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ABSTRACT 
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This research study is aimed at examining factors influencing customers’ investments in 

Long Term Equity Fund (LTF) provided by Bangkok Bank, Big C Suksawat branch. A number of 
390 participants are randomly selected using random sampling method. The tool utilized in data 
collection is a set of questionnaires. The approaches employed in data analytical procedures 
consist of statistics tools — frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis 
is tested utilizing Multiple Regression Analysis method.  

 
The findings and results indicate that the majority of the participants are males, aged 

ranging 26–35 years old, holding at least a Bachelor’s Degree. They work as private company 
employees, earning a monthly income of 20,001–30,000 baht, respectively. The significance of 
each marketing-mix factor affecting customers’ decision to invest in LTF provided by Bangkok 
Bank, Big C Suksawat branch is ranked as follows: Product plays the most important role                
(  = 4.60), followed by people (  = 4.48), place (  = 4.43), process (  = 4.34), physical 
evidence (  = 4.33), promotion (  = 4.23), while price plays the least important role                        
(  = 4.17), respectively. Purchasing-decision stages that play parts in customers’ decision to 
invest in LTF provided by Bangkok Bank, Big C Suksawat are significantly ranked as follows: 
problem/need recognition (  = 4.47), evaluation of alternatives (  = 4.21), and information 
search (  = 4.17), respectively.  



(ง) 
 

The tested hypothesis signifies that the following marketing-mix factors — product, 
people and price do influence customers’ investments in LTF provided by Bangkok Bank, Big C 
Suksawat branch at the 0.05 level of significance. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การลงทุนเพื่อการออมเงินนั้น จะเห็นไดว้า่ช่องทางในการออมเงินนั้นมีหลากหลายช่องทาง
ท่ีประชาชนท่ีมีความต้องการในการลงทุนเพื่อการออมสามารถท าได้ อาทิเช่น การลงทุนใน
พนัธบตัรรัฐบาล การลงทุนในตราสารหน้ี ทองค า เงินฝาก หรือการลงทุนในหุ้นสามญั เป็นตน้ แต่
เน่ืองดว้ยการท่ีผูท่ี้จะลงทุนแลว้มีโอกาสในการประสบความส าเร็จในการลงทุนไดน้ั้นไม่ใช่เร่ืองท่ี
ง่ายนกั เพราะทุกๆ การลงทุนต่างมีความเส่ียงมากนอ้ยไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัสินทรัพยท่ี์ผูล้งทุนเขา้ไป
ลงทุน และความสามารถในการรับความเส่ียงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากนั อีกทั้งการลงทุนท่ีดีนั้นผู ้
ลงทุนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน ประเภทสินทรัพยท่ี์เขา้ไปลงทุน และรู้ถึงความเส่ียงท่ีจะ
ไดรั้บจากการลงทุน ซ่ึงมีทั้งขอ้มูลข่าวสารจ านวนมหาศาลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนท่ีผูล้งทุน
ไม่สามารถจะรวบรวมหรือศึกษาไดอ้ยา่งครบถว้นในระยะเวลาอนัสั้น ทางเลือกหน่ึงในการลงทุนท่ี
ค่อนขา้งน่าสนใจและให้ผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมในระยะยาวนั้นคือ การลงทุนผา่นกองทุนรวม
ต่างๆ ท่ีมีผูบ้ริหารกองทุนท่ีมีความเป็นมืออาชีพและมีความเช่ียวชาญในการลงทุน ทั้งยงัมีทรัพยากร 
ทีมงาน และกระบวนการลงทุนท่ีถูกตอ้งตามหลักการลงทุน และการบริหารความเส่ียง ท าให้มี
โอกาสมากยิ่งข้ึนท่ีจะท าให้การลงทุนนั้นประสบผลส าเร็จได้รับผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมะสม 
และยงัมีหน่วยงานก ากบัดูแลอยา่งเขม้งวด และมีผูรั้กษาผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัแทนในการสอบทาน
กองทุนใหมี้ความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคน 
 กองทุนรวมท่ีไดรั้บความนิยมของผูท่ี้อยูใ่นช่วงวยัท างานและมีรายได ้คือ กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (Long Term Equity Funds) หรือ LTF ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีมีนโยบายในการลงทุนในหุ้น
สามญัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเ์ป็นหลัก อีกทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวน้ียงัได้รับการ
สนบัสนุนจากรัฐบาลในการน าเงินลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนน้ีไปลดหยอ่นภาษีไดต้ามท่ีก าหนด และ
มีเง่ือนไขท่ีง่าย และสั้นกวา่กองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อการเกษียณ (RMF) อีกดว้ย ท าให้ไดรั้บความ
สนใจในการลงทุนเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั และมีการแข่งขนัในการออกผลิตภณัฑ์กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวหลากหลายกองทุนให้ผูล้งทุนได้เลือกลงทุน ทั้งกองทุนของธนาคาร บริษทัหลกัทรัพย ์
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมต่างๆ ท่ีต่างออกผลิตภณัฑ์กองทุนรวมน้ีมาให้ผูล้งทุนเลือก
ลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของแต่ละกองทุนนั้นก็ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูบ้ริหารกองทุนแต่ละกอง  
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ดงันั้นผูล้งทุนเองตอ้งไดมี้การศึกษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นรอบดา้นก่อนตดัสินใจน าเงินออม
ของตนไปลงทุนส าหรับธนาคารกรุงเทพเองนั้นก็มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจ าหน่ายให้ลูกคา้ของ
ธนาคารและนกัลงทุนท่ีสนใจสามารถซ้ือหน่วยลงทุนได ้ซ่ึงการบริหารกองทุนนั้นจะด าเนินการดว้ย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือเป็นผูดู้แลเร่ืองการลงทุนของ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ซ่ึงปัจจุบนัมางธนาคารเปิดขายกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยู ่3 กองทุน ดงัน้ี 

 
กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยำวปันผล เน้นลงทุนในหลกัทรัพยใ์นประเทศและ

หรือต่างประเทศของกลุ่มบริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 4 ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีมีปัจจยัพื้นฐานดี มี
แนวโนม้การเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุน ทั้ งน้ี กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยำว 75/25 เป็นกองทุนเปิดตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงค์

ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนมีนโยบายการลงทุนระยะยาวใน
หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีปัจจยัพื้นฐานแขง็แกร่ง และมีศกัยภาพสูงในการใหผ้ลตอบแทน
จากการลงทุน เป็นสัดส่วนระหวา่งร้อยละ65-75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนในรอบปีบญัชี 
ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี และเงินฝาก 

 
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยำว เป็นกองทุนเปิดตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงคส่์งเสริมการ

ลงทุนระยะยาวกองทุนมีนโยบายลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในหุ้นสามญั
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีปัจจยัพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศกัยภาพสูงในการให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด(บลจ. บวัหลวง, 2560)โดยแต่ละกองทุนจะมีความโดดเด่นและ
ความเหมาะสมกบัผูล้งทุนแต่ละคนให้สามารถเลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการของตน แต่การท่ี
ลูกคา้หรือผูล้งทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจากการสามารถน าไปลดหยอ่นภาษี
ได้ หรือผลตอบแทนของกองทุนแล้วนั้น ปัจจยัทางด้านการตลาดยงัมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนท่ีเป็นลูกคา้ของธนาคาร ซุ่งการท่ีจะท าให้กองทุนนั้นมีผูส้นใจน าเงินมาลงทุน
และท าให้กองทุนสามารถขายหน่วยลงทุนไดเ้พียงพอส าหรับการน าเงินไปลงทุนตามเป้าหมายของ
กองทุนนั้นจึงตอ้งอาศญัการศึกษาถึงความตอ้งการของผูล้งทุนและปัจจยัต่างๆ ท่ีจะส่งผลให้นัก
ลงทุนน าเงินออมของตนมาซ้ือกองทุนรวมเพื่อลงทุน  
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ดงันั้น การศึกษาถึง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ” นั้นจะช่วยให้ผูว้ิจยั
สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดน้ั้นน าไปปรับใช้การเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีผูล้งทุนใช้ในการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการดึงดูดให้ลูกคา้ของธนาคาร
สนใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารต่อไป 

 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 
 
 1. ปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ 
สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิเป็นอยา่งไร 
 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิเป็นอยา่งไร 
  
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ 
สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ ของลูกคา้ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 
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1.4 กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 

                          ตัวแปรต้น              ตัวแปรตำม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 สมมติฐำนกำรวจัิย 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 

 
1.6 ขอบเขตในกำรวจัิย 
 

1. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษามุ่งเน้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 
 3. ขอบเขตด้านพื้นท่ี พื้นท่ีในการวิจยั คือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิจงัหวดั
สมุทรปราการ 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และสรุปผลการศึกษาระหวา่งเดือน ตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2560 

กำรตัดสินใจลงทุน 

1. ดา้นการรับรู้ปัญหา 
2. ดา้นการคน้หาแหล่งขอ้มูล 
3. ดา้นการประเมินทางเลือก 

(Aker, 1998) 

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคคล 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

(Kotler , 2006) 
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1.7 ตัวแปรทีศึ่กษำ 
 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์

1.2 ดา้นราคา 
1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
1.5 ดา้นบุคคล 
1.6 ดา้นกระบวนการ 
1.7 ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
2.  ตัวแปรตำม (Dependent Variable)ไดแ้ก่การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 
 

1.8 นิยำมค ำศัพท์ 
 
 ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัท์เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 
 ลูกค้ำ หมายถึง ลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุข
สวสัด์ิ 
 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรหมายถึง ปัจจยัการตลาดทางด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้น
การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพของกองทุนรวมระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 

ด้ำนผลติภัณฑ์หมายถึงกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ  
ด้ำนรำคำหมายถึงราคาจ าหน่ายของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพซ่ึงจะมี

การประกาศราคาทุกส้ินวนัท าการ 
ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยหมายถึงช่องทางในการขายกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ

ธนาคารกรุงเทพ ดว้ยวธีิการต่างๆ ผา่นช่องทางต่างๆ 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดหมายถึงการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การโฆษณา

และการประชาสัมพนัธ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพและการส่งเสริมความรู้ในการ
ลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ 
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ด้ำนบุคคลหมายถึงบุคลากรของธนาคารกรุงเทพสาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 
ด้ำนกระบวนกำรหมายถึงขั้นตอนการให้บริการในซ้ือการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ

ธนาคารกรุงเทพตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซ้ือ ช าระเงิน และการขายคืนกองทุน รวมถึงกระบวนการหลงั
การขาย 

ด้ำนกำรสร้ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพหมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของธนาคาร
รวมถึง แสงสวา่ง อุณหภูมิ สี ฯ 

กำรตัดสินใจลงทุนหมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของธนาคารกรุงเทพ 

กองทุนรวมหมายถึง การน าเอาเงินของผูล้งทุนรายย่อยทั้งหลายมากองรวมกนัให้เป็นเงิน
กอ้นใหญ่ แลว้น าไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะน าเงินท่ีระดมทุนไดไ้ปลงทุน
ในหลกัทรัพยหรือทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอ
ขายแก่ผูล้งทุน 

กองทุนรวมหุ้นระยะยำวหมายถึงกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัตั้งขั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ส่งเสริมการลงทุนระยะ
ยาวในตลาดหุ้น โดยผูล้งทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นส่ิงจูงใจในการลงทุน เพื่อแลกกบั
การลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนหมายถึงผูท่ี้เขา้มาซ้ือหน่วยลงทุนหรือมาลงทุนในกองทุนรวม ผูถื้อหน่วย
ลงทุนอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมจะถือสัญชาติใดก็ได ้
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนการลงทุนหรือมีสิทธิออกความเห็นในกรณีท่ีมีการขอ
มติผูถื้อหน่วยเพื่อท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวม โดยสิทธิของผูถื้อ
หน่วยลงทุนแต่ละรายจะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัสัดส่วนในการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทุนรายนั้นๆ เราถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคนมีส่วนในการเป็นเจา้ของหลักทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนอยูร่่วมกนั 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV)หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหน่ึง หัก
ออกดว้ยค่าใชจ่้ายและหน้ีสินของกองทุนรวมนั้น ซ่ึงโดยปกติแลว้จะท าการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น
ของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวนัเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าท่ี เป็นจริงตาม
สภาวะตลาดท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป 

สิทธิประโยชน์ทำงภำษี หมายถึงเงินลงทนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถน ามาหัก
ลดหยอ่นภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน15% ของเงินไดใ้นปีภาษีนั้น แต่ตอ้งไม่เกิน500,000 บาท 
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1.9 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ

ธนาคารกรุงเทพและสามารถก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดไดส้อดคลอ้งกบัการตดัสินใจ
ของลูกคา้ 

2. ท  าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ 

3. สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใชใ้นการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการแข่งขนัและ
ดึงดูดใหลู้กคา้ลงทุนกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ 

