ้นจากการที่ลูกค้าทาการเปรี ยบเที ยบสิ่ งที่เกิ ดขึ้นจริ ง กับสิ่ งที่คาดหวัง ถ้าคุณค่าของ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับจริ ง ตรงกับที่คาดหวังหรื อสู งกว่าที่ได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจใน
สิ นค้าหรื อบริ การนั้น โดยถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้ อซ้ า หรื อบอกต่อไปยังคนอื่ น
เป็ นต้น แต่ เมื่ อใดก็ ตามที่ คุ ณค่ าที่ ได้รั บจริ งต่ ากว่ าที่ ได้คาดหวังเอาไว้ ลู กค้าก็ จะเกิ ดความไม่ พึ งพอใจ
พฤติกรรมที่ตามมานั่นก็คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันและมีการบอกต่อไปยังผูบ้ ริ โภคคน
อื่น ๆ ด้วย ผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
การประเมินภายหลังการซื้ อ หลังจากมีการซื้ อแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริ โภค
ซึ่ งอาจจะได้รับความพอใจหรื อไม่พอใจก็ได้ แต่ถา้ เกิดความพอใจผูบ้ ริ โภคได้รับทราบถึงข้อดีต่าง ๆ ของ
สิ นค้าทาให้เกิดการซื้ อซ้ าได้หรื ออาจมีการแนะนาให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถา้ ไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคก็อาจเลิกซื้ อ
สิ นค้านั้น ๆในครั้งต่อไปและอาจส่ งผลเสี ยต่อเนื่ องจากการบอกต่อ ทาให้ลูกค้าซื้อสิ นค้าน้อยลงตามไปด้วย

ภาพ 4 แสดงขั้นตอนในกระบวนการตัดสิ นใจซื้อปกติ
ที่มา. จาก Marketing Management (p. 275) (by P. Kotler, 2003)
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แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านราคา (Price) หมายถึง ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมิน
ทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดผลิตภัณฑ์ที่
ราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้ อหรื อทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่น ๆ สาหรับการตัดสิ นใจอย่าง
กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสากรับสิ นค้า
ฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ทาให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ราคายังเป็ นเครื่ องมือประเมินคุณค่าของผูบ้ ริ โภคด้วย
การซื้อ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543 อ้างใน เชียน ไป๋ , 2556)
ด้ านช่ องทางจัดจาหน่ าย คือ กิจการจะต้องคานึ งถึงหลักเกณฑ์ที่สาคัญ 2 ประการ คือ การเข้าถึงได้
(Accessibility) และความพร้อมที่จะให้บริ การ (Availability) การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง ความง่ายและ
ความสะดวกในการซื้ อ ในการใช้หรื อในการบริ การ เนื่ องจากบริ การมีลกั ษณะพิเศษที่สาคัญประการหนึ่ งคือ
การผลิตและการบริ โภคบริ การจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เราจึงไม่สามารถที่จะแยกการผลิตออกจากการบริ โภคได้
(In-reparability) และลูกค้ามักจะต้องมีส่วนร่ วมในกระบวนการผลิตและบริ การด้วย ความพร้อมที่จะให้บริ การ
(Availability) หมายถึ ง ระดับความพร้ อมในการให้บริ การแก่ ลูกค้าซึ่ งจะทาให้ลูกค้าสามารถซื้ อได้ หรื อรั บ
บริ การได้ เนื่องจากการบริ การไม่สามารถเก็บรักษาได้ (Perish-ability) ดังนั้นประเด็นที่สาคัญ คือ บริ การจะต้อง
พร้อมให้บริ การแก่ลูกค้าในสถาน ที่และในเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้บริ การเสมอ ในการนาเสนอบริ การให้กบั
ลูกค้า นักการตลาดควรให้ความสาคัญกับ 3 ปั จจัยที่สาคัญ คือ สถานที่ในการนาเสนอบริ การ (where) เวลาใน
การนาเสนอบริ การ (when) และวิธีการในการนาเสนอบริ การ (how) (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2552)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ธมลวรรณ ศรี คา (2550) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกอง ทุนรวมเพื่อการ เลี้ยง
ชีพ (RMF) ของบริ ษทั จัดการกองทุนพรี มาเวสท์จากัด ผ่านบริ การจัดจาหน่ายของ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF) ของบริ ษทั จัดการกองทุนพรี มาเวสท์จากัด ผ่านบริ การ จัดจาหน่ายของ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ปั ทมรั ฎ ธรรมธิ (2550) ศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ และ
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ของลู กค้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สาขาท่ าแพ อาเภอ เมื อง จังหวัด
เชี ยงใหม่ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 99% ได้แก่ การทราบเงื่ อนไขการ
ลดหย่อนภาษีของกองทุน เพื่อลดหย่อนภาษี
อรรถการ ไสไทย (2556) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีอิทธิ พลต่อการตดสิ นใจการลงทุนในหุ ้น IPO ใน
การศึ กษาครั้ งนี้ เลื อ กศึ กษานั กลงทุ นที่ เคยลงทุ นในหุ ้ น IOP โดยเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นครั้ งนี้ คื อ การใช้
แบบสอบถามและนามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ SPSS โดยการ
หาร้อยละและการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA)
