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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม(SSF) กับ บริษทั หลกั ทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด 2) เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริษัท หลกัทรัพยจ์ ัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  
จ าแนกตามปัจจ ัยส่วนบุคคลของนักลงทุนประกอบด ้วยด ้านเพศ อายุ อาชีพ ระด ับการศึกษา  
สถานภาพ ความเส่ียง และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 3) เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนัก
ลงทุน ในเร่ืองของ วตัถุประสงคใ์นการลงทุน นโยบายในการลงทุน ช่องทางการจดัจ าหน่าย และราคา มีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกั ทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากดั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีด้านอายุ ความเส่ียง ต่างกัน ท าให้
กระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากดั โดยรวมต่างกนั ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักลงทุน ดา้นวตัถุประสงคใ์น
การลงทุน ดา้นนโยบาลในการลงทุน ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นราคา มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
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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 decision-
making 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. 
 
บทน า 

บุคคลท่ีมีรายไดม้าก ย่อมตอ้งหาช่องทางและวิธีการในการลดหย่อนภาษีให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงแต่ละ
คนก็มีวิธีการวางแผนทางภาษีท่ีหลากหลายวิธีโดยวิธีส่วนใหญ่ท่ีคนมกันิยมใช้ มีดงัต่อไปน้ี 1) เงินสะสม
กองทุนเล้ียงชีพ 2) เงินชดเชยท่ีไดรั้บตามกฎหมายแรงงาน 3) ค่าอุปการะเล้ียงดูบิดา มารดาท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป 4) เบ้ียประกนัสุขภาพบิดามารดา 5) เบ้ียประกนัชีวิตของตนเอง 6) เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 7) 
เงินบริจาค 8) ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมเพื่อซ้ือ การเช่าซ้ือ หรือสร้างอาคารท่ีอยู่อาศยั 9) ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)10) ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)  

ทั้งน้ีช่องทางในการเลือกลงทุนเพื่อน าไปยื่นลดหย่อนภาษีท่ีตอบโจทยส์ าหรับกลุ่มคนในวยั
ท างานมากท่ีสุด คือ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวม
เพื่อการออม หรือ SSF เพราะนอกจากจะไดน้ าไปยืน่ลดหยอ่นภาษีแลว้ ยงัสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีได้
ให้กบัผูล้งทุนในระยะยาวอีกทางหน่ึง กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) (Super Savings Fund) ใช้ทดแทน 
LTF ตั้งแต่ปี 2563 ถึง ปี 2567 โดยมีนโยบายการลงทุนรวมเพื่อการออม (SSF) คือ 
1) ลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดทุ้กประเภท 
2)ไดรั้บสิทธิลดหยอ่นทางภาษีดงัน้ี 
 2.1) สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท 
 2.2) เม่ือรวมกบัเงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายอ่ืุน ๆ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี 
 2.3) ตอ้งถือครอง 10 ปี นบัจากวนัท่ีลงทุน (ขายคืนนบัวนัชนวนัของแต่ละกอ้นท่ี ลงทุน) 
 2.4) ไม่มีขั้นต ่า ไม่ตอ้งซ้ือต่อเน่ืองทุกปี 
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 2.5) หกัลดหยอ่นไดใ้นปี 2563-2567 
 ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง กระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนเพื่อการออม 
(SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจต่อ
การเลือกการลงทุนโดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนักลงทุน ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ ระดบั
การศึกษา สถานภาพ ระดบัความเส่ียงท่ีรับได ้และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั โดยอาจส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการลงทุนได ้และเพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนแตกต่างกนั เช่น 
วัตถุประสงค์ในการลงทุน  นโยบายในการลงทุน  ช่างทางการจัดจ าหน่าย  และราคา  ท่ีอาจมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจต่อการเลือกการลงทุนได ้โดยสถานท่ีหรือเขตพื้นท่ีท่ีน่าสนใจในการส ารวจในคร้ัง
น้ี คือ กลุ่มคนวยัท างานผูท่ี้มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ของธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 ในกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีจะไดท้ราบ
วา่เพราะเหตุผลใดบา้งท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกลงทุน  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

2. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักลงทุน ประกอบด้วย เพศ อายุ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ความเส่ียง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน ในเร่ืองของ วตัถุประสงคใ์นการ
ลงทุน นโยบายในการลงทุน ช่องทางการจดัจ าหน่าย และราคา มีผลต่อ กระบวนการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษา “กระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 
กับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  ผ่านธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 ใน
กรุงเทพมหานคร” จ านวน 200 คน โดยเป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

1.ขอบเขตเน้ือหา ผูวิ้จยัมุ่งศึกษาตวัแปรดงัน้ี   
   ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
  1) ปัจจยัส่วนบุคคล  
   1) เพศ   

 2) อาย ุ 
 3) อาชีพ 
 4) ระดบัการศึกษา  
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 5) สถานภาพ    
 6) ความเส่ียง    
 7) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
2) ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน 
 1) วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
 2) นโยบาลการลงทุน 
 3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 4) ราคา 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั 

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดัประกอบดว้ย   
1) การรับรู้ถึงปัญหา 
2) การคน้หาขอ้มูล 
3) การประเมินทางเลือก 
4) การตดัสินใจซ้ือ 
5) การประเมินภายหลงัการซ้ือ 

2. ขอบเขตเวลา 
ระยะเวลาในการวิจัย ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาหาขอ้มูลความเป็นมาและความ ส าคญัของปัญหา 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพื่อมาวิเคราะห์และท าการออกแบบงานวิจยัท่ีไดจ้ากการส ารวจและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธนัวาคม 2563 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เพื่อใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
  2. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน  เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอกท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจของนักลงทุน สามารถท าให้ผูแ้นะน าการลงทุนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดไดง่้ายขึ้น 
  3. เพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูแ้นะน าการลงทุนก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและสามารถน าไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน  และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น  
 4. เพื่อให้ผูแ้นะน าการลงทุนสามารถน าผลจากการวิจยัไปประยุกต์ใช้และสร้างแผนการตลาด
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งตรงจุด 
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แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์ 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพ

ครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นลกัษณะพื้นฐานท่ีนกั การตลาดมกัน ามาพิจารณาเพื่อแบ่งส่วน
ตลาด เพราะท าให้สามารถเห็นลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างไดช้ดัเจน  (George E.Belch & Michael A.Belch , 
2005 อา้งใน อจัฉรา นพวิญญูวงศ,์  2550 )  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ตวัแปรประชากรศาสตร์ด้าน อายุ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคใน
ประเด็นด้านส่วนประสมทางการตลาด อายุ (Age) ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตามวยั 
ตวัอย่างเช่น วยัรุ่นมกัจะสนใจสินคา้ตามสมยันิยมหรือแฟชั่น ส่วนผูสู้งอายุมักจะสนใจสินคา้เก่ียวกับ
สุขภาพ เป็นตน้  
  

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักลงทุน 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

- ความเส่ียง 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

กระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการออม (SSF) กับ บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

- การรับรู้ถึงปัญหา 
- การคน้หาขอ้มูล 
- การประเมินทางเลือก 
- การตดัสินใจซ้ือ 
- การประเมินภายหลงัการซ้ือ 

 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจของนักลงทุน 

- วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 

- นโยบายในการลงทุน 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ราคา 
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การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation)  
Armstrong and Kotler (2007) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกัดา้นประชากร ศาสตร์ ประกอบดว้ย 

ขนาด ความหนาแน่น ท าเลท่ีตั้ง อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ และลกัษณะอ่ืน ๆ หรือเป็นการแบ่งส่วนตลาดตาม
ขนาด โครงสร้าง และการกระจายของประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีนิยม
ใชก้นัอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได ้การศึกษา และอาชีพ ซ่ึงใชใ้นการแยกแยะ
ความแตกต่างของกลุ่มลูกคา้ โดยถือเกณฑ์จากความตอ้งการของลูกคา้ และพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์
ของลูกคา้ ซ่ึงมกัจะมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์ ดงัน้ี  

1. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาให้คนมีความคิด และพฤติกรรมท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนั 
และเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ หรือบริการจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง 
นกัการตลาดจึงจะใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของส่วนตลาด  นกัการ
ตลาดไดค้น้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนลึก (Niche market) โดยมุ่งความส าคญัตลาดอายชุ่วงนั้น  

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแทนจากการวิจัยทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่า  ผูห้ญิงกับผูช้ายมีความคิด 
ค่านิยม และทศันคติแตกต่างกนั เน่ืองจากสังคมและวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดบทบาทและกิจกรรมของ
ผูห้ญิงและผูช้ายไวแ้ตกต่างกนั ซ่ึงผูห้ญิงนั้นถูกจูงใจง่ายกวา่ผูช้าย รวมทั้งผูห้ญิงเป็นเพศท่ีมีจิตใจอ่อนไหว
หรือเจา้อารมณ์ (Emotional) มีความโอนอ่อนผอ่นตาม (Submissive) มีความเป็นแม่บา้น และหยัง่ถึงจิตใจ
ของคนไดดี้กว่าผูช้าย ในขณะท่ีผูช้ายมกัใชเ้หตุผลมากกว่าและจดจ าข่าวสารไดม้ากกว่าผูห้ญิง  เพศจึงเป็น
ตวัแปรหน่ึงท่ีมีบทบาทต่อการเลือกใชบ้ริการ 

3. อาชีพ (Occupation) มักมีอิทธิพลต่อการบริโภคของผูบ้ริโภค  อาชีพท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
แนวคิด อุดมการณ์ ค่านิยมต่อส่ิงต่าง ๆ เช่น คนท่ีมีอาชีพรับราชการจะค านึงถึงเร่ืองของสวสัดิการ ศกัด์ิศรี 
และเกียรติภูมิของความเป็นขา้ราชการ ซ่ึงต่างจากคนท่ีท างานธุรกิจเอกชนท่ีค านึงถึงรายได้ และการมี
ศกัด์ิศรีดว้ยเงินทองท่ีสามารถซ้ือส่ิงของท่ีตนเองตอ้งการไดเ้พื่อรักษาสถานภาพทางสังคม  

4. รายได ้(Income) เป็นส่ิงท่ีก าหนดความรู้สึกนึกคิด และความตอ้งการเก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ และ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของคน  

5. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้มีอิทธิพลต่อการเลือกรับการบริการสาขาวิชาท่ี
แตกต่างกนัของแต่ละบุคคล ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ รสนิยม ค่านิยม และความตอ้งการท่ี
ไม่เหมือนกนั  

6. สถานภาพ (Status) สถานภาพสมรสเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นตวัแปรท่ีส าคญั เน่ืองจากคนโสด
จะมีความคิดท่ีเป็นอิสระมากกวา่ และมีความตอ้งการท่ีเป็นของตนเองมากกวา่คนท่ีแต่งงานแลว้ เพราะไม่
ตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืน และไม่มีภาระผกูพนั  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Decision Process)  
 การรับรู้ปัญหา หมายถึง จุดเร่ิมตน้ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่าง ระหวา่งสภาพ
ท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ี ปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริง 
(Reality) ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกบัตนเอง จึงก่อใหเ้กิด ความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหวา่งสภาพ อุดม
คติสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของ แต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550 อา้งใน 
วิลาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ, 2559) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีน่าจะศึกษาว่า
ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือนั้นมีขั้นตอนการตดัสินใจ 