4. สามารถประยกุตใ์ชผ้ลการศึกษากบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของธนาคารได ้
 

 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 งานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 5 ส่วน 
 2.1 ส่วนท่ี 1 กองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ 

2.2 ส่วนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
2.3 ส่วนท่ี 3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน 
2.4 ส่วนท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
2.5 ส่วนท่ี 5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ส่วนที ่1 กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ 

 
 

รูปภาพท่ี 2.1 อนัดบักองทุนรวม LTF-RMF ท่ีใหผ้ลตอบแทนอนัดบั 1 ในช่วง 5 ปี 
ท่ีมา : https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1438153237 
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รูปภาพท่ี 2.2 ทอ็ป 5 กองทุนรวม LTF-RMF เรียงตามผลการด าเนินงาน 5 ปี ยอ้นหลงั 
ท่ีมา : http://www.thansettakij.com/content/6170 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.3 กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 
ท่ีมา : http://www.bblam.co.th/mobile/event.php?event_id=161 
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รูปภาพท่ี 2.4 กราฟเปรียบเทียบมูลค่ากองทุนบวัหลวงกบักองทุนอ่ืนๆ 
ท่ีมา : http://www.a-academy.net/blog/win-loser-game/ 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.5 การวิเคราะห์เชิงปริมาณกองทุน B-LTF เปรียบเทียบ SET Index 
ท่ีมา : https://www.finnomena.com/mr-messenger/b-ltf-from-bblam/ 
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รูปภาพท่ี 2.6 ผลการด าเนินงาน B-LTF รายปี เปรียบเทียบคู่แข่ง 
ท่ีมา : https://www.finnomena.com/mr-messenger/b-ltf-from-bblam/ 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.7 ฤดูแห่งการลงทุน LTF – RMF  
ท่ีมา : http://marketeer.co.th/archives/15771 
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รูปภาพท่ี 2.8 รูปแบบการลงทุนใน LTF  
ท่ีมา : http://money.sanook.com/235727/ 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.9 10 กองทุนยอดเยีย่มแห่งปี 2558  
ท่ีมา : http://www.propertytoday.in.th/fund/10 กองทุนยอดเยีย่มแห่งปี 2558 
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รูปภาพท่ี 2.10 10 กองทุนยอดเยีย่มแห่งปี 2558 (2) 
ท่ีมา : http://www.propertytoday.in.th/fund/10 กองทุนยอดเยีย่มแห่งปี 2558 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.11 10 กองทุนยอดเยีย่มแห่งปี 2558 (3) 
ท่ีมา : http://www.propertytoday.in.th/fund/10 กองทุนยอดเยีย่มแห่งปี 2558 
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รูปภาพท่ี 2.12 5 อนัดบัแรกกองทุน LTF ท่ีสร้างผลตอบแทนสูงสุดช่วง 3 – 5 ปี ยอ้นหลงั 
ท่ีมา : http://money.sanook.com/217365/ 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.13 5 เปรียบเทียบผลตอบแทน 3 ยอ้นหลงัของกองทุนรวมต่างๆ 
ท่ีมา : https://moneyhub.in.th/article/ltf-2559/ 
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รูปภาพท่ี 2.14 5 ผลการด าเนินงานของกองทุนบวัหลวงเปรียบเทียบกบั SET INDEX 
ท่ีมา : http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098182 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.15 5 อนัดบัแรกประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)ท่ีมีผลตอบแทนสูงสุด 10 ปี  
ท่ีมา : http://terrabkk.com/news/35319 
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รูปภาพท่ี 2.16 เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเส่ียงกองทุนต่างๆ ปี 2014 
ท่ีมา : https://aommoney.com/stories/10 กองทุนน่าสะสม LTF และ RMF ส่งทา้ยปี 2014  

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.17 เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) ของแต่ละกองทุน 
ท่ีมา : http://www.moneymocha.com/article/tag/ltf/ 
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รูปภาพท่ี 2.18 10 กองทุน LTF ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งปี 2559 
ท่ีมา : http://www.moneymocha.com/article/tag/ltf/ 

 

 
 

รูปภาพท่ี 2.19 กราฟการคา้หาขอ้มูลกองทุน ดว้ยขอ้มูลจาก Google Trend 
ท่ีมา : http://www.moneymocha.com/article/tag/ltf/ 
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รูปภาพท่ี 2.20 ผลการด าเนินงาน LTF 
ท่ีมา : http://www.moneymocha.com/article/tag/ltf/ 
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2.2 ส่วนที ่2 ความรู้เกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งแรกของประเทศไทยไดจ้ดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2518 

โดยความร่วมมือกนัระหวา่งรัฐบาลไทยและบรรษทัการเงินระหวา่งประเทศ ( International Finance 
Corporation – IFC ) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงของธนาคารโลก และไดมี้การจดัตั้งและจดัการกองทุน
รวมโครงการแรกในปี พ.ศ. 2520 ภายใต้ช่ือ “โครงการกองทุนสินภิญโญ” ด้วยขนาดกองทุน                   
100 ล้านบาท และมีอายุโครงการ 10 ปี  ในปี พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีผลบงัคบัใชจึ้งไดมี้การจดัตั้งส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยข้ึ์น เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและส่งเสริมพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจจดัการลงทุน 
และตลาดทุนของประเทศ โดยในวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้
ใบอนุญาตการจดัการกองทุนรวมแก่บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เพิ่มอีก                 
7 บริษทั รวมกบับริษทัเดิมอีก 1 บริษทัเป็น 8 บริษทั มีผลใหธุ้รกิจการจดัการกองทุนรวมขยายตวัข้ึน
อย่างรวดเร็วและกลายเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยต่อมาในปี                         
พ.ศ. 2539 – 2540 กลุ่มผูท่ี้ผ่านการพิจารณาดังกล่าวได้ทยอยจดัตั้ งบริษัทข้ึนเพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลงั ซ่ึงมีกลุ่มท่ีสามารถ
ด าเนินการจดัตั้งบริษทัได้เพียง 6 บริษทั รวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมท่ีจดัตั้งแล้ว
ก่อนหน้าน้ีเป็น 14 บริษทั ข้อมูลล่าสุด ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2552 มีบริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุนรวมทั้งส้ิน 22 บริษทั (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์ 2552 
: ออนไลน์) 

กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทุน (investment vehicle) ส าหรับผูล้งทุนรายย่อยท่ี
ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขดัดว้ยอุปสรรคหลายประการ ท่ีท าให้การ
ลงทุนดว้ยตนเองไม่สามารถไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น 

1. มีทุนทรัพยจ์  านวนจ ากดั ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเภทไดม้าก
พอ เพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน 

2. ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญในการลงทุน 
3. ไม่มีเวลา จะศึกษาคน้หา และติดตามขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจการลงทุน 
กองทุนรวม จึงเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจดัการลงทุนอย่างเป็น

ระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนท่ีดีสุด ภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีผูล้งทุน
ยอมรับได ้และมีลกัษณะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีกองทุน
รวมไดจ้ะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี เช่น กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุนไดรั้บเงินปันผล และ
หรือก าไรส่วนเกินทุน ไม่ตอ้งเสียภาษี 
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ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม มีดงัน้ี 
1. บ ริษัทจัดการ  ต้องเป็นบริษัทหลักท รัพย์ท่ี ได้ รับใบอนุญาตจัดการลงทุนจาก

กระทรวงการคลงัเท่านั้น บริษทัจดัการเป็นผูก้  าหนดโครงการกองทุนรวม นโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงค์ เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และต้องบริหารจัดการลงทุนตาม
วตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนนั้นโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้นโยบายการลงทุน
และวตัถุประสงค์ในการลงทุนให้ผูล้งทุนทราบ ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีแจกจ่าย
ใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจลงทุนไดศึ้กษาก่อนท่ีจะลงทุน 

2. ผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นสถาบนัการเงิน ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด
และต้องไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกับบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์จะเป็น
ตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทุน ท าหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้
บริษทัจดัการจดัการกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของโครงการลงทุน 
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และท่ีไดจ้ดแจง้ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

3. ตวัแทนสนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ปัจจุบนับุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได ้ตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. เท่านั้น ตวัแทนสนบัสนุน
ขายหน่วยลงทุน ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และผา่นการทดสอบความรู้ในหลกัสูตรการ
เป็นตวัแทนขายจากสถาบนัท่ีส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ ข้ึนทะเบียนรายช่ือกบัส านักงาน ก.ล.ต. 
ต้องปฏิบัติและท าหน้าท่ีในการขายตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อป้องกันการขายและการ
โฆษณาชวนเช่ือให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิดในสาระส าคญั ตวัแทนสนบัสนุนขายหน่วยลงทุนหรือท่ีเรียก
กนัอยา่งเป็นทางการวา่ ผูท้  าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม มีสองระดบั ไดแ้ก่ 

3.1 ตัวแทนสนับสนุนการขาย-ระดับหน่ึง [ Investment Planner (IP)] หมายถึง บุคคลท่ี
สามารถให้ ค  าแนะน าในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูส้นใจ
ลงทุนทัว่ไป ทั้งท่ีเป็น ค าแนะน าทัว่ไป และ ค าแนะน าเฉพาะเจาะจง 

3.2 ตวัแทนสนับสนุนการขาย-ระดบัสอง [ Fundamental Guide (FG) ] หมายถึง บุคคลท่ี 
สามารถให้ ค  าแนะน าในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูส้นใจ
ลงทุน ทัว่ไป เฉพาะท่ีเป็น ค าแนะน าทัว่ไป เท่านั้น 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้มี
หนา้ท่ีดูแลทะเบียนรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น การ
จ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ บริษทัจดัการอาจท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ส าหรับกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนก็ได ้
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5. ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  เป็นบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นผูส้อบบัญชี และมีช่ือ ข้ึน
ทะเบียนไวก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทัจดัการมี
หน้าท่ีตรวจสอบบญัชีทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบงบการเงินของ
กองทุนใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานบญัชี 

6. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  จัดตั้ งข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์จดทะเบียนสมาคมกบัส านกังาน
ก.ล.ต. มีบริษทัจดัการท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล และการจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นสมาชิก สมาคมมี
หน้าท่ีก าหนดจรรยาบรรณ และวางมาตรฐานในการปฏิบติั ให้บริษทัสมาชิกยึดถือและปฏิบติัเป็น
มาตรฐานเดียวกนัทุกราย ก าหนดบทลงโทษเม่ือบริษทัสมาชิกฝ่าฝืนและไม่ปฏิบติัตาม 

7. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นองคก์รของภาครัฐ ท า
หน้าท่ีก ากบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์รวมถึงการจดัการลงทุน ออกระเบียบ ขอ้บงัคบัประกาศ หรือ 
ขอ้ก าหนดตามความในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

ประเภทของกองทุนรวม 
ดว้ยกองทุนรวมเป็นเสมือนหน่ึงเคร่ืองมือในการลงทุนของผูล้งทุน ดงันั้น จึงตอ้งมีความ

หลากหลายเพื่อให้มีความเหมาะสมกบัแต่ละลกัษณะของผูล้งทุน โดยทัว่ไปกองทุนรวมสามารถ
แบ่งออกได ้ดงัน้ี 

แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน 
1. กองทุนปิด (Closed-End fund) กองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนคงท่ี ไม่เพิ่มข้ึนและไม่ลดลง 

และเปิดให้มีการจองซ้ือเพียงคร้ังเดียวเม่ือจดัตั้งโครงการ มีก าหนดอายโุครงการแน่นอน และบริษทั
จดัการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถไถ่ถอน
หน่วยลงทุนก่อน ครบก าหนดอายุโครงการได ้โดยส่วนใหญ่แลว้ อายุโครงการของกองทุนรวมใน
ประเทศไทย จะมีก าหนด 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี และเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนบริษทั
จดัการอาจน าหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดรอง (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย) หรือจดัใหมี้ ตวัแทนจดัการซ้ือขาย (Market maker) 

