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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้และพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะหข์อ้มลูคอื ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิาน ใชส้ถติกิารวเิคราะห์

การถดถอยแบบเสน้ตรงพหุคณู 

 ผลการวจิยัพบว่าผูล้งทุนในกองทุนสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี มสีถานภาพโสด รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท มกีารรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรู้จกัตราสนิคา้ ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตรา

สนิค้า ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสนิค้า และด้านความภักดีต่อตราสนิค้าอยู่ในระดบัมาก พฤติกรรมการลงทุน คือ            

โดยเฉลีย่ลงทุน 2 กองทุน มจีํานวนเงนิลงทุนโดยเฉลีย่ประมาณ 443,092.47 บาท และมรีะยะเวลาทีถ่อืครองกองทุน

โดยเฉลีย่ 5 ปี  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 

 1. พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนกองทุนที่ลงทุน มี

ความสมัพนัธ์กบัการรู้จกัตราสนิค้าด้านการจดจํา การรบัรู้คุณภาพตราสนิค้าด้านผลติภณัฑ์ และความภกัดต่ีอตรา

สนิคา้ดา้นชื่นชอบตราสนิคา้ 

 2. พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนเงินลงทุน มี

ความสมัพนัธก์บัการรูจ้กัตราสนิคา้ดา้นการระลกึถงึ การรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ดา้นผลติภณัฑ ์ความเชื่อมโยงต่อตรา

สนิคา้ดา้นรปูแบบการดาํเนินชวีติและดา้นคู่แขง่ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ดา้นชื่นชอบตราสนิคา้ 

 3. พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนปีที่ลงทุน มี

ความสมัพนัธก์บัการรูจ้กัตราสนิคา้ดา้นการจดจาํ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ดา้นชื่นชอบตราสนิคา้ 

 

คาํสาํคญั: คุณค่า การลงทุน พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

Abstract 

 

 The objective of this research was to study the perception of brand equity and investment behavior 

in the mutual funds of customers in Bangkok. The sample was 385 investors in Bangkok. The statistical 

methods of data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses test 

was conducted by the method of multiple regressions. 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 Results of the research show that most of the respondents were female, aged between 30 and 39 

years old, single and earned an average monthly income between 25,001 and 35,000 baht. Their perception 

of brand equity was high in terms of brand awareness, perceived quality, brand association, and brand 

loyalty. On average, the sample invested in two mutual funds. The average amount of capital invested was 

443,092.47 baht. The average fund holding period was 5 years. 

 Results of the hypotheses test are as follows: 

 1.  The investment behavior in terms of amount of fund has a relationship with the brand 

awareness in the aspect of brand recognition, the perceived quality in the aspect of products quality and the 

brand loyalty in the aspect of brand favor. 

 2.  The investment behavior in terms of the investment amount has a relationship with the brand 

awareness in the aspect of brand recall, the perceived quality in the aspect of products quality, brand 

associations in the aspect of lifestyle and competitors, brand loyalty in the aspect of favorite brand.  

 3.  The investment behavior in terms of the investment period has a relationship with the brand 

awareness in the aspect of brand recognition and brand loyalty in the aspect of favorite brand. 

 

Keywords:  Value, Investment, Behavior Consumers 

 

บทนํา 

 ในปจัจุบนัคนใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนมากขึน้ เพื่อเพิม่โอกาสและทางเลอืกในการลงทุนนอกเหนือจาก

การฝากเงนิ ซึง่หน่ึงในทางเลอืกสาํหรบันกัลงทุนคอืการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยสามารถกระจายความเสีย่งของการ

ลงทุนไปในหลกัทรพัย์หลายประเภทได้ด้วยเงินลงทุนจํานวนไม่มาก สามารถเป็นเจ้าของหลกัทรพัย์หลากหลาย

ประเภทไดโ้ดยไม่ตอ้งตดิต่อหลายหน่วยงาน รวมถงึมกีารบรหิารเงนิลงทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนมอือาชพี อกีทัง้กองทุน