การค้นหาข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอและส่ิงท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการอยู่ใกล้ตวัผูบ้ริโภคจะด าเนินการตอบสนองความต้องการของเขาทนัที แต่ในบางคร้ังความ
ต้องการท่ีเกิดขึ้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ท าให้ความต้องการนั้นจะถูกสะสมเอาไวเ้พื่อ
ตอบสนองภายหลงั เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้ากจะให้เกิดภาวะอย่างหน่ึง คือ ความตั้งใจให้
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ โดยผูบ้ริโภคจะพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีสะสม
ไว ้ปริมาณของขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคคน้หาขึ้นอยู่กบัความตอ้งการท่ีบุคคลเผชิญอยู่ในระดบัมากหรือน้อย จ านวน
เวลาท่ีใชใ้นการเลือกราคาสินคา้และระดบัความเส่ียงภยัท่ีพึงมี ถา้การตดัสินนั้นอาจมีความผิดพลาด (อดุลย ์
จาตุรงคกุล, 2550 อา้งอิงใน วิลาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ, 2559) 

การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
การประเมินทางเลือก หมายถึง ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินค้าโดยทั่วไปแล้ว มักจะพิจารณาจากหลายๆ 

ทางเลือก นกัการตลาดจึงตอ้งพยายามท าให้สินคา้ของตนเองให้มีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง โดยการสร้าง
ให้คุณสมบติั (Qualification) และรูปลกัษณ์ (Feature) ของสินคา้และบริการตรงกบัเกณฑ์ในการวดั (Criteria) 
หรือคุณสมบติัเฉพาะ (Specification) ของผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคก าหนดขึ้นส าหรับใช้ในการเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจจะเป็นในดา้นราคา ดา้นรูปแบบ หรือดา้นคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการหรือสถานะ
ของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 
 การประเมินทางเลือก หมายถึง เม่ือได้ขอ้มูลต่าง ๆ มาแล้ว ผูบ้ริโภคจ าน าทางเลือกแต่ละทางมา
เปรียบเทียบว่ามีด้านบวกหรือด้านลบอย่างไร ในการพิจารณาทางเลือกน้ี ผูบ้ริโภคจะดึงเอาเกณฑ์การ
ประเมินผลความเช่ือทศันคติ และความสนใจท่ีจะซ้ือ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกปลูกฝังอยู่ในจิตใจของคนนั้น ๆ อยู่ก่อน
แลว้มาใชใ้นการตดัสินใจส าหรับแต่ละทางเลือก ท าใหเ้กิดการเลือกลกัษณะเด่นบางอยา่งของผลิตภณัฑ์มาเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา หากผลิตภณัฑ์ใดไม่มีลกัษณะดงักล่าวก็จะคดัออกจากรายการ ซ่ึงจะท าให้การประเมิน
ทางเลือกนั้นท าไดง่้ายขึ้น (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550 อา้งใน วิลาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ, 2559) 

การตัดสินใจซ้ือ คือ เม่ือท าการประเมินแลว้ จะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถก าหนดความพอใจระหว่าง
สินคา้ต่าง  ๆท่ีเป็นทางเลือกและในท่ีสุดกระบวนการตดัสินใจก็จะน ามาส้ินสุดท่ีการซ้ือสินคา้โดยพิจารณาจาก 
3 ปัจจยั คือ สถานท่ีซ้ือ เง่ือนไขการซ้ือ และความพร้อมท่ีจะจ าหน่าย กล่าวคือ ในเร่ืองสถานท่ีซ้ือ อาจจะซ้ือท่ี
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ร้านจ าหน่าย ซ้ือท่ีท างาน หรือซ้ือท่ีบา้นก็ได ้เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และ
บริการภายในบา้นสูงขึ้น ส่วนเง่ือนไขในการซ้ือไดแ้ก่ การซ้ือเป็นเงินสด เงินผ่อน ซ้ือทางไปรษณีย ์โดยการ
ช าระผา่นบตัรเครดิต เป็นตน้ ส่วนความพร้อมท่ีจะจ าหน่าย หมายถึง ความพร้อมการส่งมอบหรือให้บริการซ่ึง
ขึ้นอยู่กบัสินคา้ว่ามีอยู่ในสต็อกพร้อมเพียงพอท่ีจะส่งสินคา้ให้ผู ้บริโภค ไดท้นัทีหรือไม่ นอกจากน้ียงัต้อง
ค านึงถึงความสะดวกในการขนส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีใช้ด้วย เช่น การใช้บริการส่งอาหารถึงท่ี (Delivery) 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550 อา้งใน วิลาวณัย ์ฤทธ์ิศิริ, 2559) 