2. กองทุนเปิด (Open-End fund) กองทุนรวมท่ีสามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได้ ไม่มี
ก าหนดอายโุครงการ และบริษทัจดัการรับซ้ือคืนหน่วย ลงทุนตามก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ี
ชวน เช่น ทุกวนั ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน กองทุนเปิดจึง
เป็นท่ีนิยม มากกวา่กองทุนปิด เพราะมีสภาพคล่องมากกวา่ 
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ความหมายของ LTF 
LTF ยอ่มาจากค าวา่ Long Term Equity Fund หรือเรียกในช่ือไทยวา่ “กองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว” เป็นกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในหุ้น โดยทางการสนบัสนุนให้จดัตั้งข้ึนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผูล้งทุน
สถาบนั (ซ่ึงก็คือ กองทุนรวม) ท่ีจะลงทุนระยะยาวในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การเพิ่มผูล้งทุนสถาบนั
ดงักล่าวจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน ทั้งน้ี ผูท่ี้ลงทุนใน LTF ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน โดยให้สิทธิผูล้งทุนน าเงินลงทุนในแต่
ละปีมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่สามารถโอน จ าน า หรือน าหน่วยลงทุนไปเป็นหลกัประกนัได ้
LTF เหมาะกบัคนทุกกลุ่มท่ีตอ้งการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความช านาญเก่ียวกับการ
ลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลา จึงลงทุนผ่านกองทุนรวม ทั้งน้ี ผูล้งทุนจะตอ้งเขา้ใจและยอมรับความ
เส่ียงจากการลงทุน และเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาในการลงทุนได้ นั่นก็คือ ลงทุนแล้วถือหน่วย
ลงทุนไวไ้ม่น้อยกวา่ 5 ปี ดว้ยเหตุน้ีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2547 จึงก าหนดให้มีการ
จดัตั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวข้ึน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุนเพื่อจูงใจให้เกิดการ
ลงทุนในกองทุน LTF 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูล้งทุน 
LTF เป็นช่องทางหน่ึงท่ีช่วยให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้น้อยลง และเป็นช่องทางช่อง

ทางการประหยดัภาษีท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่การประหยดัภาษีแบบอ่ืน คือ 
1. ไม่ตอ้งลงทุนยาวนานลงทุนเพียง 5 ปีปฏิทินก็สามารถไถ่ถอนคืนได ้หรือถา้อยากลงทุน

ต่อก็ท าได ้
2. ไม่มีขอ้ผกูพนัวา่ตอ้งลงทุนต่อเน่ืองทุกปี ถา้ตอ้งการลดหยอ่นภาษีปีไหนก็ค่อยลงทุนในปี

ภาษีนั้น 
3. มูลค่าท่ีสามารถลงทุนเพื่อลดหยอ่นภาษีไดสู้งถึงร้อยละ 15 ของรายไดสู้งสุดถึง 500,000 

บาทต่อปี ดงันั้นใครท่ีเสียภาษีในอตัราท่ีสูงก็จะยิ่งได้ประโยชน์จาก LTF ยิ่งฐานภาษีสูงมากก็ยิ่ง
ประหยดัไดม้าก 

4. ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital gain) ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้หากลงทุนมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

ลกัษณะการผดิเง่ือนไขการลงทุนของ LTF 
การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนด 5 ปีปฏิทิน ถือวา่ผดิเง่ือนไขการลงทุนทั้งน้ี กรณีผู ้

ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ท าให้ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว จะไม่ถือวา่ผิดเง่ือนไข
การลงทุนเม่ือการผิดเง่ือนไขการลงทุนแลว้ ผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป 
และตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
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1. ตอ้งคืนเงินภาษีท่ีได้รับยกเวน้ไป เฉพาะยอดเงินลงทุนท่ีขายคืนพร้อมเงินเพิ่มในอตัรา
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยนบัตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีท่ีผูล้งทุนยื่นขอยกเวน้ภาษี จนถึงเดือนท่ีมีการ
ยื่นคืนเงินภาษี ดงันั้น ผูล้งทุนจึงควรยื่นขอคืนเงินภาษีพร้อมเงินเพิ่มทนัทีท่ีมีการท าผิดเง่ือนไขการ
ลงทุน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหถึ้งรอบช าระภาษีตามปกติ 

2. ตอ้งจ่ายภาษีของก าไรส่วนเกินทุน (Capital gain) โดยน าก าไรท่ีไดรั้บจากการขายคืนไป
รวมเป็นเงินได้ของปีท่ีขายคืนเพื่อเสียภาษีเงินได้ ซ่ึงในทางปฏิบัติเม่ือผู ้ลงทุนขายคืน บริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 3 ของก าไรส่วนเกินทุนไวก่้อน 

ประเภทของ LTF 
แบ่งตามสัดส่วนการลงทุน วธีิน้ีแบ่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. LTF ท่ีลงทุนในหุ้นเต็มท่ีแบบกองทุนหุ้น คือ กลุ่มน้ีผูจ้ดัการกองทุนจะบริหารกองทุน

LTF ของตนเหมือนกบักองทุนหุ้นและลงทุนเต็มท่ีในหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กบัผูล้งทุนมาก
ท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้

2. LTF ท่ีลงทุนในหุ้นบางส่วนและก าหนดสัดส่วนไวช้ดัเจน คือ กองทุน LTF ในกลุ่มน้ีจะ
มีความเส่ียงน้อยกว่ากลุ่มแรก เพราะเงินท่ีมีจะถูกน าไปลงทุนในหุ้นเพียงบางส่วนและบอกให้ผู ้
ลงทุนรู้วา่จะลงทุนก่ีเปอร์เซ็นต ์เช่น ลงทุนในหุ้นเพียงร้อยละ 70 อีกร้อยละ 30 ลงทุนในตราสารหน้ี 
ท าให้มีความผนัผวนนอ้ยกวา่ ทั้งขาข้ึนและขาลง เหมาะส าหรับผูต้อ้งการลงทุนในระดบัความเส่ียง
ท่ีต ่ากวา่กองทุนหุน้ทัว่ไปแต่ ยอมรับโอกาสท่ีจะไดผ้ลตอบแทนนอ้ยลงได ้

3. LTF ท่ีลงทุนในหุ้นเพียงบางส่วนแต่ไม่ก าหนดสัดส่วนท่ีชดัเจน คือ LTF กลุ่มน้ีจะคลา้ย
กบักลุ่มท่ี 2 คือเงินท่ีมีในกองทุนจะลงทุนในหุ้นเพียงบางส่วนแต่ไม่ก าหนดชดัเจนวา่เท่าไร LTF มี
ความเส่ียงนอ้ยกวา่กลุ่มแรก กลุ่มน้ีจะมีเป้าหมายในการดูแลรักษาเงินตน้ของผูล้งทุนไม่ให้ขาดทุน
มากกว่ามุ่งหาผลตอบแทน เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการให้เงินตน้ไม่ขาดทุนมากกว่าเน้นเร่ือง
ผลตอบแทน 

แบ่งตามนโยบายการจ่ายปันผล เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. LTF ท่ีมีนโยบายการจ่ายปันผล คือ กลุ่มน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้อยากได้เงินก าไรคืนบ้าง

ระหวา่งการลงทุน แต่เงินปันผลท่ีไดจ้ะตอ้งเสียภาษี 
2. LTF ท่ีไม่มีนโยบายจ่ายปันผล คือ กลุ่มน้ีเหมาะส าหรับผูไ้ม่ตอ้งการเสียผลประโยชน์จาก

ภาษีเงินปันผล โดยยอมท่ีจะไม่รับผลตอบแทนคืนระหวา่งลงทุน 
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แบ่งตามนโยบายการลงทุน เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. LTF ท่ีบริหารเชิงรุก คือ ผู ้จ ัดการกองทุนจะเน้นบริหารให้ได้ผลตอบแทนเต็มท่ี มี

เป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้สูงท่ีสุด ภายใตค้วามเส่ียงท่ีประเมินแล้วยอมรับได้ เหมาะ
ส าหรับผูต้อ้งการลงทุนในหุน้ท่ีเช่ือในความสามารถการคดัเลือกหุ้นของผูจ้ดัการกองทุน 

2. LTF ท่ีบริหารเชิงรับ หรือ LTF ท่ีเป็นกองทุนรวมดชันี คือ ผูจ้ดัการกองทุนจะบริหาร
LTF ให้ได้ผลตอบแทนข้ึนลงตามการข้ึนลงของดัชนีอ้างอิง เหมาะส าหรับผู ้ลงทุนท่ีเช่ือว่า
ผลตอบแทนของดชันีอา้งอิงจะเพิ่มข้ึนในระยะเวลาท่ีลงทุน โดยไม่ตอ้งการเส่ียงกบัการบริหาร และ 
การเลือกหุน้ของผูจ้ดัการกองทุน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ใน LTF เป็นช่องทางการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าการลงทุนแบบอ่ืน เพราะนโยบาย

ของ LTF ก็คือลงทุนในหุ้น จากขอ้มูลผลตอบแทนของการลงทุนในทรัพยสิ์นต่างๆ ของประเทศ
ไทยช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา (2518-2548) การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 12 ต่อปี แมว้่า
ในช่วงปี 2540-2544 จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท าให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก ส่วนพนัธบตัรในช่วง
เดียวกนัให้ผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อปีทั้งท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงวิกฤติเศรษฐกิจมากนัก
เพราะเป็นสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนคงท่ี ส่วนเงินฝากธนาคารให้ผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี และ
ทองค าใหผ้ลตอบแทนเพียงร้อยละ 3 ต่อปี 
 
2.3 ส่วนที ่3 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน 

ปัจจยัภายใน (Micro Factor) 
1. ปัจจยัพื้นฐานทัว่ไป เช่น ผลก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share หรือ EPS), มูลค่าสินทรัพย์

สุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV), ราคา/ก าไรต่อหุ้น (Price/Earnings หรือ P/E), ราคา/มูลค่าทาง
บญัชีต่อหุน้ (Price/Book Value หรือ P/BV), ผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) 

2. การคาดการณ์ของโครงการอนาคต ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี ราคาหุ้นใน
ปัจจุบนั = ราคาพื้นฐานปัจจุบนั + โครงการในอนาคต 

3. การคาดหวงัของนกัลงทุน กล่าวคือ หุ้นบางตวันกัลงทุนอาจจะคาดหวงัผลลพัธ์มากกว่า 
ท่ีเป็นอยู ่เช่น ถา้เพิ่มทุน ตอ้งมีอตัราส่วนท่ีดึงดูดนกัลงทุนและไม่เกิดการลดลงของก าไรต่อหุ้น คือ 
Earnings Dilutions 

4. มุมมองในนักควบรวมกิจการ เช่น การใช้มูลค่ากิจการ หรือ Enterprise Value (EV) ซ่ึง
เกิดจากมูลค่าหุ้นทุนทั้ งหมด (Market Capitalization) บวกด้วยหน้ีสินสุทธิ (Net Debt) มาเป็น
เคร่ืองมือวดั (Bench mark) เช่น บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีท ามือถือขนาดใหญ่สุด
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ในประเทศ เม่ือปี 2546 ราคาหุ้นอยูท่ี่ 50-60 บาท เม่ือนกัลงทุนใช้หลกั Enterprise Value ต่อจ านวน
เลขหมาย  ห รือ ท่ี เราเรียกว่า  Enterprise Value per Subscriber มาคิด  ปรากฏว่า  บ ริษัทนั้ น มี                         
EV/จ  านวนเลขหมายท่ี 10,000 บาท ซ่ึงนกัลงทุนสถาบนัถือว่าถูกมาก เพราะว่ากระแสเงินสดท่ีได้
จากค่าบริการอยู่ท่ีเดือนละ 1,000 บาท โดยเฉล่ียต่อเลขหมาย ใน 1 ปี บริษทัน้ีจะมีกระแสเงินสดท่ี
เป็นรายไดป้ระมาณ 12,000 บาท เท่ากบัลงทุนซ้ือหุน้บริษทันั้น ใชเ้วลาไม่ถึง 1 ปี ก็คุม้แลว้ 

5. การหามูลค่าท่ีซ่อนเร้นในบริษทั (Hidden Value) มูลค่าท่ีซ่อนเร้นในบริษทั เช่น การมี
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจบางอย่างท่ีบริษทัอ่ืนไม่มี การมีส่วนขาดทุนสะสมอยู่ (Retained 
Losses) โดยมีส่วนของเงินทุนแข็งแกร่ง (Paid-up Capital) ในกรณีน้ี บริษัทท่ีมี Retained Losses 
อาจเป็นเป้าหมายในการถูกควบรวมกิจการ หรือการมีท่ีดินเป็น Land Bank ท่ีอยูใ่นท าเลดี 

ปัจจยัภายนอก (Macro Factor) 
1. ผลต่างอัตราดอกเบ้ียภายในและภายนอกประเทศ (Interest Rate Differential) ซ่ึงเป็น

ปัจจยัในการก าหนดเงินไหลเขา้-ออก เน่ืองจากในระยะหลงักองทุนประเภทชอบความเส่ียง พวก
กองทุนเก็งก าไรท่ีเรียกวา่ “เฮดจฟั์นด์” (Hedge Funds) ซ่ึงมกัจะมีตน้ทุนดอกเบ้ียจากการยืมเงินเพื่อ
ลงทุน ถา้ผลต่างของอตัราดอกเบ้ียไม่มากเกินไป อาจจะท าใหเ้ฮดจฟั์นดไ์ม่สนใจในการน าเงินเขา้มา
ซ้ือหุ้น แต่ถา้ผลต่างของอตัราดอกเบ้ียไม่มาก แต่ถา้เฮดจฟั์นด์นั้นเนน้ Upside หรือ โอกาสในการท า
ก าไรของค่าเงินหรือหุน้ เฮดจฟั์นดจ์ะน าเงินเขา้มาเลยทนัที 