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ทรรศวรรณ จันทร์ สาย (2557) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF
กับ บลจ.บัวหลวง : กรณี ศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุ งเทพในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ผูท้ ี่ร่วมตอบ
แบบสอบถามที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้ที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง ผ่าน
ธนาคารกรุ งเทพในเขต กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั โดยใชการศึกษาแบบเชิงปริ มาณ (Quantitative -Research) โดยวิธีการศึกษาแบบสารวจ
(Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และมีการรวบรวมข้อมูลที่
ได้ท้ งั หมดนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ในการสรุ ปผล
ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ คนวัยทางานที่ ซ้ื อกองทุ นรวมเพื่ อการออม (SSF) กับ บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ภาคนครหลวง 6 ในกรุ งเทพมหานครโดยผูว้ ิจยั ได้
กาหนดจานวนของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน ผูว้ ิจยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (NonProbability) โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสุ่ มเจาะจง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่กาหนดไว้ โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ผ่านทางออนไลน์
โดยใช้ Google Form
2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อนาไปจัดทาและเตรี ยมสาหรับการ
วิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0)
การทดสอบวัดค่ าความเชื่ อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
การทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) ต้องมีค่ามากกว่า 0.7
จึงสามารถสรุ ปได้ว่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่ อถือได้ ซึ่ งถ้าค่าในแต่ละด้านของตัวแปร ไม่ถึง 0.7 ต้อง
ทาการทบทวนข้อคาถามใหม่โดยวิธีตดั ข้อคาถาม หรื อปรับปรุ งข้อคาถามใหม่
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยส่ วนบุคคลของนักลงทุน
2.ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สาหรับวิเคราะห์ส่วนปั จจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุนและกระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกอง ทุนรวมเพื่อการออม
(SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของนักลงทุน
การศึกษา เรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ภาคนครหลวง 6 ในกรุ งเทพมหานครโดยผูว้ ิจัยได้
กาหนดจานวนของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน โดยภาพรวม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 159 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 79.5 และเพศชาย จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 97 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 48.5 รองลงมาคืออายุ 25-30 ปี จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5, 41-50 ปี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.5, 51 ปี ขึ้นไป จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 และน้อยกว่า 25 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.5 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่ วนตัว จานวน
15 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5, รัฐวิสาหกิจ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.0,ข้าราชการ จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.0 และ อื่น.... จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 150 คน
คิดเป็ นร้อยละ 75.0 รองลงมาคือสู งกว่าปริ ญญาตรี ส่วนตัว จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และต่ ากว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.0
รองลงมาคือ สมรส จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.0 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.0 ส่ วนใหญ่สามารถรับความเสี่ ยงได้บา้ งเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจานวน 143
คน คิดเป็ นร้อยละ 71.5 รองลงมาคือ สามารถรับความเสี่ ยงได้สูง เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่
สู งสุ ดจานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.0 และรับความเสี่ ยงไม่ได้ ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีความปลอดภัย
ในการลงทุนสู งจานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 ส่ วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000- 40,000 จานวน 106
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.0 รองลงมาคื อ 40,001- 60,000 จานวน 58 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 29.0 60,001- 80,000
จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0 80,001- 100,000 จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5 และ100,001 บาทขึ้นไป