รวมยงัมนีโยบายการลงทุนใหเ้ลอืกหลากหลาย ทําใหส้ามารถกระจายเงนิลงทุนไดต้ามลกัษณะการยอมรบัความเสีย่ง

ของแต่ละบุคคล และมสีภาพคล่องสงูเน่ืองจากกองทุนสว่นใหญ่สามารถทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ

และทาํรายการไดท้ัว่ประเทศ กองทุนรวมจงึนบัว่าเป็นเครื่องมอืในการลงทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 จากการขยายตวัของธุรกจิทาํใหม้บีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมทัง้สิน้ 22 แห่ง (สมาคมบรษิทัจดัการ

ลงทุน ขอ้มูล ณ วนัที ่15 เมษายน 2557) ครอบคลุมการใหบ้รกิารในธุรกจิจดัการกองทุนอย่างครบวงจร ทัง้ประเภท

กองทุนรวม กองทุนสว่นบุคคล และกองทุนสาํรองเลีย้งชพี และเน่ืองจากทางเลอืกในการลงทุนของลูกคา้มมีากมาย แต่

ละบรษิทัจงึไดพ้ยายามสรา้งความน่าเชื่อถอื สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่องคก์รเพื่อใหลู้กคา้มคีวามรูส้กึว่าเมื่อลงทุนแลว้มี

ความปลอดภยัทางการเงนิ รวมถึงการอํานวยความสะดวก มีการเพิม่บรกิารในรูปแบบต่างๆ เพื่อทําให้มบีริการที่

เหนือกว่าคู่แข่ง นอกจากนัน้แล้วภาพลกัษณ์ก็เป็นสิง่สําคญั ในการสร้างความเชื่อมัน่และจูงใจให้ผู้ลงทุนหนัมาใช้

บรกิารกบับรษิทัของตน 

 ธุรกจิของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนมกีารแข่งขนัมากขึน้เรื่อยๆ คู่แข่งมกีารคดิกลยุทธท์างการตลาด

ต่างๆ ออกมามากมาย ดงันัน้แต่ละบรษิทัจงึตอ้งหาวธิสีรา้งคุณสมบตัทิางกายภาพทีต่่างกนั แต่มคีุณภาพทดัเทยีมกบั

บรษิทัคู่แข่ง เพื่อสรา้งความแตกต่างใหก้บัตราสนิค้า กลยุทธก์ารสรา้งตราสนิคา้ (Brand Equity) จงึมบีทบาทสาํคญั          

ในการสรา้งความสาํเรจ็ทางการตลาดใหก้บัธุรกจิหลายประเภท เน่ืองจากกลยุทธก์ารสรา้งตราสนิคา้สามารถสรา้งความ

แตกต่างและความไดเ้ปรยีบใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิาร เพิม่เตมิเขา้กบัประโยชน์ของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ในการรบัรูข้อง

ผูบ้รโิภค ซึง่จะช่วยทาํใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึความแตกต่างระหว่างสนิคา้หรอืบรกิารไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 
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 จากขอ้มลูดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ (Brand Equity) และพฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดว้ยจดุมุ่งหมายเพื่อใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะ อา้งองิ รวมถงึเป็น

แนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงองคก์รเพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดกบัคู่แขง่ขนัภายนอกได ้

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะคาํถามมคีาํตอบใหเ้ลอืก 2 ทาง ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็น

แบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) โดยมคีาํตอบใหเ้ลอืกดงัน้ี 

  - เพศชาย 

  - เพศหญงิ 

 2. อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะคําถามมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice 

Questions) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) โดยแบ่งช่วงอายุดงัน้ี 

  - 20 - 29 ปี 

  - 30 - 39 ปี 

  - 40 - 49 ปี 

  - 50 ปีขึน้ไป 

 3. สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะคําถามมคีําตอบใหเ้ลอืก 3 ทาง ใชร้ะดบัการ