 การตัดสินใจซ้ือ (Decision Marking)โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาใน
การตดัสินใจส าหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภณัฑ์บางอย่างต้องการรู้ขอ้มูลมาก ต้องใช้
ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสินใจนานเลย (แคทรี
ยา ภู่พฒัน์, 2551)   

การประเมินภายหลังการซ้ือ (Post purchase Behavior) หมายถึง ขั้นสุดทา้ยหลงัจากการซ้ือ ผูบ้ริโภค
จะน าผลิตภณัฑ์ท่ีซ้ือนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะท าการประเมินผลิตภณัฑ์นั้นไปด้วย ถา้ผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใชใ้นผลิตภณัฑ์นั้นก็จะซ้ือในคร้ังต่อไป แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ก็จะไม่ซ้ืออีกใน
คราวต่อไป แต่จะท าการคน้หาขอ้มูลใหม่เพื่อมาประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า กระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ไดห้ยดุตรงท่ีการซ้ือ เพราะหลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้ าการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้นั้น ดงันั้นนกัการตลาดจะตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ ซ่ึง
ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้คุณค่าของ
สินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง ตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกว่าท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจใน
สินคา้หรือบริการนั้น โดยถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซ้ือซ ้ า หรือบอกต่อไปยงัคนอ่ืน 
เป็นต้น แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีได้รับจริงต ่ากว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ 
พฤติกรรมท่ีตามมานั่นก็คือ ลูกคา้จะเปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนัและมีการบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคน
อ่ืน  ๆดว้ย ผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550)  

 
การประเมินภายหลังการซ้ือ หลงัจากมีการซ้ือแลว้ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค 

ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้แต่ถา้เกิดความพอใจผูบ้ริโภคไดรั้บทราบถึงขอ้ดีต่าง ๆ ของ
สินคา้ท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าไดห้รืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถา้ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคก็อาจเลิกซ้ือ
สินคา้นั้น ๆในคร้ังต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อเน่ืองจากการบอกต่อ ท าใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย  

 
ภาพ 4 แสดงขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือปกติ 
ท่ีมา. จาก Marketing Management (p. 275) (by P. Kotler, 2003) 
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แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 ด้านราคา (Price) หมายถึง ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน
ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดผลิตภณัฑ์ท่ี
ราคานอ้ย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจดว้ยลกัษณะอ่ืน ๆ ส าหรับการตดัสินใจอยา่ง
กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอยา่งหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งส ากรับสินคา้
ฟุ่ มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ืองมือประเมินคุณค่าของผูบ้ริโภคดว้ย
การซ้ือ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543 อา้งใน เชียน ไป๋, 2556) 

ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  คือ กิจการจะตอ้งค านึงถึงหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญั 2 ประการ คือ การเขา้ถึงได ้
(Accessibility) และความพร้อมท่ีจะให้บริการ (Availability) การเขา้ถึงได ้(Accessibility) หมายถึง ความง่ายและ
ความสะดวกในการซ้ือ ในการใช้หรือในการบริการ เน่ืองจากบริการมีลกัษณะพิเศษท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ 
การผลิตและการบริโภคบริการจะเกิดขึ้นพร้อม  ๆกนั เราจึงไม่สามารถท่ีจะแยกการผลิตออกจากการบริโภคได ้
(In-reparability) และลูกคา้มกัจะตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและบริการดว้ย ความพร้อมท่ีจะให้บริการ 
(Availability) หมายถึง ระดบัความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกคา้ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้สามารถซ้ือได ้หรือรับ
บริการได ้เน่ืองจากการบริการไม่สามารถเก็บรักษาได ้(Perish-ability) ดงันั้นประเด็นท่ีส าคญั คือ บริการจะตอ้ง
พร้อมให้บริการแก่ลูกคา้ในสถาน ท่ีและในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการใช้บริการเสมอ ในการน าเสนอบริการให้กบั
ลูกคา้ นกัการตลาดควรให้ความส าคญักบั 3 ปัจจยัท่ีส าคญั คือ สถานท่ีในการน าเสนอบริการ (where) เวลาใน
การน าเสนอบริการ (when) และวิธีการในการน าเสนอบริการ (how) (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2552)  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธมลวรรณ ศรีคา (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกอง ทุนรวมเพื่อการ เล้ียง
ชีพ (RMF) ของบริษทัจดัการกองทุนพรีมาเวสทจ์ ากดั ผ่านบริการจดัจ าหน่ายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัจดัการกองทุนพรีมาเวสทจ์ ากดั ผ่านบริการ จดัจ าหน่ายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ปัทมรัฎ ธรรมธิ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าแพ อ าเภอ เมือง จังหวดั
เชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดับความเช่ือมั่น 99% ได้แก่ การทราบเง่ือนไขการ
ลดหยอ่นภาษีของกองทุน เพื่อลดหยอ่นภาษี 

อรรถการ ไสไทย (2556) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดสินใจการลงทุนในหุ้น IPO ใน
การศึกษาคร้ังน้ีเลือกศึกษานักลงทุนท่ีเคยลงทุนในหุ้น IOP โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในคร้ังน้ีคือ การใช้
แบบสอบถามและน ามาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ SPSS โดยการ
หาร้อยละและการทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) 
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ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 
กบั บลจ.บวัหลวง : กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูท่ี้ร่วมตอบ
แบบสอบถามท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและระดบัรายไดท่ี้ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง ผา่น
ธนาคารกรุงเทพในเขต กรุงเทพมหานคร ต่างกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจยัโดยใชการศึกษาแบบเชิงปริมาณ (Quantitative -Research) โดยวิธีการศึกษาแบบส ารวจ 
(Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และมีการรวบรวมขอ้มูลท่ี
ไดท้ั้งหมดน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการสรุปผล 
 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ คนวยัท างานท่ีซ้ือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กับ บริษทั 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง ผา่นธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 ในกรุงเทพมหานครโดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คน ผูว้ิจยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non- 
Probability) โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มเจาะจง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีกาหนดไว ้โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถาม ผ่านทางออนไลน์
โดยใช ้Google Form  
 2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อนาไปจดัทาและเตรียมสาหรับการ
วิเคราะห์  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัทาการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 
 
การทดสอบวัดค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟาครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) ตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.7 
จึงสามารถสรุปไดว้่าแบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือได ้ซ่ึงถา้ค่าในแต่ละดา้นของตวัแปร ไม่ถึง 0.7 ตอ้ง
ท าการทบทวนขอ้ค าถามใหม่โดยวิธีตดัขอ้ค าถาม หรือปรับปรุงขอ้ค าถามใหม่ 
 



11 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคลของนกัลงทุน 
 2.ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สาหรับวิเคราะห์ส่วนปัจจยั
ภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนและกระบวนการตดัสินใจลงทุนในกอง ทุนรวมเพื่อการออม 
(SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักลงทุน 

การศึกษา เร่ือง กระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ผ่านธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 ในกรุงเทพมหานครโดยผูว้ิจัยได้
ก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 200 คน โดยภาพรวม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.5 และเพศชาย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.5 รองลงมาคืออาย ุ25-30 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5, 41-50 ปี  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.5, 51 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และน้อยกว่า  25 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5, รัฐวิสาหกิจ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0,ขา้ราชการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.0 และ อ่ืน.... จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกศึกษาปริญญาตรี จ านวน 150 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรีส่วนตวั จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 
รองลงมาคือ สมรส จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 ส่วนใหญ่สามารถรับความเส่ียงไดบ้า้งเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นจ านวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมาคือ สามารถรับความเส่ียงไดสู้ง เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ี
สูงสุดจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และรับความเส่ียงไม่ได ้ตอ้งการลงทุนในกองทุนท่ีมีความปลอดภยั
ในการลงทุนสูงจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ส่วนใหญ่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000- 40,000  จ านวน 106 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ 40,001- 60,000 จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0  60,001- 80,000 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0  80,001- 100,000 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ100,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 