2. การเก็งก าไรค่าเงินจากการคาดการณ์ของการแขง็ค่าของเงินในภูมิภาคเช่น ในประเทศจีน
ท่ีมีทุนส ารองมากถึงลา้นลา้นดอลลาร์ ตวัเลขท่ีไม่เปิดเผย ปรากฏวา่ ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นตเ์ป็น
ทุนส ารองในประเทศท่ีเกิดจากเก็งก าไรค่าเงิน ท าให้จีนตอ้งมีการลงทุนในต่างประเทศมากข้ึนเพื่อ
เป็นการลดการเก็งก าไรค่าเงินหยวน จะเห็นได้ว่าคร้ังหน่ึง China Investment Trust Corporation 
(CITIC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีน เคยสนใจซ้ือหุน้ของบริษทัปิโตรเคมีแห่งหน่ึงของไทย 

3. การคาดคะเนการแข็งหรืออ่อนตวัของค่าเงิน โดยใช้ตวัเลขดุลบญัชีเดินสะพดั (Current 
Account) จากการศึกษา พบวา่ ถา้มีการขาดดุลบญัชีเดินสะพดั ค่าเงินมกัจะอ่อน ซ่ึงการขาดดุลบญัชี
เดินสะพดัเป็นการสะทอ้นถึงการขาดแคลนภาวะเงินออมของประเทศ และน าไปสู่การอ่อนตวัของ
ตลาดหุ้น แต่มีขอ้ยกเวน้ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกามีการขาดดุลบญัชีเดินสะพดัมหาศาล แต่ตลาด
หุ้นไม่ปรับตวัลง เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้ประเทศอ่ืนใช้เงิน US$ เป็นสกุลเงินส ารอง
แทนทองค า เม่ือเกือบ 40 ปีมาแลว้ 

4. การโยกเงินระหว่างตลาดทุนและตลาดเงินโดยนักลงทุนสถาบนั ซ่ึงเราเรียกในภาษา
การเงินวา่ Tactical Asset Allocation เป็นท่ียอมรับกนัเสมอมา เงินยอ่มวิ่งไปหาส่ิงท่ีให้ผลตอบแทน
ท่ีสูงกว่า โดยท่ีความเส่ียงต้องเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ ในตลาดหุ้นเรามกัได้ยินค าว่า Price / Earning 
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Ratio หรือ P/E แต่ในส่วนกลบัของค าน้ี คือ Earning/Price (E/P) คือ อตัราส่วนตอบแทนการลงทุน
ในหุ้น หรือ Earning Yields เช่น ในปี 2537 มีอยูช่่วงหน่ึงท่ี SET มี P/E ประมาณ 30 เท่าหมายความ
ว่า การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนแค่ร้อยละ 3.3 ในขณะท่ีการฝากเงินในช่วงหน่ึงดอกเบ้ีย 
ประมาณร้อยละ 5-7 และเงินกูอ้ยูป่ระมาณร้อยละ 12-15  จึงไม่แปลกใจเลยวา่หุ้นจะตกหนกัในเวลา
ต่อมา ส าหรับการลงทุนในหุ้นช่วงปี 2546-2549 สังเกตเห็นการปรับเปล่ียนเงินลงทุนในหุ้น และ
การลงทุนในตลาดพันธบัตรของนักลงทุนสถาบันอย่างน้อย 5-6 คร้ัง นั่นคือ เม่ือไรก็ตามท่ี
อตัราส่วนตอบแทนการลงทุนในหุ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนในพนัธบตัรระยะยาว (Earning 
Yields Gap) กวา้งข้ึนถึง 7 เปอร์เซ็นต์ จะมีเม็ดเงินไหลออกจากตลาดพนัธบตัรเขา้สู่ตลาดทุนและ
ผลกัดนัใหต้ลาดหุน้ข้ึน 
 
2.4 ส่วนที ่4 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอส่ิงซ่ึง 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยท าให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละอยู ่
รอดได ้อาจรวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการไดใ้นอนาคต โคเลอร์ (Kotler, 2003, p.449 อา้งถึงใน  
ธีราภสั อ่วมอ่ิมค า, 2551 หน้า 9) ประกอบดว้ย 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดย
ธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มี
ตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์
ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถ
ขายได ้2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนมาถดั
จาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ 3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ 
Distribution) ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางในการท าใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงและเลือกใช้
บริการได้ ซ่ึงมกัจะท าโดยผ่านตวักลางต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน ตลาด เช่น บริษทัน าเท่ียว (Tour Operator) 
และบริษทัตวัแทนท่องเท่ียว (Tour Agent) ต่าง ๆ โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ เหล่าน้ี ไม่ได้
เป็นเพียงช่องทางในการขายสินค้า หรือ บริการเท่านั้น แต่ยงัเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูล
ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การจอง และ การช าระเงินอีกด้วย  4. การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัข้อมูลระหว่างผูซ้ื้อ และผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติ และ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย (Personal Selling) และการ
ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non -Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึง
อาจใช้เคร่ืองมือการส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication) โดย



27 

 

พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ 5. 
บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซ่ึงต้องอาศัยการเลือก (Selection) การฝึกอบรม 
(Training) การจูงใจ(Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจกบัลูกคา้ได้ แตกต่างเหนือคู่
แข่งขนั พนักงานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดีท่ีสามารถตอบสนองลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบับริษทั บุคลากร หรือพนกังานถือได้
ว่าเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่ามากท่ีสุดในธุรกิจบริการ ผูบ้ริหารองค์กรท่ีเป็นธุรกิจ บริการมีหน้าท่ีท่ี
จะต้องบริหารบุคลากรเหล่าน้ีให้เป็นส่ิงท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ 6. 
กระบวนการ (Process) เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็ว และประทบัใจ 
(Consumer Satisfaction) ในองค์กรธุรกิจด้านบริการ กระบวนการในการให้บริการมีความส าคญั
เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีลูกคา้มีส่วนร่วมในการผลิตบริการนั้นดว้ย กระบวนการ
ดา้นการบริการจึงตอ้งไดรั้บการออกแบบเป็นอยา่งดี เพื่อให้พนกังานท างานอยา่งสะดวก ลดความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในกระบวนการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 7. การน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยพยายามสร้างรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า (Customer - Value Proposition) ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ด้วยลกัษณะท่ีจบัต้องไม่ได้ของการบริการจึงท าให้ผูท่ี้คาดว่าจะเป็นลูกค้าไม่
สามารถประเมินการบริการไดจ้นกวา่จะไดรั้บการบริการนั้น ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงในการท่ีลูกคา้
จะตดัสินใจซ้ือบริการหรือไม่ ส่วนประกอบท่ีส าคญัใน การวางแผนการตลาด คือ การลดความเส่ียง
ท่ีลูกคา้จะตดัสินใจไม่ซ้ือบริการ โดยการออกแบบลกัษณะทางกายภาพต่างๆ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความ
มัน่ใจ ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น แผน่ผบั ท่ีแสดงรูปภาพ ใหเ้ห็นถึงบริการต่างๆ ท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บ เคร่ืองแบบพนกังาน ท่ีไดรั้บการออกแบบ อยา่งเหมาะสม และอาคารสถานท่ีท่ีไดรั้บการดูแล
เป็นอยา่งดี 

 Kotler & Keller ( 2006, p. 16) อธิบายว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 
7P’s) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกนั เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีใช้ส าหรับธุรกิจบริการ เพื่อท าให้เกิดการบริหารคุณภาพรวม (TQM: Total Quality 
Management) ท่ีสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั ทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใชส้ าหรับธุรกิจบริการ
เพื่อท าใหเ้กิดการบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management) ท่ีจะสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ โดย
ค านึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่วนส าคญั ส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิมถูกพฒันาข้ึนมา
ส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดแ้ต่ส าหรับผลิตภณัฑ์บริการนั้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่าง
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จากสินคา้ คือ ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้ดงันั้น ผูใ้ห้บริการจึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริการด้วย 
ปัญหาการรักษาคุณภาพของการบริการ คือ การไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการบริการได้
เหมือนกบัสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดจึ้งจ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมือทางการตลาดบริการ 7P's เขา้มาช่วยบริหาร
จดัการกบัธุรกิจ กลยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P s) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้น
การจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
(Process) ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนัและเท่าเทียมกนั
ข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นส่วนประสมทางการตลาดบริการตวัใดมากกว่าเพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการแต่ละองคป์ระกอบมีลกัษณะดงัน้ี  
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้หรือบริการท่ีธุรกิจน ามาเสนอขายให้กบัผูบ้ริโภคท่ี

ผูบ้ริโภคจะได้รับประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภณัฑ์นั้นๆ ไดแ้ก่ สินคา้มีรูปร่าง ขนาด สีสันและ 
ความสวยงาม ตราสินคา้มีคุณภาพและปลอดภยั ความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ต่อการด าเนินชีวิต 
ผลิตภณัฑง่์ายต่อการท าความสะอาดหลงัใชง้าน  

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาท่ีผู ้บริโภคต้องจ่ายเพื่อ 
แลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการท่ีน าเสนอขาย ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า ( Value ) ของ 
บริการกบัราคา ( Price ) ของบริการนั้น ไดแ้ก่ ราคาผลิตภณัฑ์ต ่ากว่าท่ีอ่ืน ความแน่นอนและเป็น
มาตรฐานของราคาผลิตภณัฑ์มีป้ายแสดงสินคา้ท่ีชดัเจน ราคาเม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์ปริมาณมากมีราคาต ่า
กวา่  

3. สถานท่ี (Place) หมายถึง การสร้างเครือข่ายซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค และ
สร้างเสริมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งทัว่ถึง รวมถึงการ
จดัการเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น รถเข็นหรือตะกร้า รูปแบบการ
แต่งร้าน สถานท่ีจอดรถสะดวกปลอดภยัและเพียงพอ มีสาขาหลายแห่ง  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การก าหนดต าแหน่งตราสินค้า การตั้ ง 
งบประมาณค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ส่ือท่ีเลือกและก าหนดเวลาท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือดงักล่าว ความคิด 
สร้างสรรคใ์หม่ๆ ในดา้นการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ ราคาผลิตภณัฑท่ี์สามารถ 
ต่อรองได ้การลดราคาสินคา้ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุและโทรทศัน์ แผ่นป้ายโฆษณา 
ใบปลิว  
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5. บุคคล (People) เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เพื่อให้บริการผูบ้ริโภคโดยตรง ธุรกิจจึงจ าเป็นท่ี 
จะตอ้งมีการสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในสายงานโดย 
อาจมีการฝึกอบรมพฒันา สอนงาน เป็นต้น บุคลากรเป็นปัจจยัส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้าง 
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ ทั้งน้ีเพราะความมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดียิม้แยม้แจ่มใสและพูดจาดี ความรู้ในการให ้
ค าแนะน ากบัผูบ้ริโภค การแต่งกายท่ีเหมาะสมและความสุภาพ ความสนใจและความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ  

6. กระบวนการการให้บริการ (Process Management) หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้นการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการ
อย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจ ไดแ้ก่ การจดัคิวในการช าระเงินท่ีดี
การบรรจุสินคา้ใส่ถุงหรือการบรรจุสินคา้เพื่อความสะดวกในการขนยา้ยของลูกคา้ ใบเสร็จท่ีได้
มาตรฐานเพื่อเป็นหลกัฐานในการช าระเงิน การคืนเงินหรือเปล่ียนสินคา้ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดท่ี 
เกิดจากทางร้านหรือผูผ้ลิต  

7. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึง เป็นการสร้างและน า เสนอ 
ลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบ
การใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้เป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความสะดวกในการใหบ้ริการ และท า
ให้การบริการผูบ้ริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ พื้นท่ีมีขนาดเหมาะสมในการจดัวาง 
สินค้าเอ้ือต่อการจบัจ่าย ความสะอาดน่าเขา้มาใช้บริการ บรรยากาศภายในร้านมีความเป็นมิตร 
เหมาะต่อการจบัจ่ายเคร่ืองครัว การตกแต่งร้านดูเหมาะสมกบัตวัสินคา้ 