วดัขอ้มลูเป็นแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) โดยมคีาํตอบใหเ้ลอืกดงัน้ี 

  - โสด 

  - สมรส 

  - หย่ารา้ง 

 4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะคําถามมหีลายคําตอบใหเ้ลอืก (Multiple 

Choice Questions) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) โดยการกาํหนดช่วงรายไดน้ัน้ ไดอ้า้งองิ

จากงานวจิยัของศรสีกุล พนัธุสนุทร (2551) โดยมคีาํตอบใหเ้ลอืกดงัน้ี 

  - น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

  - 15,001 – 25,000 บาท 

  - 25,001 – 35,000 บาท 

  - 35,001 – 45,000 บาท 

  - มากกว่า 45,000 บาท 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  การรู้จกัตราสนิค้า (Brand Awareness) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
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           2.  การรบัรู้คุณภาพตราสนิค้า (Brand Perceived Quality) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

 3.  ความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ (Brand Association) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

 4. ความภกัดต่ีอตราสนิค้า (Brand Loyalty) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของการรบัรู ้เชฟแมน และกานุค (Schiffman; & Kanuk. 2000: 146) ใหค้วามหมายของการ

รบัรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวลผลและการตีความเกี่ยวกบัตัวกระตุ้นออกมา ให้

ความหมายและไดภ้าพของโลกทีม่เีน้ือหา 

 ความหมายของตราสินค้า (Brand) เอเคอร ์(Aaker. 1991: 7) กล่าวว่า ตราสนิคา้หมายถงึความโดดเด่น

ของชื่อสญัลกัษณ์ เช่นโลโกเ้ครื่องหมายการคา้หรอืการออกแบบผลติภณัฑโ์ดยมเีอกลกัษณ์ของสนิคา้หรอืบรกิารใหม้ี

ความแตกต่างจากคู่แข่งทําให้ผู้บรโิภคสามารถทราบที่มาของสนิค้าและยงัช่วยปกป้องบรษิัทลูกค้าของบริษัทจาก     

คู่แขง่ทีพ่ยายามเขา้มาทาํตลาด 

 ความหมายของคณุคา่ตราสินค้า (Brand Equity) 

 มนีกัวชิาการจาํนวนหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคุณค่าตราสนิคา้ไว ้ดงัน้ี 

 ฟาคูเซอร์ (Farquher. 1989: 24) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสนิค้าไว้ว่า เป็นคุณค่าเพิม่ (Value 

Added) ทีม่ต่ีอบรษิทั รา้นคา้ หรอืผูบ้รโิภค ซึง่ตราสนิคา้ไดท้าํใหเ้กดิขึน้กบัผลติภณัฑ ์

 มาโคลนิค ์(Marconi. 1993: 33) ไดใ้หค้วามหมายของคุณค่าตราสนิคา้ไวว้่าคุณค่าตราสนิคา้คอืการรบัรูถ้งึ

คุณค่าในตราสนิคา้ 

 เชฟแมน และกานุค (Schiffman; & Kanuk. 1994: 658) กล่าวว่า คุณค่าตราสนิคา้ (Brand equity) เป็นคุณ

ค่าทีเ่พิม่ขึน้มาในผลติภณัฑแ์ละบรกิารซึง่คุณค่าน้ีจะสะทอ้นถงึวธิทีีผู่บ้รโิภคคดิ (Think) รูส้กึ (Feel) และแสดง (Act) 

โดยการใหค้วามสาํคญัต่อตราสนิคา้คุณค่าตราสนิคา้เป็นสนิทรพัยท์ีไ่ม่สามารถจบัต้องได ้ซึง่มคีุณค่าดา้นจติวทิยาและ

ดา้นการเงนิต่อบรษิทั 

 คอลเลอร์ (Keller. 1988) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสนิค้าไว้ว่าเป็นกลุ่มของความสมัพนัธ์และ