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5
2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจของนักลงทุน
การศึ ก ษา เรื่ อ ง กระบวนการตัด สิ น ใจลงทุน ในกองทุ น รวมเพื่ อ การออม (SSF) กับ บริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ผ่านธนาคารกรุ งเทพ ภาคนครหลวง 6 ในกรุ งเทพมหานคร
โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดจานวนของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า
ด้านที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
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กองทุนรวม บัวหลวง จากัด อยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้านนโยบาล
ในการลงทุน และด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยเรี ยงตามลาดับ
2.1 ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยรวมเมื่อพิจารณาวิจยั ข้อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน
ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และ S.D. = 0.784 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เพื่อเป็ นการออมเงินในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และ
S.D. = 0.916 เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงจากการลงทุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และ S.D. = 0.917 ต้อง
การซื้ อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เพื่อการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และ S.D. = 0.954 และ
ต้องการซื้ อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เพื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.68 และ S.D. =
0.934 ตามลาดับ
2.2 ด้านนโยบาลในการลงทุน โดยรวมเมื่อพิจารณาวิจยั ข้อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน
ด้านนโยบาลในการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และ S.D. = 0.721 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่กองทุนมีนโยบายและสัดส่ วนในการลงทุนที่เหมาะสมแก่
ผูล้ งทุนทุกช่วงวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และ S.D. = 0.744 กองทุนมีอตั ราผลตอบแทนที่ดีสม่าเสมอเป็ นที่
น่าพึงพอใจแก่ผลู ้ งทุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และ S.D. = 0.839 และกองทุนมีนโยบายป้ องกันความเสี่ ยงใน
เรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และ S.D. = 0.821 ตามลาดับ
2.3 ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย โดยรวมเมื่ อพิจารณาผลการวิจัย ข้อที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของนัก
ลงทุน ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และS.D. = 0.624 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ธนาคารกรุ งเทพมีสาขามากมายครอบคลุมทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และS.D. = 0.758 สามารถชาระค่าจองซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตของ
ธนาคารกรุ งเทพได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และS.D. = 0.726 และมีช่องทางในการซื้ อที่หลากหลายเช่น ATM ,
สาขา,Internet Banking , Mobile-Banking มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ S.D. = 0.738 ตามลาดับ
2.4 ด้านราคา โดยรวมเมื่อพิจารณาผลการวิจัย ข้อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน ด้านราคา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และS.D. = 0.675 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ได้แก่ กองทุนมีราคาขั้นต่าในการซื้ อที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และS.D. = 0.711 กองทุนมี
อัตราค่าธรรมเนี ยมในการบริ หารจัดการกองทุนที่ เหมาะสม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.02 และS.D. = 0.675 และ
กองทุนมีราคาขั้นต่าในการขายที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ S.D. = 0.753 ตามลาดับ
3. กระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายได้ พบว่าด้านที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) มากที่สุด คือ ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ รองลงมาคือด้านการ
ประเมิ นภายหลังการซื้ อ ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมิ นทางเลื อก และด้านการรั บรู ้ถึง
ปัญหา ตามลาดับ
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3.1 การรับรู ้ถึงปั ญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และS.D. = 0.752 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด ได้แก่ ท่านเข้าใจเงื่ อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
(SSF) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และS.D. = 0.843 ท่านมีเป้าหมายจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และS.D. = 0.907 และท่านต้องการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่เป็ นการ
ลงทุนระยะยาว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และS.D. = 0.895 ตามลาดับ