 
2.5 ส่วนที ่5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

จิรัสย์ชา รัตนเพียร (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (LTF) ของลูกค้าบมจ .ธนาคารก รุงเทพ  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001-50,000 บาท ลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 5,000-20,000 
บาท ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนคือพนกังานธนาคาร ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัด้านทศันคติในการลงทุน ปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ และปัจจยัด้านการตดัสินใจลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัด้านทศันคติในการ
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ลงทุน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าบมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ทรรศวรรณ จันทร์สาย (2557) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวม เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กบั บลจ.บวัหลวงผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 20,001-60,000 บาท มีภรรยาคู่สมรสซ่ึงท างานเป็น
พนกังานบริษทัเอกชนเช่นเดียวกนั มีรายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ีย 100,001-250,000 บาท ในครอบครัว
ไม่มีเด็กในวยัเรียนใช้บริการกับธนาคารกรุงเทพ 2 บริการ ใช้บริการในนามส่วนบุคคลทั้ งท่ี
ส านกังานใหญ่และสาขาเป็นลูกคา้ของธนาคาร 10 ปีข้ึนไป ใช้บริการธนาคารหลายธนาคารแต่ใช้
ธนาคารกรุงเทพเป็นหลกั วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการลงทุนก็คือเพื่อประโยชน์ในการหกัลดหยอ่น
ภาษี รองลงมาได้แก่ เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเป็นการอดออมเพื่ออนาคต 
ตามล าดบั การลงทุนผา่นสาขาของธนาคารคือช่องทางท่ีส าคญัท่ีสุด เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมก็คือ ผลประกอบการของกองทุนท่ีผา่นมา การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวมข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามเอง และผูต้อบแบบสอบถามเม่ือลงทุนแล้ว มี
การติดตามข่าวคราวผลประกอบการของกองทุนในบางคร้ัง 

ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF ท่ีอยู่ในระดบัมากได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย 
ดา้นบุคลากร ด้านกระบวนการบริการและด้านภาพลกัษณ์องค์กร ในการเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน
กระบวนการบริการแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้นยกเวน้ดา้นราคาแตกต่างกนั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
รายไดแ้ตกต่างกนัมีความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ชุรีพร สีสนิท (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา่  

1. ลูกค้าบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-49 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ากว่าหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท อาชีพเจา้ของกิจการ/
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/พนกังานบริษทัเอกชน ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสูงสุดท่ีเสีย10 % และมี 
ประสบการณ์ในการลงทุน1-5 ปี 

2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีของลูกค้า พบว่าส่วนใหญ่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก 

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน ประกอบดว้ย ปัจจยัภายในโดยรวม ปัจจยัภายนอก
โดยรวม ของลูกคา้ฯ พิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัส าคญัมาก 

4. ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหาโดยรวม การคน้หา
ขอ้มูลโดยรวม และการประเมินผลทางเลือกโดยรวมของลูกคา้ฯ พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น
การรับรู้ปัญหาโดยรวม ดา้นการคน้หาขอ้มูลโดยรวม อยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด ส่วนในดา้นการ 
ประเมินผลทางเลือกโดยรวม อยูใ่นระดบัดี 

5. แนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ขอ้ในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ลูกคา้มีแนวโน้มในระดบั
ลงทุน ข้อช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถอานวยความสะดวก ลูกคา้มีแนวโน้มในระดบัสะดวก ขอ้ช่วงไตรมาสท่ีส่ี ระหว่างเดือน 
ต.ค. – ธ.ค. นิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ลูกคา้มีแนวโนม้ในระดบัลงทุน และขอ้แนะน า
ให้ผูอ่ื้นลงทุนในกองทุนรวม LTF ลูกคา้มีแนวโน้มในระดบัแนะน าให้ผูอ่ื้นซ้ือ ตามล าดบัผลการ
ทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ แตกต่างกนั มีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติมขอ้แนะน า
ให้ผูอ่ื้นลงทุนในกองทุนรวม LTF ขอ้ช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “ETrade” เปิด
บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถอ านวยความสะดวก และข้อช่วงไตรมาสท่ีส่ี ระหว่างเดือน                 
ต.ค. – ธ.ค. นิยมลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
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2. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้ช่วงไตรมาสท่ีส่ี ระหวา่งเดือน ต.ค. – ธ.ค. นิยมลงทุนใน 
กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้การแนะนาให้ผูอ่ื้นท่ีท่านรู้จกัลงทุนในกองทุนรวมLTF 
และขอ้ความสะดวกของช่องทางการซ้ือขายกองทุนผา่นอินเตอร์เน็ต “E-Trade” แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ฐานภาษีเงินได ้และประสบการณ์ในการ
ลงทุน แตกต่างกนั มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้
อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ข้อการแนะน าให้ผูอ่ื้นท่ีท่านรู้จกัลงทุนใน
กองทุนรวม LTF ขอ้ความสะดวกของช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิด
บริการตลอด 24 ชั่วโมง และขอ้ความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตร
มาสท่ีส่ี ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั 

5. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษีของลูกค้า แตกต่างกัน มีแนวโน้มการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ขอ้ในอนาคตคาดวา่จะลงทุนในกองทุนรวม
LTF เพิ่มเติม และขอ้การแนะน าให้ผูอ่ื้นท่ีท่านรู้จกัลงทุนในกองทุนรวม LTF แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

6. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ฯ ดงัน้ี 

6.1 ดา้นปัจจยัภายในโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ขอ้ช่อง
ทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถอ านวย
ความสะดวก ขอ้ช่วงไตรมาสท่ีส่ี ระหวา่งเดือน ต.ค. – ธ.ค. นิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม 
และขอ้แนะน าให้ผูอ่ื้นลงทุนในกองทุนรวม LTF ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลางและใน
ระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

6.2 ดา้นปัจจยัภายนอกโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติมขอ้แนะน า
ให้ผูอ่ื้นลงทุนในกองทุนรวม LTF และขอ้ช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “ETrade” 
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เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถอ านวยความสะดวก ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 

7. ขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้ฯ ดงัน้ี 

7.1 ดา้นการรับรู้ปัญหาโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ขอ้การ
แนะน าใหผู้อ่ื้นท่ีท่านรู้จกัลงทุนในกองทุนรวม LTF ขอ้ความสะดวกของช่องทางการซ้ือขายกองทุน
ผา่นอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง และขอ้ความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสท่ีส่ี ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปาน
กลางและในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

7.2 ดา้นการคน้หาขอ้มูลโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ในขอ้ความสะดวกของช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต 
“E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 

7.3 ดา้นการประเมินผลทางเลือกโดยรวม มีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้ฯ ขอ้การแนะน าให้ผูอ่ื้นท่ีท่านรู้จกัลงทุนในกองทุนรวมLTF 
ในทิศทางตรงกนัขา้ม ในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และขอ้ความสะดวกของ
ช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในทิศทาง
เดียวกนั ในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

อัคคกิตติ์  สมทอง (2553) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผล
การศึกษาพบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ในด้านผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุนโดยการน าเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีมากท่ีสุด
และมีความเห็นว่าความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการลงทุนและเง่ือนไขระยะเวลาการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ดา้นแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการซ้ือขายกองทุนรวมนั้น
ส่วนใหญ่มาจากการแนะน าของพนกังานธนาคารซ่ึงยงัไดรั้บการแนะน าในระดบัปานกลาง โดยผู ้
ลงทุนเนน้การลงทุนเพียงกองทุนเดียวไม่ลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมอ่ืน และส่วน
ใหญ่ยงัลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท ด้วยสัดส่วน ร้อยละ 6-10 ของรายได้ทั้ งปี นอกจากน้ีในด้าน
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กิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนผูล้งทุนตอ้งการเงินคืนเขา้บญัชีมากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.16 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุก ๆ ดา้น 
ในขณะท่ีอายุมีความสัมพนัธ์กับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเกือบทุกด้านยกเวน้ด้าน
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือขายกองทุนรวม ส าหรับด้านสถานภาพของผูล้งทุนนั้นไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการซ้ือขายกองทุนรวม อีกทั้งไม่สัมพนัธ์กบัลกัษณะของ
กิจกรรมการส่งเสริมการขายตลอดจนไม่สัมพนัธ์กบัการลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
รวมอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัพบวา่ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวด้านการลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมอ่ืนๆด้วย อย่างไรก็ตามในการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมกสิกรไทยในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการลงทุน ปัจจยัด้านตน้ทุน และปัจจยัอ่ืนๆซ่ึงได้แก่ ปัจจยัด้านธนาคารและปัจจยัดา้น
กิจกรรมส่งเสริมการขาย พบวา่ ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ทั้งส้ิน ท่ีระดบันยัส าคญัเท่ากบั 0.05 
 

ลักขณา ธนาการกร (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัและพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ
หน่วยลงทุนของผูบ้ริโภค: กรณีศึกษากองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กสิกรไทย จ ากดั ผลการศึกษาพบว่า ด้านพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อน าไปหกัลดหยอ่นภาษีมากท่ีสุด เลือกซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผลมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ไม่ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกบับลจ.อ่ืน
และมีความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปีละ 1 คร้ัง ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมี
มูลค่าเงินลงทุนปัจจุบนัคนละ 5,001-75,000 บาท ซ้ือผา่น บมจ.ธนาคารกสิกรไทยและซ้ือช่วงเดือน
ตุลาคมถึงธนัวาคมมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนบ
วา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์
ในการซ้ือกองทุน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละสถานภาพการ
สมรสมีความสัมพนัธ์กบัประเภทกองทุนท่ีเลือก ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ระดบัการศึกษา และ
รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนอ่ืน ปัจจยัส่วนบุคลดา้นอาย ุ
อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัปริมาณในการซ้ือ ปัจจยัส่วนบุคลดา้นเพศและ
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อายุ มีความสัมพนัธ์กบัสถานท่ีท่ีท าการซ้ือ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้
และสถานภาพการสมรสมีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีซ้ือ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส าหรับ
ปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือด้านผลิตภณัฑ์ในด้านการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีในการจดัจ าหน่ายในดา้นความสะดวกในการลงทุน 
ดา้นบุคลากรในการไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานขายหน่วยลงทุน ดา้นการส่งเสริมการตลาดในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีดีและมีการจดัโปรโมชัน่ของสมนาคุณตามล าดบั 

 
สมบุญ คงสอน (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรติ
นาคิน ส านกังานใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนมากท่ีสุดใน
เร่ืองสิทธิประโยชน์ด้านภาษี รองลงมาในเร่ืองเพื่อเป็นเงินออมในอนาคต โดยกลุ่มตวัอย่างรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกับกองทุนรวมมากท่ีสุดจากหนังสือพิมพ์ แผ่นพบั และโทรทศัน์ กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ส านักงานใหญ่ในระดบัส าคญัมาก โดย
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบับริษทัท่ีมีช่ือเสียง
และมีความน่าเช่ือถือในการบริหาร ในระดับส าคัญมากท่ีสุด ในด้านราคา กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญักับการให้ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจในระดับส าคญัมากท่ีสุด และในด้านการจดั
จ าหน่าย กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการจดัจ าหน่ายผ่านตู ้ATM ของธนาคาร ในระดบัส าคญั
ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ สถานภาพการสมรส 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมและปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนักงานบมจ. 
ธนาคารเกียรตินาคิน ส านักงานใหญ่ ไม่แตกต่างกัน และพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ และระดับ
การศึกษา แตกต่างกนัมีพฤติกรรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม LTF แตกต่างกนั 

 
งามดี เลาหพิชิตชัย (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ชอบซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีการจ่ายปันผล เพื่อลดหย่อนภาษี ชอบซ้ือ
หน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยมากท่ีสุด เหตุผลท่ีเลือกซ้ือคือ
ความสามารถในการบริหารกองทุน จ านวนกองทุนท่ีซ้ือ 1 กองทุน ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง ช่วงเวลา
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ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือคือช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม โดยซ้ือจากตวัแทนสนับสนุนการขายและซ้ือคืน 
ความถ่ีในการซ้ือปีละ 1 คร้ัง จ  านวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปี ประมาณ 50,000-100,000 บาท ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการซ้ือมากท่ีสุด คือ กระบวนการบริการ รองลงมา 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลากรผูใ้ห้บริการ ราคา ลกัษณะทางกายภาพและการ
ส่งเสริมการตลาดตามล าดับ โดยประเภทกองทุนท่ีซ้ือแตกต่างกันมีระดับความส าคญัมากกว่า
กองทุนท่ีไม่จ่ายปันผลส่วนช่วงเวลาท่ีซ้ือแตกต่างกนัมีระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาด
ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้นยกเวน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส าหรับความถ่ีท่ีซ้ือแตกต่างกนัจะมีระดบั
ความส าคญัของส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนัในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการบริการ ส่วนปริมาณท่ีซ้ือแตกต่างกนัจะมี
ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดและด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่วนพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนดา้น
วตัถุประสงค์การซ้ือ ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือและสถานท่ีท่ีซ้ือไม่ท าให้ระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมการตลาดแตกต่างกนั 