พฤตกิรรมเกีย่วกบัตราสนิคา้ของลูกค้าช่องทางการจําหน่ายและบรษิัทเจา้ของซึ่งทําให้ตราสนิคา้นัน้ๆสามารถสร้าง

ยอดขายและผลกาํไรไดท้าํใหต้ราสนิคา้แขง็แกร่งมคีวามมัน่คงแตกต่างและมคีวามไดเ้ปรยีบคู่แขง่ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค เอนเจอร,์ โคลเลท และแบควลิ (Engel, Kollat; & 

Blackwell. 1968: 5) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง           

ซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาได้มา และใช้ซึ่งสนิค้าและบรกิาร ทัง้น้ีหมายถึง กระบวนการตดัสนิใจซึ่งมกีารอยู่       

ก่อนแลว้ และซึง่มสีว่นในการกาํหนดใหม้กีารกระทาํดงักล่าว 

 แนวคิดและทฤษฎีการลงทุน เพชร ีขมุทรพัย ์(2544: 4-5) ไดก้ล่าวว่า นกัลงทุนต่างมจีุดมุ่งหมายของการ

ลงทุนของตวัเองตามความตอ้งการ และสภาวะแวดลอ้มของนกัลงทุนซึง่สามารถแบ่งจุดมุ่งหมายได ้ดงัน้ี  

 1. ความปลอดภยัของเงนิลงทุน (Security of principal) ความปลอดภยัของเงนิลงทุนนอกจากหมายถงึการ

รกัษาเงนิทุนเริม่แรกใหค้งไวแ้ลว้ยงัหมายถึงการป้องกนัความเสีย่งซึ่งเกดิจากอํานาจซือ้ที่ลดลงเป็นผลจากภาวะเงนิ

เฟ้อดว้ย  

  2.  เสถียรภาพของรายได้ (Stability of income) ผู้ลงทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ให้รายได้สมํ่าเสมอ 

เน่ืองจากรายไดท้ีส่มํ่าเสมอ เช่น ดอกเบีย้ เงนิปนัผล หุน้ ผูล้งทุนสามารถทําแผนการใชเ้งนิทุนไดว้่าจะนํารายไดไ้ปใช้
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เพื่อการบรโิภคหรอืเพื่อลงทุนใหม่นอกจากน้ีอตัราดอกเบีย้หรอืเงนิปนัผลทีไ่ดร้บัเป็นประจําย่อมมคี่ามากกว่าดอกเบีย้

หรอืเงนิปนัผลทีเ่ขาสญัญาว่าจะใหใ้นอนาคตซึง่ยงัไม่แน่ว่าจะไดต้ามทีส่ญัญาหรอืไม่ 

          3. ความงอกเงยของเงนิลงทุน (Capital growth) โดยทัว่ไปแลว้นักลงทุนมจีุดมุ่งหมายว่าจะต้องทําใหเ้งนิ

ลงทุนมผีลการดําเนินการที่งอกเงย ทัง้น้ีไม่ไดห้มายความว่าการเพิม่พูนของเงนิทุนจะเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในหุ้น

ของบรษิทัทีก่าํลงัขยายตวั (Growth stock) เท่านัน้ แต่รวมถงึการนํารายไดท้ีไ่ดร้บัไปลงทุนใหม่ก่อใหเ้กดิความงอกเงย

ของเงนิทุนดว้ย ผูล้งทุนส่วนมากจะเพิม่มูลค่าของเงนิลงทุนของเขาโดยการนําดอกเบีย้และเงนิปนัผลทีไ่ดร้บัไปลงทุน

ใหม่ ความงอกเงยของเงนิทุนน้ีให้ประโยชน์แก่ผูล้งทุนในดา้นการรกัษาอํานาจซือ้ใหค้งไวแ้ละใหก้ารจดัการคล่องตวั       

ดขีึน้ 

 4. ความคล่องตวัในการซือ้ขาย (Marketability) โดยสว่นมากหลกัทรพัยท์ีท่าํรายการซือ้ขาย ควรจะซือ้ขาย