การศึกษา เร่ือง กระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม  (SSF) กับ บริษัท 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ผ่านธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 6 ในกรุงเทพมหานคร
โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด พบว่า 
ดา้นท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
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กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นนโยบาล
ในการลงทุน และดา้นวตัถุประสงคใ์นการลงทุน โดยเรียงตามล าดบั  

2.1 ดา้นวตัถุประสงคใ์นการลงทุน โดยรวมเม่ือพิจารณาวิจยั ขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน 
ดา้นวตัถุประสงคใ์นการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และ S.D. = 0.784 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เพื่อเป็นการออมเงินในอนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และ 
S.D. = 0.916 เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และ S.D. = 0.917 ตอ้ง 
การซ้ือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เพื่อการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.73 และ S.D. = 0.954 และ
ตอ้งการซ้ือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) เพื่อไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 และ S.D. = 
0.934 ตามล าดบั 

2.2 ดา้นนโยบาลในการลงทุน โดยรวมเม่ือพิจารณาวิจยั ขอ้ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนกัลงทุน 
ดา้นนโยบาลในการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และ S.D. = 0.721  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่กองทุนมีนโยบายและสัดส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมแก่
ผูล้งทุนทุกช่วงวยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และ S.D. = 0.744  กองทุนมีอตัราผลตอบแทนท่ีดีสม ่าเสมอเป็นท่ี
น่าพึงพอใจแก่ผูล้งทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และ S.D. = 0.839 และกองทุนมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงใน
เร่ืองอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 และ S.D. = 0.821 ตามล าดบั  

2.3 ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย โดยรวมเม่ือพิจารณาผลการวิจัย ขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนัก
ลงทุน ดา้นช่องทางจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 และS.D. = 0.624 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ธนาคารกรุงเทพมีสาขามากมายครอบคลุมทุกจงัหวดั
ทัว่ประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และS.D. = 0.758 สามารถช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และS.D. = 0.726 และมีช่องทางในการซ้ือท่ีหลากหลายเช่น ATM ,
สาขา,Internet Banking , Mobile-Banking มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และ S.D. = 0.738 ตามล าดบั   