 
ธมลวรรณ ศรีค า (2550) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษัทจดัการกองทุนพรีมาเวสท์จ  ากัด ผ่านบริการจัด
จ าหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จ  ากัด ผ่านบริการจดัจ าหน่ายของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นฐานะทางการเงิน ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คือ รายไดข้องผูใ้ช้บริการมีมากกว่ารายจ่ายท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดา้นการรับรู้ข่าวสาร
ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ รับรู้ข่าวสารผา่นตวัแทนจ าหน่ายของบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท ์จ ากดั ดา้นการด าเนินงานของบริษทัจดัการผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ความสามารถในการบริหารงานของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนพรีมาเวสท์ จ  ากดั ด้านเง่ือนไขในการลงทุนผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดคือ การไดรั้บสิทธิในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาเม่ือกระท าตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด และในดา้นสภาพแวดลอ้มผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากสุดคือ ทิศทางของ
อตัราดอกเบ้ีย 
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ผลการศึกษาพบว่า ด้านการตดัสินใจซ้ือ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ซ้ือ ผ่านสาขาของตวัแทน
จ าหน่าย (ธนาคารกรุงศรีฯ)โดยเลือกนโยบายการลงทุนแบบกองทุนเปิดพรีมาเวสทต์ราสารหน้ีเพื่อ
การเล้ียงชีพ เหตุผลหลกัส าคญัท่ีเลือกลงทุนคือไดรั้บสิทธิในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
การตดัสินใจลงทุนจะตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเองเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีผูล้งทุน
ส่วนใหญ่จะลงทุนเฉล่ียปีละ 5,000 – 75,000 บาท เฉล่ียปีละ 1 – 2 คร้ัง และช่วงท่ีลงทุนมากท่ีสุดคือ
ช่วงไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม – ธนัวาคม) 



    บทที ่3 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ” 
โดยแบ่งการวิจัยตามกรอบแนวความคิด ประกอบด้วย 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ, อายุ, 
สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 2. ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริม
การตลาด, ด้านบุคคล, ด้านกระบวนการ และด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ 3. การ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ ไดแ้ก่ ดา้นการ
รับรู้ปัญหา ดา้นการคน้หาแหล่งขอ้มูล และดา้นการประเมินทางเลือก ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบั
ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3  วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล                                                                                                                                                                          
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  
 ประชากร ได้แก่ ลูกค้าท่ีซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซี                 
สุขสวสัด์ิ จ  านวน 15,840 คน (ธนาคารกรุงเทพ, 2560) 

กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการเลือกตวัอย่างจากประชากรท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ จาก Taro Yamane  (1967) ค่า
ความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 ดงัน้ี 

 
n =         N 

1 +Ne2 
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โดย  n  คือ  ขนาดตวัอยา่ง 

  N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e คือ ค่าความคลาดเคล่ือน หรือความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 (0.05) 

n =   15,840 
    1+ 15,84 (0.05)2 

   = 390 
 
 โดยจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากสูตรเท่ากบั 390 ราย ผูว้ิจยัจึงใช้ตวัอยา่งในการศึกษาทั้งส้ิน
จ านวน 390 ตวัอยา่ง 

 
3.2 เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซี สุขสวัส ด์ิ  โดยได้แบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, 
ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบได้
เพียงขอ้เดียว 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคคล, ด้าน
กระบวนการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบตาม
ระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการคน้หาแหล่งขอ้มูล และดา้น
การประเมินทางเลือก โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับผูต้อบ
แบบสอบถาม 
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3.3 วธีิสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
และการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ แลว้
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดของการวจิยัเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  น าผลท่ีได้จากการศึกษาตามข้อ 1.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ
พิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 3.  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุง 
แกไ้ข สร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวจิยั และน าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยั
สร้างข้ึนไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและใหผู้ท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และน าค าแนะน ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหถู้กตอ้งเหมาะสม ไดแ้ก่ 

1. ผศ. ดร. โอม หุวะนนัทน์ รักษาการรองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

2. ดร.สัมฤทธ์ิ เทียนด า   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
  3. ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ 

โดยค่า IOC (Index of item-Objective Congruence) ในแบบสอบถามตอ้งมีค่า
มากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ 
4.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
5.  น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตวัอย่าง  ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างในงานวิจยั จ  านวน 40 คน  และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient; α ) ของ Cronbach ซ่ึงตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.7 ข้ึนไป จึง
แสดงว่าแบบสอบถามนั้นมีความเช่ือมัน่ในระดับท่ียอมรับได้ จึงน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554, หนา้ 445) 
 6.  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใช้และแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
คร้ังสุดทา้ย  เพื่อตรวจสอบและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์  ส าหรับน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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3.4 วธีิด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีพระ
ประแดง โดยแบ่งการวจิยัตาม 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้น
ราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคคล, ดา้นกระบวนการ และ
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ 2. การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีพระประแดง ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการคน้หาแหล่งขอ้มูล และ
ดา้นการประเมินทางเลือก ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีขอ้ง น ามาสังเคราะห์และน ามา
สร้างเป็นแบบสอบถาม  และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
 1.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 2.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 3.   ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้ค าถามตามเคร่ืองมือ
แต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้น าผลการตอบไปจดักระท าและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
3.5 วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 1.  แบบสอบถำมในส่วนที ่1 ส่วนที ่2 และส่วนที ่3 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลมาค านวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถ่ี 
(Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตัวแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  และใช้ค่า
มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) 
อธิบายตวัแปร  

วิเคราะห์ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ ด้วยวิธีการค านวณค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑ์แปลความหมายของ ประคอง 
กรรณสูตร (2542)  ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
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  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

 
2.  ใช้สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 
 
 

  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  
 2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  
 

 
 1
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  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
    2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3. สถิติทีใ่ช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม 
 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์. 2543:126) 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
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    2

is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
     2

ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ ง
ฉบบั  

 
 4. สถิติทีใ่ช้ส ำหรับทดสอบสมมติฐำน 
  4.1 ก ารท ด ส อ บ ค่ าสั ม ป ระ สิ ท ธ์ิ ส ห สั ม พัน ธ์  แบ บ เพี ย ร์สั น  (Pearson Correlation 
Coefficients) โดยเกณฑ์การแปลผลความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมาย 5 ระดบั ดงัน้ี (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2540:144)  

1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า  0.81 ข้ึนไป มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง  
2. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.80 มีความสัมพนัธ์กันในระดับ 

ค่อนขา้งสูง  
3. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.41 – 0.60 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบั ปาน

กลาง  
4. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.41 มีความสัมพนัธ์กันในระดับ 

ค่อนขา้งต ่า  
5. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าต ่ากวา่ 0.20 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
 
การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient) โดยใชสู้ตร (Ferguson,1981:113)  

            
     2222 .  
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เม่ือ r xy แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร x กบั y  
x แทน ผลรวมของคะแนนชุด x  
y แทน ผลรวมของคะแนนชุด y  
 x2 แทน ผลรวมของคะแนนชุด x แต่ละตวัยกก าลงัสอง  
 y2 แทน ผลรวมของคะแนนชุด y แต่ละตวัยกก าลงัสอง  
xy แทน ผลรวมระหวา่งผลคูณชุด x กบั y  
n แทน จ านวนคู่ของขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง 
การทดสอบนยัส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ใช้การทดสอบค่าที ( t – test) โดยใช้

สูตร (Ferguson,1981:195)  
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  t  =  
21

2

r

n
r



  

เม่ือ  t แทน ค่าการแจกแจงแบบที ( t – Distribution )  
r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

 
4.2 การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) 
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) และการวิเคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) ในการทดสอบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
โดยใชสู้ตร  
 

Y = a + bX 

 

 

เม่ือ Y = ตวัแปรตาม  
X = ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้  
a = ค่าคงท่ี (Constant)  

b = ความชนั (Slope)  



บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ” โดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาท า
การวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ และน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี 
 
4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา 
 4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ, อายุ, 
สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนโดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อย
ละ  
 4.1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิไดแ้ก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย, ด้านการส่งเสริมการตลาด, ดา้นบุคคล, ด้าน
กระบวนการ และด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยแจกแจงค่าเฉล่ียของคะแนนความ
คิดเห็น และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการคน้หาแหล่งขอ้มูล และดา้น
การประเมินทางเลือกโดยแจกแจงค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็น และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน 
 4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิก
ซีสุขสวสัด์ิ 
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4.1 ส่วนที ่1 สถิติเชิงพรรณนา 
 
4.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 239 61.30 
หญิง 151 38.70 
รวม 390 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 239 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.30และเพศหญิง
จ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.70ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี 29 7.44 

อาย ุ26– 35ปี 203 52.05 
อาย ุ36 – 45ปี 95 24.36 

อายมุากกวา่ 46 ปีข้ึนไป 63 16.15 
รวม 390 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26– 35ปีจ านวน 203 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.05 รองลงมาคือ 
อายุ 36 – 45ปี จ  านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.36 อายุมากกวา่ 46 ปีข้ึนไปจ านวน 63 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 16.15และอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปีจ  านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.44ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 235 60.30 
สมรส 155 39.70 
รวม 390 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ

สมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 235 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.30 
และสมรสจ านวน 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.70ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 21 5.40 

ปริญญาตรี 277 71.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 92 23.60 

รวม 390 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 277 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 71.00 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.60และต ่ากว่า
ปริญญาตรีจ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.40ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 84 21.54 

พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน 279 71.54 
คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 22 5.64 

เกษตรกร 0 0.00 
รับจา้งทัว่ไป 2 0.51 
กรรมกร 0 0.00 

นกัเรียน/นกัศึกษา 0 0.00 
แม่บา้น/พอ่บา้น 2 0.51 

วา่งงาน/ไม่มีงานท า 0 0.00 
ขบัรถรับจา้ง 1 0.26 

รวม 390 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งเอกชนจ านวน 279 ราย คิดเป็นร้อยละ 
71.54 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.54 คา้ขาย/
ประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.64 รับจ้างทั่วไป และแม่บ้าน/พ่อบ้าน 
จ านวน 2 ราย เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 0.51 และขับรถรับจ้างจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.26
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
รายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 8 2.10 

รายได1้0,001 – 20,000 บาท 137 35.10 
รายได2้0,001 – 30,000 บาท 184 47.20 

รายไดม้ากกวา่ 30,001 บาทข้ึนไป 61 15.60 
รวม 390 100.00 
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จากตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน20,001 – 30,000 บาทจ านวน 
184 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.20 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน10,001 – 20,000 บาท จ านวน 137 
ราย คิดเป็นร้อยละ 35.10 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 61 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15.60 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาทจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 2.10ตามล าดบั 

 
4.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ
ดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. ผลิตภัณฑ์ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมี
นโยบายการลงทุนท่ีชดัเจนและเหมาะสม 

4.63 0.484 มากท่ีสุด 2 

2.กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีสภาพคล่องใน
การซ้ือ-ขายคืนหน่วยลงทุนอยา่งเหมาะสม 

4.68 0.467 มากท่ีสุด 1 

3. เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีไดรั้บการจดั
อนัดบัในระดบัท่ีดี 

4.61 0.488 มากท่ีสุด 3 

4. เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ี มีความ
น่าเช่ือถือสูง 

4.46 0.499 มาก 4 

รวม 4.60 0.485 มากทีสุ่ด  

 
 จากตารางท่ี 4.7 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมให้ระดบัความส าคญัในระดบั ส าคญั
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มากท่ีสุด และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี อนัดบั 1 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีสภาพคล่องในการซ้ือ-ขายคืนหน่วยลงทุนอย่างเหมาะสม ( X  = 4.68) 
อันดับ 2 ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีนโยบายการลงทุนท่ีชัดเจนและเหมาะสม                            
( X  = 4.63) อนัดบั 3 เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัในระดบัท่ีดี ( X  = 4.61) 
และอนัดบั 4 เป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง( X  = 4.46) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ
ดา้นราคา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านราคา 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. ราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีการ
ประกาศราคาแบบเรียลไทม ์

3.98 0.564 มาก 4 

2.ราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่แกว่ง
ข้ึนๆ ลงๆ อย่างมาก และมีเสถียรภาพของ
ราคา 

4.35 0.514 มาก 1 

3. สามารถตรวจสอบราคาไดต้ลอดเวลา 4.15 0.614 มาก 3 
4. ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวเป็นไปตามกลไกลตลาด และ
ราคาของหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

4.20 0.582 มาก 2 

รวม 4.17 0.569 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิดา้นราคาโดยรวมให้ระดบัความส าคญัในระดบั ส าคญัมาก 
และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี อนัดบั 1 ราคาของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่แกว่งข้ึนๆ ลงๆ อย่างมาก และมีเสถียรภาพของราคา ( X  = 4.35) 
อนัดบั 2 ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นไปตามกลไกลตลาด และราคา
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ของหลกัทรัพยอ์า้งอิง ( X  = 4.20) อนัดบั 3 สามารถตรวจสอบราคาไดต้ลอดเวลา ( X  = 4.15) และ
อันดับ 4 ราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีการประกาศราคาแบบเรียลไทม์  ( X  = 3.98) 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. สามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวไดห้ลากหลายช่องทาง 

4.34 0.536 มาก 4 

2.มีสาขาของธนาคารท่ีมีความพร้อมในการท า
ธุรกรรมซ้ือขายกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