ได้สะดวกและรวดเร็ว ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัราคาขนาดของตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นนัน้จดทะเบียน ขนาดของบริษัทผู้ออก

หลกัทรพัย ์และความสนใจทีน่กัลงทุนมต่ีอหุน้ 

 5. ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงนิสดได้ทนัท ี(Liquidity) เมื่อหลกัทรพัย์ที่จะลงทุนม ีliquidity สูง

ความสามารถในการหากําไร (Profitability) กย็่อมลดลง ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุน ในหลกัทรพัย์ที่ม ีliquidity หรือ

หลกัทรพัยท์ีใ่กลเ้คยีงกบัเงนิสด หวงัว่าหากโอกาสลงทุนทีน่่าดงึดูดใจมาถงึเขาจะไดม้เีงนิพรอ้มทีจ่ะลงทุนไดท้นัทกีาร

จดัการสาํหรบัเงนิทุนสว่นน้ี ผูล้งทุนอาจจะแบ่งสรร ปนัสว่นจากเงนิลงทุนเพื่อการน้ีโดยเฉพาะหรอือาจใชเ้งนิปนัผลหรอื

ดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัมาเพื่อซือ้หุน้ใหม่กไ็ด ้

 6. การกระจายเงินทุน (Diversification) วตัถุประสงค์ใหม่ก็คอืต้องการที่จะกระจายความเสี่ยง และการ

กระจายความเสีย่งในการลงทุนในหลกัทรพัยก์ระทาํได ้4 วธิคีอื 

                   6.1  ลงทุนผสมระหว่างหลักทรพัย์ที่มีหลกัประกันในเงินทุนและมีรายได้จากการลงทุนแน่นอนกับ

หลกัทรพัยท์ีม่รีายไดแ้ละราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตามภาวะธุรกจิ 

               6.2  ลงทุนในหลกัทรพัยห์ลายอย่างปนกนัไป 

               6.3  ลงทุนในหลกัทรพัยข์องธุรกจิที่มคีวามแตกต่างทางดา้นภูมศิาสตรเ์พื่อลดความเสีย่งเรื่องน้ําท่วม

หรอืภยัธรรมชาต ิ

                   6.4  ลงทุนในหลกัทรพัยธ์ุรกจิทีม่ลีกัษณะการผลติทีต่่างกนัตัง้แต่วตัถุดบิไปจนสนิคา้สาํเรจ็รูป หรอือาจ

เป็นการลงทุนในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนั 

 7. ความพอใจในดา้นภาษี (Favorable tax status) ฐานะการจ่ายภาษีของผูล้งทุนเป็นปจัจยัสาํคญัอย่าง

หน่ึงที่ผูบ้รหิารลงทุนต้องใหค้วามสนใจ ปญัหาคอืว่าจะทําอย่างไรจงึจะรกัษารายได้และกําไรจากการขายหลกัทรพัย ์

(Capital gain) ใหไ้ด้มากทีสุ่ดเท่าที่จะมากได ้การจ่ายภาษีในอตัรากา้วหน้าจากเงนิไดพ้งึประเมนิทําใหย้ากแก่การ

รกัษาจํานวนรายได้นัน้ไว้ ผู้ลงทุนอาจเลี่ยงการเสยีภาษีเงินได้จากเงินได้พึงประเมินดงักล่าวโดยทําการลงทุนใน

พนัธบตัรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษีหรอืซื้อหลกัทรพัยท์ีไ่ม่มกีารจ่ายเงนิปนัผลในเวลาน้ีแต่จะได้ในรูปกําไรจากการขาย

หลกัทรพัยใ์นอนาคต สาํหรบัในต่างประเทศอตัราภาษีทีเ่กบ็จากกําไรจากการขายหลกัทรพัยน์ัน้ต่างกนั กําไรจากการ

ขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดจ้ากการขายสนิทรพัยป์ระเภททุน(capital asset) ทีล่งทุนครอบครองไวเ้ป็นเวลา 6 เดอืนหรอืนาน

กว่าน้ี จะเสยีภาษใีนอตัราสงูสดุทีร่อ้ยละ 25 ในการบรหิารเงนิลงทุนผูจ้ดัการเงนิทุนตอ้งดวู่า ผูล้งทุนท่านน้ีตอ้งเสยีภาษี

เงนิไดใ้นอตัราสงูสุดเท่าไร ถ้าเขาเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่ารอ้ยละ 50 แลว้ เขา้ควรลงทุนในหลกัทรพัย ์          

ทีใ่หก้าํไรจากการขายหลกัทรพัยห์รอืพนัธบตัรทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ ี

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื กลุ่มผูบ้รโิภคทีล่งทุนในกองทุนรวม

ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผู้ลงทุนในกองทุนรวมของบรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชก้ารกําหนดขนาด

ตวัอย่าง โดยใชสู้ตรการหาขนาดตวัอย่าง (จากสดัส่วนประชากรโดยใชส้ตูร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2541: 222-223) ที่

ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จากสตูรผูว้จิยัไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง 

 

ผลการวิจยั  

 การนําเสนอผลการศกึษาคน้ควา้และผลการทดสอบสมมตฐิานของการศกึษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 1. เพศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 261 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.8 

 2. อายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 30 - 39 ปี จาํนวน 256 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.5 

 3. สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ในกลุ่มเป็นโสด จาํนวน 263 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.3 

 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท 

จาํนวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.5 

 ตอนที ่2 การวเิคราะหเ์กีย่วกบัการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  โดยส่วนที ่1ดา้นการรูจ้กัตรา

สนิคา้ สว่นที ่2 ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ สว่นที ่3 ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ และส่วนที ่4 ดา้นความภกัดี

ต่อตราสนิคา้ 

 ด้านการรู้จ ักตราสนิค้าในด้านการจดจํามีระดับการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ลกัษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ความสามารถในการจดจาํชื่อบรษิทัจดัการกองทุน ( X = 4.04) 

 ด้านการรู้จกัตราสนิค้าในด้านการระลกึถึงมรีะดบัการรบัรู้อยู่ในระดบัมาก ลกัษณะที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ความสามารถในการระลกึถงึบรษิทัเมื่อกล่าวถงึการลงทุน ( X = 3.95) 

 ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ในดา้นผลติภณัฑม์รีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก ลกัษณะทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด 

คอื บรษิทัมคีวามสามารถในการบรหิารกองทุน ( X = 4.45) 

 ด้านการรบัรู้คุณภาพตราสนิค้าในด้านการให้บรกิารมรีะดบัการรบัรู้อยู่ในระดบัมาก ลกัษณะที่มคี่าเฉลี่ย

สงูสดุ คอื ช่องทางในการใหบ้รกิารมคีวามสะดวก ( X = 4.03) 

 ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ในดา้นรูปแบบการดําเนินชวิติมรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมากลกัษณะที่มี

ค่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ประเภทของการลงทุนทีต่รงกบัความตอ้งการ ( X = 4.02) 

 ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิค้าในดา้นคู่แข่งขนัมรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมากลกัษณะทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด 

คอื มภีาพลกัษณ์ทีด่เีมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ขนั ( X = 3.91) 

 ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ในดา้นชื่นชอบตราสนิคา้ มรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก ลกัษณะทีม่คี่าเฉลี่ย

สงูสดุคอืมมีปีระสบการณ์ทีด่จีากการซือ้กองทุน ( X = 3.73) 

 ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ในดา้นผูกพนักบัตราสนิคา้มรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก ลกัษณะทีม่คี่าเฉลีย่

สงูสดุคอืมคีวามภูมใิจต่อกองทุนทีเ่ลอืกลงทุน และ จะแนะนํากองทุนทีล่งทุนใหแ้ก่ผูอ้ื่นต่อไป ( X = 3.61) 