3.2 การค้นหาข้อมูล โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และS.D. = 0.668 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าด้านที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด ได้ แก่ ท่ านนาประสบการณ์ ในการลงทุ นของตนเองมาใช้ในการ
ตัดสิ นใจลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และS.D. = 0.755 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการลงทุนได้ดว้ ยตนเองและ
ทาง Website หรื อ ตัวแทนขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และS.D. = 0.753 และท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสื อชี้
ชวนและผลการดาเนิ นงานของกองทุนในอดี ตจาก บลจ.บัวหลวง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.02 และS.D. = 0.817
ตามลาดับ
3.3 การประเมินทางเลือก โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และ S.D. = 0.805 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ได้แก่ ท่านมีการสอบถามข้อมูลจากคนรอบข้างก่อนการตัดสิ น
ลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และS.D. = 0. .889 ท่านมีการเปรี ยบเทียบบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงและน่าไว้วางใจของ
บริ ษทั ก่อนการลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และS.D. = 0.876 และท่านมีการเปรี ยบเที ยบข้อมูลต่าง ๆ ของ
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บลจ.อื่นก่อนตัดสิ นใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และS.D. = 0.939 ตามลาดับ
3.4 การตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ S.D. = 0.656 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด ได้แก่ ท่านได้รับความสะดวกเนื่ องจากพนักงานมีความพร้ อมในการ
ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และS.D. = 0.656 ท่านได้รับความสะดวกมากขึ้นเนื่ องจาก สามารถซื้ อกองทุน
ผ่านบัตรเครดิตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และS.D. = 0.739 และท่านได้รับความสะดวกในการซื้ อเนื่ องจาก มี
ช่องทางการซื้อที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และ S.D. = 0.749 ตามลาดับ
3.5 การประเมินภายหลังการซื้ อ โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ S.D. = 0.602 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ได้แก่ ท่านจะแนะนาคนรู ้จกั ให้มาใช้บริ การ บลจ.บัวหลวง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และS.D. = 0.683 ท่านรู ้สึกว่า บลจ.บัวหลวง มีความน่ าเชื่ อถื อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
และS.D. = 0.650 และท่านได้รับความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนผ่าน บลจ.บัวหลวง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ S.D. = 0.725 ตามลาดับ
อภิปรายผล
ด้ า นอายุ จากผลการวิ จัย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของนัก ลงทุ น ด้า นอายุ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บัวหลวง จากัด ดังนั้นนักการตลาดควรวางแผนเกี่ยวกับตัวกองทุนให้มีความน่าสนใจทั้งในเรื่ องของความ
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หลากของกองทุน และมีความเหมาะสมของอายุในแต่ละช่วงเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มอายุต่าง ๆ ได้มาก
ยิง่ ขึ้น
ด้ านความเสี่ ยง จากกการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักลงทุนที่รับความเสี่ ยงได้
ต่างกัน ทาให้กระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม บัวหลวง จากัด ต่างกัน ดังนั้นนักการตลาดควรวางแผนการตลาดโดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้
ชัดเจน ไม่ว่าเป็ นเรื่ องของข้อมูลการนาเสนอของกองทุนเพื่อให้ง่ายต่อ การค้นข้อมูลของกองทุน นโยบาย
ผลการดาเนิ นงาน การเปรี ยบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่
ลูกค้าแต่ละรายรับได้ เพื่อช่วยในเรื่ องการตัดสิ นใจการเลือกซื้ อกองทุนให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
และให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ให้กบั ลูกค้าในกลุ่มวัยทางานทุกระดับความเสี่ ยง
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
1. เช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้านสถานการณ์ ปัจจัยด้านพฤติกรรม และปัจจัยของประเทศ
2. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มคนวัยทางานผูท้ ี่มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม (SSF) กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ของธนาคารกรุ งเทพ ภาคนครหลวง
6 ในกรุ งเทพมหานคร เท่านั้น ดังนั้นควรมีการขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ
เช่ น คนทุกวัย หรื อคนวัย ทางานในจัง หวัด อื่ น ๆ ด้วย เพื่ อให้ไ ด้ค วามแตกต่า งด้า นความคิ ด และได้
ผลการวิจยั ที่หลากหลายและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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