4.36 0.536 มาก 3 

3. สามารถท าธุรกรรมเก่ียวกับกองทุนผ่าน
ระบบออนไลน์ไดต้ลอดเวลา 

4.48 0.554 มาก 2 

4. สามารถสั่งซ้ือขายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผา่นแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนได ้

4.55 0.583 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.43 0.552 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.9ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัเก่ียวกับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมให้ระดบัความส าคญัใน
ระดบั ส าคญัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
อันดับ 1 สามารถสั่งซ้ือขายกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได ้                  
( X  = 4.55) อันดับ 2 สามารถท าธุรกรรมเก่ียวกับกองทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา                    
( X  = 4.48) อนัดบั 3 มีสาขาของธนาคารท่ีมีความพร้อมในการท าธุรกรรมซ้ือขายกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ( X  = 4.36) และอนัดบั 4 สามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้
หลากหลายช่องทาง ( X  = 4.34) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. มี ก ารจัดแคม เปญ ลุ้นรางว ัลและของ
สมนาคุณ 

4.33 0.592 มาก 1 

2.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวใหไ้ดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.31 0.589 มาก 2 

3. มีการอพัเดทข้อมูลข่าวสารให้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนใช้ในการประกอบการตดัสินใจในการ
ซ้ือขาย 

4.13 0.514 มาก 4 

4. มีการออกบูธขายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ตามอาคารส านกังาน หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

4.14 0.507 มาก 3 

รวม 4.23 0.551 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.10ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมให้ระดบัความส าคญัใน
ระดบั ส าคญัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 
อนัดบั 1 มีการจดัแคมเปญลุน้รางวลัและของสมนาคุณ ( X  = 4.33) อนัดบั 2 มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้ไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ ( X  = 4.31)อนัดบั 3 มีการออกบูธขาย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามอาคารส านกังาน ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ( X  = 4.14) และอนัดบั 4 มี
การอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้ผูถื้อหน่วยลงทุนใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการซ้ือขาย                     
( X  = 4.13) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ
ดา้นบุคคล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านบุคคล 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. มีผู ้แนะน าการลงทุนท่ีมีใบอนุญาตจาก 
กลต. ในการใหค้  าแนะน าในการซ้ือขาย 

4.28 0.451 มาก 3 

2.บุคลากรของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมี
ความเช่ียวชาญในการแนะน าการลงทุนใน
กองทุนรวมใหแ้ก่ลูกคา้ 

4.62 0.485 มากท่ีสุด 1 

3. มีทีมงานคอยอ านวยความสะดวกในการท า
ธุรกรรมเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อยา่งเพียงพอ 

4.51 0.501 มากท่ีสุด 2 

4. มีทีมงานใหค้ าปรึกษา ใหข้อ้มูล และบริการ
หลงัการขาย 

4.51 0.501 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.48 0.485 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.11 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิดา้นบุคคลโดยรวมให้ระดบัความส าคญัในระดบั ส าคญัมาก 
และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 บุคลากรของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีความเช่ียวชาญในการแนะน าการลงทุนในกองทุนรวมให้แก่ลูกค้า             
( X  = 4.62) อนัดบั 2 มีทีมงานคอยอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวอย่างเพียงพอ และมีทีมงานให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูล และบริการหลงัการขาย ค่าเท่ากัน            
( X  = 4.51) และอนัดบั 3 มีผูแ้นะน าการลงทุนท่ีมีใบอนุญาตจาก กลต. ในการให้ค  าแนะน าในการ
ซ้ือขาย( X  = 4.28) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ
ดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านกระบวนการ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. มีการประกาศกระบวนการให้บริการใน
การซ้ือขาย และให้ค  าปรึกษาในการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

4.19 0.585 มาก 3 

2.กระบวนการให้บริการในการท าธุรกรรม
เก่ียวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีความ
รวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นย  า 

4.46 0.499 มาก 1 

3. กระบวนการใหบ้ริการมีความเป็นมืออาชีพ 4.22 0.412 มาก 2 
รวม 4.34 0.495 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.12ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิดา้นกระบวนการโดยรวมใหร้ะดบัความส าคญัในระดบั ส าคญั
มาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดับคะแนนความส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี อันดับ 1 
กระบวนการให้บริการในการท าธุรกรรมเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีความรวดเร็ว และ
ถูกตอ้งแม่นย  า ( X  = 4.46) อนัดบั 2 กระบวนการให้บริการมีความเป็นมืออาชีพ ( X  = 4.22) และ
อนัดับ มีการประกาศกระบวนการให้บริการในการซ้ือขาย และให้ค  าปรึกษาในการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ( X  = 4.19) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความส าคัญ 

อนัดับ 

1. มีการประกาศกระบวนการให้บริการใน
การซ้ือขาย และให้ค  าปรึกษาในการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

4.40 0.491 มาก 1 

2.กระบวนการให้บริการในการท าธุรกรรม
เก่ียวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีความ
รวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นย  า 

4.26 0.448 มาก 3 

3. กระบวนการใหบ้ริการมีความเป็นมืออาชีพ 4.33 0.470 มาก 2 
รวม 4.33 0.470 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.13ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมให้ระดับ
ความส าคญัในระดบั ส าคญัมาก และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัคะแนนความส าคญัเรียงจากมากไป
หานอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 มีการประกาศกระบวนการให้บริการในการซ้ือขาย และให้ค  าปรึกษาในการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ( X  = 4.40) อนัดบั 2 กระบวนการใหบ้ริการมีความเป็นมืออาชีพ
( X  = 4.33) และอนัดบั กระบวนการให้บริการในการท าธุรกรรมเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว
มีความรวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นย  า ( X  = 4.26) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิก
ซีสุขสวสัด์ิเป็นรายดา้น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับที ่

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.60 0.485 1 
ดา้นราคา 4.17 0.569 7 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.43 0.552 3 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.23 0.551 6 
ดา้นบุคคล 4.48 0.485 2 
ดา้นกระบวนการ 4.34 0.495 4 
ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.33 0.470 5 

  
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุข
สวสัด์ิมากท่ีสุดดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ( X  = 4.60) อนัดบัท่ี 2 ดา้นบุคคล ( X  = 4.48) อนัดบั
ท่ี 3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( X  =4.43) อนัดบัท่ี 4 ดา้นกระบวนการ ( X  = 4.34) อนัดบัท่ี 5 
ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ( X  = 4.33) อันดับท่ี  6 ด้านการส่งเสริมการตลาด                         
( X  = 4.23) และอนัดบัท่ี 7 ดา้นราคา ( X  = 4.17) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

4.1.3 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิดา้นการรับรู้ปัญหา 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 

ด้านการรับรู้ปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1. ท่านมีภาษีเงินได้ท่ีต้องช าระและตอ้งการ
ลงทุน ในกองทุนรวม หุ้ น ระยะยาว เพื่ อ
ลดหยอ่นภาษี 

4.28 0.451 เห็นดว้ย 2 

2. ท่านตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวเพื่อไวเ้ป็นเงินออมไวใ้ช้ยามเกษียณใน
อนาคต 

4.57 0.496 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 

3. ท่านตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวเน่ืองจากผลตอบแทนของกองทุนรวมน้ีมี
ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุน อ่ืนๆ และย ัง
ลดหยอ่นภาษีไดอี้กทาง 

4.57 0.495 
เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 

รวม 4.47 0.481 เห็นด้วย  

 
 จากตารางท่ี 4.15ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ ด้านการรับรู้ปัญหา
โดยรวมมีความคิดเห็นคือ เห็นดว้ย และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเรียงจากมากไปหา
น้อยดงัน้ี อนัดบั 1 ท่านต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อไวเ้ป็นเงินออมไวใ้ช้ยาม
เกษียณในอนาคต และท่านตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเน่ืองจากผลตอบแทนของ
กองทุนรวมน้ีมีผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนอ่ืนๆ และยงัลดหย่อนภาษีได้อีกทาง ค่าเท่ากัน                   
( X  = 4.57) และอนัดบั 2 ท่านมีภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระและตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวเพื่อลดหยอ่นภาษี ( X  = 4.28) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิดา้นการคน้หาแหล่งขอ้มูล 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 

ด้านการค้นหาแหล่งข้อมูล 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1. ท่านคน้หาขอ้มูลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
จากทางเวบ็ไซดข์องธนาคาร 

4.24 0.425 เห็นดว้ย 1 

2. ท่านใช้เวลาในการอ่านขอ้มูลในหนังสือช้ี
ชวนของกองทุนก่อนตดัสินใจลงทุน 

4.10 0.623 เห็นดว้ย 2 

รวม 4.17 0.524 เห็นด้วย  

 
 จากตารางท่ี 4.16 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิด้านการค้นหา
แหล่งขอ้มูล โดยรวมมีความคิดเห็นคือ เห็นดว้ย และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเรียงจาก
มากไปหานอ้ยดงัน้ี อนัดบั 1 ท่านคน้หาขอ้มูลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากทางเวบ็ไซดข์องธนาคาร
( X  = 4.24) และอนัดบั 2 ท่านใชเ้วลาในการอ่านขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนก่อนตดัสินใจ
ลงทุน ( X  = 4.10) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิดา้นการประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 

ด้านการประเมินทางเลือก 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1. ท่านมีการน าข้อมูลของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพไปเทียบเคียงกบั
กองทุนอ่ืนๆ ก่อนตดัสินใจลงทุน 

4.26 0.588 เห็นดว้ย 1 

2. ท่ าน มีการเป รียบ เที ยบการลงทุนและ
ผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกบักองทุนประเภทอ่ืนก่อนตดัสินใจ
ลงทุน 

4.14 0.476 เห็นดว้ย 3 

3. ท่านตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวโดยพิ จารณ าทุกทางเลือกและ
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุน 

4.22 0.589 เห็นดว้ย 2 

รวม 4.21 0.551 เห็นด้วย  

 
 จากตารางท่ี 4.17 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิดา้นการประเมินทางเลือ
กา โดยรวมมีความคิดเห็นคือ เห็นดว้ย และมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเรียงจากมากไปหา
น้อยดังน้ี อันดับ 1 ท่ท่านมีการน าข้อมูลของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพไป
เทียบเคียงกบักองทุนอ่ืนๆ ก่อนตดัสินใจลงทุน ( X  = 4.26) อนัดบั 2 ท่านตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยพิจารณาทุกทางเลือกและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุน  ( X  = 4.22) 
และอนัดบั 3 ท่านมีการเปรียบเทียบการลงทุนและผลประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ ของกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวกบักองทุนประเภทอ่ืนก่อนตดัสินใจลงทุน ( X  = 4.14) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.18 เปรียบเทียบการจดัอนัดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิเป็นรายดา้น 
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับที ่

ดา้นการรับรู้ปัญหา 4.47 0.481 1 
ดา้นการคน้หาแหล่งขอ้มูล 4.17 0.524 3 
ดา้นการประเมินทางเลือก 4.21 0.551 2 

  
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิมากท่ีสุดดงัน้ี อนัดบั 1 ด้านการรับรู้ปัญหา ( X  = 4.47) อนัดบัท่ี 2 
ด้านการประเมินทางเลือก ( X  = 4.21) และอนัดับท่ี 3ด้านการค้นหาแหล่งข้อมูล ( X  = 4.17) 
ตามล าดบั 
 
4.2 ส่วนที ่2 สถิติเชิงอนุมาน 
 

4.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซี
สุขสวสัด์ิ 

 
สมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 
 
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) 

โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.19 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 

Model Summaryc 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.199a 0.039 0.037 0.17231 - 
2 0.257b 0.066 0.061 0.17013 - 
3 0.278c 0.077 0.070 0.16934 2.544 

a. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ ์
b. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นบุคคล 
c. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นบุคคล, ดา้นราคา 
d. Dependent Variable: การตดัสินใจลงทุน 
 
 จากตารางท่ี 4.19 Model Summaryc พบวา่ Model 1 ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ มีค่า Adjusted R Square 0.037 หรือ ร้อยละ 37.0 
สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์สามารถพยากรณ์ความ
ผนัผวนของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุข
สวสัด์ิได ้คิดเป็นร้อยละ 37.0 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 63.0 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 
 

Model 2 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ผลิตภณัฑ์และดา้นบุคคล มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ มีค่า Adjusted R Square 0.061 หรือร้อยละ 61.0 สามารถอธิบายไดว้า่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด บริการ ดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นบุคคล สามารถพยากรณ์ความผนั
ผวนของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ
ได ้คิดเป็นร้อยละ 61.0 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 39.0 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

 
Model 3 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ดา้นบุคคล และด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ มีค่า Adjusted R Square 0.070 หรือร้อยละ 70.0 สามารถ
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อธิบายได้ว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด บริการ ด้านผลิตภณัฑ์ด้านบุคคล และด้านราคา 
สามารถพยากรณ์ความผนัผวนของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิได ้คิดเป็นร้อยละ 70.0 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 30.0 เป็นผลเน่ืองมาจากตวั
แปรอ่ืน 