2.4 ดา้นราคา โดยรวมเม่ือพิจารณาผลการวิจัย ขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักลงทุน ดา้นราคา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และS.D. = 0.675 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ กองทุนมีราคาขั้นต ่าในการซ้ือท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และS.D. = 0.711 กองทุนมี
อตัราค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 และS.D. = 0.675 และ
กองทุนมีราคาขั้นต ่าในการขายท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 และ S.D. = 0.753 ตามล าดบั   
3. กระบวนการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) กับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จ ากัด โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายได ้พบว่าดา้นท่ีมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) มากท่ีสุด คือ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ รองลงมาคือดา้นการ
ประเมินภายหลงัการซ้ือ ด้านการคน้หาขอ้มูลข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก  และด้านการรับรู้ถึง
ปัญหา ตามล าดบั      
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 3.1 การรับรู้ถึงปัญหา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และS.D. = 0.752 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านเขา้ใจเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม 
(SSF) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และS.D. = 0.843 ท่านมีเป้าหมายจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และS.D. = 0.907 และท่านตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ท่ีเป็นการ
ลงทุนระยะยาว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 และS.D. = 0.895 ตามล าดบั  
 3.2 การคน้หาขอ้มูล โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และS.D. = 0.668 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ท่านน าประสบการณ์ในการลงทุนของตนเองมาใช้ในการ
ตดัสินใจลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และS.D. = 0.755 ท่านสามารถศึกษาขอ้มูลการลงทุนไดด้ว้ยตนเองและ
ทาง Website หรือ ตวัแทนขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และS.D. = 0.753 และท่านไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัหนงัสือช้ี
ชวนและผลการด าเนินงานของกองทุนในอดีตจาก บลจ.บวัหลวง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02 และS.D. = 0.817 
ตามล าดบั  
 3.3 การประเมินทางเลือก โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และ S.D. = 0.805 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านมีการสอบถามขอ้มูลจากคนรอบขา้งก่อนการตดัสิน
ลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และS.D. = 0. .889 ท่านมีการเปรียบเทียบบริษทัท่ีมีช่ือเสียงและน่าไวว้างใจของ
บริษทัก่อนการลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และS.D. = 0.876 และท่านมีการเปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ ของ
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บลจ.อ่ืนก่อนตดัสินใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และS.D. = 0.939 ตามล าดบั  
 3.4 การตดัสินใจซ้ือ โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ S.D. = 0.656 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านไดรั้บความสะดวกเน่ืองจากพนักงานมีความพร้อมในการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 และS.D. = 0.656 ท่านไดรั้บความสะดวกมากขึ้นเน่ืองจาก สามารถซ้ือกองทุน
ผ่านบตัรเครดิตได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และS.D. = 0.739 และท่านไดรั้บความสะดวกในการซ้ือเน่ืองจาก มี
ช่องทางการซ้ือท่ีหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และ S.D. = 0.749 ตามล าดบั  
 3.5 การประเมินภายหลงัการซ้ือ โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และ S.D. = 0.602 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านจะแนะน าคนรู้จกัให้มาใชบ้ริการ บลจ.บวัหลวง 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 และS.D. = 0.683 ท่านรู้สึกว่า บลจ.บวัหลวง มีความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 
และS.D. = 0.650 และท่านไดรั้บความพึงพอใจในผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนผ่าน บลจ.บวัหลวง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และ S.D. = 0.725 ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

ด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักลงทุน ด้านอายุมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ากดั ดงันั้นนกัการตลาดควรวางแผนเก่ียวกบัตวักองทุนให้มีความน่าสนใจทั้งในเร่ืองของความ
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หลากของกองทุน และมีความเหมาะสมของอายุในแต่ละช่วงเพื่อเพิ่มฐานลูกคา้ในกลุ่มอายุต่าง ๆ ไดม้าก
ยิง่ขึ้น 
 ด้านความเส่ียง จากกการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของนักลงทุนท่ีรับความเส่ียงได้
ต่างกนั ท าให้กระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาดควรวางแผนการตลาดโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้
ชดัเจน ไม่ว่าเป็นเร่ืองของขอ้มูลการน าเสนอของกองทุนเพื่อให้ง่ายต่อการคน้ขอ้มูลของกองทุน นโยบาย 
ผลการด าเนินงาน การเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ี
ลูกคา้แต่ละรายรับได ้เพื่อช่วยในเร่ืองการตดัสินใจการเลือกซ้ือกองทุนให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
และใหมี้ความหลากหลายเพื่อตอบโจทยใ์หก้บัลูกคา้ในกลุ่มวยัท างานทุกระดบัความเส่ียง 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม  (SSF) 
กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 

1. เช่น ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัดา้นสถานการณ์ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม และปัจจยัของประเทศ 
2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มคนวยัท างานผูท่ี้มีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

ออม (SSF) กบั บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ของธนาคารกรุงเทพ  ภาคนครหลวง 
6 ในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ดงันั้นควรมีการขยายขอบเขตดา้นประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ
เช่น คนทุกวยั หรือคนวยัท างานในจังหวดัอ่ืน  ๆ ด้วย เพื่อให้ได้ความแตกต่างด้านความคิดและได้
ผลการวิจยัท่ีหลากหลายและชดัเจนมากยิง่ขึ้น 
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