 
ตารางท่ี 4.20 ค่าความแปรปรวนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 

ANOVAa 

Model  
Sum of 
Square 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

1 
Regression 0.473 1 0.473 15.943 0.000b 
Residual 11.520 388 0.030   

Total 11.994 389    

2 
Regression 0.792 2 0.396 13.686 0.000c 
Residual 11.201 387 0.029   

Total 11.994 389    

3 
Regression 0.925 3 0.308 10.747 0.000d 
Residual 11.069 386 0.029   

Total 11.994 389    
a. Dependent Variable: การตดัสินใจลงทุน 
b. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ ์
c. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นบุคคล 
d. Predictors: (Constant), ดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นบุคคล, ดา้นราคา 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า มีตวัแปรอย่างน้อย 3 ตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 
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ตารางท่ี 4.21 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 

Coefficienta 

Model 
ตัวแปร b 

Std. 
Error 

Beta 
(β) 

t 
Signification 

(p) 

1 
ค่าคงท่ี 4.983 0.172  28.979 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ์ -0.149 0.037 -0.199 -3.993 0.000* 

2 
ค่าคงท่ี 5.521 0.235  23.514 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ์ -0.148 0.037 -0.197 -4.013 0.000* 
ดา้นบุคคล -0.121 0.037 -0.163 -3.319 0.001* 

3 

ค่าคงท่ี 5.784 0.264  21.933 0.000 
ดา้นผลิตภณัฑ์ -0.153 0.037 -0.204 -4.162 0.000* 
ดา้นบุคคล -0.113 0.037 -0.152 -3.094 0.002* 
ดา้นราคา -0.066 0.031 -0.106 -2.148 0.032* 

หมายเหตุ : Model 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) = 0.039, F = 15.943, p < 0.05* 
     Model 2 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) = 0.066, F = 13.686, p < 0.05* 
     Model 3 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) = 0.077, F = 10.747, p < 0.05* 
 

 จากตารางท่ี 4.21 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุคูณ พบว่า Model 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.000 ค่า Beta เท่ากบั -0.199 

Model 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นบุคคล มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.000 และ 0.001 ค่า Beta เท่ากบั -
0.197 และ -0.163 

Model 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล และดา้นราคา 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุข
สวสัด์ิ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า Sig ท่ีไดมี้ค่าเท่ากบั 0.000, 0.002 และ 
0.032 ค่า Beta เท่ากบั -0.204, -0.152 และ -0.106 



บทที ่5 
 

สรุป และอภิปรายผลการวจิัย 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.30 และ
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 38.70 มีอายุ 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.05 รองลงมาคือ อายุ 36 – 45 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 24.36 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60.30 และสมรส คิดเป็นร้อยละ 39.70 
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.00 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
23.60 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังาน/ลูกจา้งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 71.54 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.54 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 47.20 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.10 ตามล าดบั 
 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 
            ผลการส ารวจระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิมาก
ท่ีสุดดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ( X  = 4.60) อนัดบัท่ี 2 ดา้นบุคคล ( X  = 4.48) อนัดบัท่ี 3 ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ( X  = 4.43) อนัดบัท่ี 4 ดา้นกระบวนการ ( X  = 4.34) อนัดบัท่ี 5 ดา้นการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ( X  = 4.33) อนัดบัท่ี 6 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X  = 4.23) และ
อนัดบัท่ี 7 ดา้นราคา ( X  = 4.17) ตามล าดบั 
 
5.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 

ผลการส ารวจระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ 
สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ มากท่ีสุดดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นการรับรู้ปัญหา ( X  = 4.47) อนัดบัท่ี 2 ด้านการ
ประเมินทางเลือก ( X  = 4.21) และอนัดบัท่ี 3 ดา้นการคน้หาแหล่งขอ้มูล ( X  = 4.17) ตามล าดบั 
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5.4 การทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ์, 
ดา้นบุคคล และดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
5.5 อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิมากท่ีสุด คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคคล ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวม เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กบั บลจ.บวัหลวงผ่าน
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ท่ีอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการและด้านภาพลกัษณ์
องคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลกัขณา ธนาการกร (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยั
และพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนของผูบ้ริโภค: กรณีศึกษากองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือดา้นผลิตภณัฑ์ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมบุญ คงสอน 
(2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF ของพนกังาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนักงาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ส านักงานใหญ่ มากท่ีสุดในด้าน
ผลิตภณัฑ ์ 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ผลิตภณัฑ์, ดา้นบุคคล และดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ จิรัสยช์า รัตนเพียร (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (LTF) ของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ให้บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
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ของลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมบุญ คงสอน (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรม
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF ของ
พนักงาน บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF แตกต่างกนั 

 
5.6 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงการลงทุนผูล้งทุนมกัเน้นท่ีตวั
ความคุม้ค่าในผลตอบแทนของกองทุน ดงันั้นผลิตภณัฑ์จึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของผู ้
ลงทุนมากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารกรุงเทพตอ้งสร้างผลิตภณัฑ์กองทุนท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผู ้
ลงทุนท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยทีางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

2. นอกจากธนาคารกรุงเทพจะให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑ์แลว้นั้น ปัจจยัดา้นบุคคล และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปัจจยัล าดบัรองลงมาท่ีผู ้
ลงทุนให้ความส าคญั ซ่ึงธนาคารตอ้งมีพนกังานท่ีมีความรู้ดา้นกองทุนในการแนะน ารู้คา้อยา่งถูฏ
ตอ้ง และเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายใหค้รอบคลุมในทุกช่องทาง 
 
5.7 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาในเชิงคุณภาพของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ  

2. อาจท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกับนักลงทุนในพื้นท่ีเมืองเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น 
ระยอง ชลบุรี เชียงใหม่ ฯ เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีเหมือหรือแตกต่างกนั 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 
 

ค าช้ีแจง  
แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซีสุขสวสัด์ิ 
 ส่วนท่ี 3 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบ๊ิกซี                   
สุขสวสัด์ิ 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 โดยผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็น
อยา่งดี และแบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน โดยขอ้มูลในแบบสอบถามน้ีจะถูกเก็บเป็น
ความลบั  
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง  เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ           

[   ] 1. ชาย     [   ] 2. หญิง 
2. อาย ุ           

[   ] 1. อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี   [   ] 2. อาย ุ26 – 35 ปี 
[   ] 3. อาย ุ36 – 45 ปี    [   ] 4. อายมุากกวา่ 46 ปีข้ึนไป 

3.สถานภาพสมรส 
 [   ] 1. โสด     [   ] 2. สมรส  
 [   ] 3. อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 
4.ระดบัการศึกษา 
 [   ] 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    [   ] 2. ปริญญาตรี  

[   ] 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
 [   ] 1. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ [   ] 2. พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน        

[   ] 3. คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั [   ] 4. เกษตรกร 
 [   ] 5. รับจา้งทัว่ไป   [   ] 6. กรรมกร      
[   ] 7. นกัเรียน/นกัศึกษา   [   ] 8. แม่บา้น/พอ่บา้น    

 [   ] 9. วา่งงาน/ไม่มีงานท า  [   ] 10. ขบัรถรับจา้ง    
[   ] 11. อ่ืนๆ โปรดระบุ..........................   

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 [   ] 1. รายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท [   ] 2. รายได ้10,001 – 20,000 บาท 
 [   ] 3. รายได ้20,001 – 30,000 บาท  [   ] 4. รายไดม้ากกวา่ 30,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งเพียงช่องเดียวในขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 โดยแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 

   นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง มีความส าคญั นอ้ยท่ีสุด 
   นอ้ย   หมายถึง มีความส าคญั นอ้ย 
   ปานกลาง   หมายถึง มีความส าคญั ปานกลาง 
   มาก   หมายถึง มีความส าคญั มาก 
   มากท่ีสุด  หมายถึง มีความส าคญั มากท่ีสุด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 
ด้านผลติภัณฑ์      
7. ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีนโยบายการลงทุนท่ี
ชดัเจนและเหมาะสม 

     

8. กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีสภาพคล่องในการซ้ือ-ขายคืน
หน่วยลงทุนอยา่งเหมาะสม 

     

9. เป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัในระดบัท่ีดี      
10. เป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีความน่าเช่ือถือสูง      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 

ด้านราคา      
11. ราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีการประกาศราคาแบบ
เรียลไทม ์

     

12. ราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่แกว่งข้ึนๆ ลงๆ อย่าง
มาก และมีเสถียรภาพของราคา 

     

13. สามารถตรวจสอบราคาไดต้ลอดเวลา      
14. ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นไป
ตามกลไกลตลาด และราคาของหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
15. สามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้
หลากหลายช่องทาง 

     

16. มีสาขาของธนาคารท่ีมีความพร้อมในการท าธุรกรรมซ้ือขาย
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

     

17. สามารถท าธุรกรรมเก่ียวกบักองทุนผ่านระบบออนไลน์ได้
ตลอดเวลา 

     

18. สามารถสั่งซ้ือขายกองทุนรวมหุน้ระยะยาวผา่นแอพพลิเคชัน่
บนสมาร์ทโฟนได ้
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด      
19. มีการจดัแคมเปญลุน้รางวลัและของสมนาคุณ      
20. มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้ไดรั้บ
ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

     

21. มีการอพัเดทข้อมูลข่าวสารให้ผูถื้อหน่วยลงทุนใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจในการซ้ือขาย 

     

22. มีการออกบูธขายกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามอาคาร
ส านกังาน หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

     

ด้านบุคคล       
23. มีผู ้แนะน าการลงทุนท่ีมีใบอนุญาตจาก กลต. ในการให้
ค  าแนะน าในการซ้ือขาย 

     

24. บุคลากรของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีความเช่ียวชาญใน
การแนะน าการลงทุนในกองทุนรวมใหแ้ก่ลูกคา้ 

     

25. มีทีมงานคอยอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมเก่ียวกบั
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยา่งเพียงพอ 

     

26. มีทีมงานใหค้ าปรึกษา ใหข้อ้มูล และบริการหลงัการขาย      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความส าคัญ 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

 5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการ       
27. มีการประกาศกระบวนการให้บริการในการซ้ือขาย และให้
ค  าปรึกษาในการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

     

28. กระบวนการให้บริการในการท าธุรกรรมเก่ียวกับกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวมีความรวดเร็ว และถูกตอ้งแม่นย  า 

     

29. กระบวนการใหบ้ริการมีความเป็นมืออาชีพ      
ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ       
30. การจัดรูปแบบของสาขามีความสวยงาม ดึงดูดให้เข้าใช้
บริการ 

     

31. สาขาของธนาคารมีความสะอาด เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน
สบายตา 

     

32. สาขาของธนาคารมีความโดดเด่น สังเกตุเห็นไดง่้าย      
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ส่วนที ่2 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งเพียงช่องเดียวในขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 โดยแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 

   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หมายถึง มีความคิดเห็น ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   ไม่เห็นดว้ย   หมายถึง มีความคิดเห็น ไม่เห็นดว้ย 
   ไม่แน่ใจ   หมายถึง มีความคิดเห็น ไม่แน่ใจ 
   เห็นดว้ย   หมายถึง มีความคิดเห็น เห็นดว้ย 
   เห็นดว้ยอยา่งยิง่  หมายถึง มีความคิดเห็น เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย 

ไม ่แน่ใจ 

ไม ่เห็นดว้ย 

ไม ่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 5 4 3 2 1 
ด้านการรับรู้ปัญหา      
33. ท่านมีภาษีเงินได้ท่ีตอ้งช าระและตอ้งการลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวเพื่อลดหยอ่นภาษี 

     

34. ท่านตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อไวเ้ป็นเงิน
ออมไวใ้ชย้ามเกษียณในอนาคต 

     

35. ท่านต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเน่ืองจาก
ผลตอบแทนของกองทุนรวมน้ีมีผลตอบแทนสูงกวา่กองทุนอ่ืนๆ 
และยงัลดหยอ่นภาษีไดอี้กทาง 

     

ด้านการค้นหาแหล่งข้อมูล      
36. ท่านคน้หาขอ้มูลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจากทางเว็บไซด์
ของธนาคาร 

     

37. ท่านใช้เวลาในการอ่านขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนของกองทุน
ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ์ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย 

ไม ่แน่ใจ 

ไม ่เห็นดว้ย 

ไม ่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 5 4 3 2 1 

ด้านการประเมินทางเลือก      
38. ท่านมีการน าขอ้มูลของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคาร
กรุงเทพไปเทียบเคียงกบักองทุนอ่ืนๆ ก่อนตดัสินใจลงทุน 

     

39. ท่านมีการเปรียบเทียบการลงทุนและผลประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ 
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกับกองทุนประเภทอ่ืนก่อน
ตดัสินใจลงทุน 

     

40. ท่านตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดย
พิจารณาทุกทางเลือกและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุน 

     

 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
***************************************************** 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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