 ตอนที ่3 การวเิคราะห์เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร แบ่ง

ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ จาํนวนกองทุนทีเ่ลอืกลงทุน จาํนวนเงนิลงทุน และระยะเวลาทีถ่อืครองกองทุน 

 1. ดา้นจํานวนกองทุนที่เลอืกลงทุน มคี่าเฉลี่ยประมาณ 2 กอง จํานวนกองทุนรวมตํ่าสุด 1 กอง จํานวน

สงูสดุ 6 กอง และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.181 
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 2. ดา้นจาํนวนเงนิลงทุน มค่ีาเฉลีย่ประมาณ 443,092.47 บาท จาํนวนเงนิลงทุนตํ่าสดุ 5,000 บาท จํานวน

สงูสดุ 7,135,000 บาท และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 941,021.34 

 3. ดา้นระยะเวลาทีถ่ือครองกองทุน มคี่าเฉลี่ยประมาณ 5 ปี ระยะเวลาถือครองการลงทุนตํ่าสุดประมาน            

3 เดอืน จาํนวนสงูสดุ 20 ปี และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.7801 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 การรู้จกัตราสนิค้า ดา้นการจดจําและด้านการระลกึถึง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวเิคราะหท์างสถติกิารวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทีร่ะดบัความ

เชื่อมัน่ 95% พบว่าการรูจ้กัตราสนิคา้ดา้นการจดจาํ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภค

ในกรุงเทพมหานครในดา้นจาํนวนกองทุนทีล่งทุนและจาํนวนปีทีล่งทุน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั และ การ

รูจ้กัตราสนิคา้ดา้นการระลกึถงึ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร

ในดา้นจาํนวนเงนิลงทุน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้คุณภาพตราสินค้า ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการให้บริการ มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวเิคราะหท์างสถติกิารวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทีร่ะดบัความ

เชื่อมัน่ 95% พบว่าการรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นจํานวนกองทุนทีล่งทุน และ จํานวนเงนิลงทุน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 3 ความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ ดา้นรูปแบบการดําเนินชวีติและดา้นคู่แข่งขนั มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวเิคราะหท์างสถติกิารวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทีร่ะดบัความ

เชื่อมัน่ 95% พบว่าความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ในดา้นคู่แขง่ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านจํานวนเงนิลงทุน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั และ ความเชื่อมโยงต่อ

ตราสินค้าในด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้บริโภค            

ในกรุงเทพมหานคร ในด้านจํานวนเงนิลงทุน โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ               

ทีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 4 ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นชื่นชอบตราสนิคา้และดา้นผกูพนักบัตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวเิคราะหท์างสถติกิารวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทีร่ะดบัความ

เชื่อมัน่ 95% พบว่าความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นชื่นชอบตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน

รวมของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านจํานวนกองทุนที่ลงทุน จํานวนเงินลงทุน และจํานวนปีที่ลงทุน โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่อง “การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้บริโภค                

ในกรุงเทพมหานคร” สามารถนํามาอภปิราย ไดด้งัน้ี 

 1. ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ มรีะดบัการใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาดา้นน้ีพบว่า นัก

ลงทุนใหค้วามสาํคญัด้านความสามารถในการจดจําชื่อบรษิทัจดัการกองทุนมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นความสามารถใน

การระลกึถงึบรษิทัเมื่อกล่าวถงึการลงทุน และ ความสามารถในการจดจาํสญัลกัษณ์ตราสนิคา้ ตามลําดบั ทัง้น้ีดา้นการ
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รู้จ ักตราสินค้า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนกองทุนทีล่งทุน จาํนวนเงนิลงทุน และจาํนวนปีทีล่งทุน จงึเป็นไปไดว้่า ในการตดัสนิใจ

ในการลงทุนของนกัลงทุนนัน้ ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัในการรบัรูต้ราสนิคา้ ทําใหน้ักลงทุนจดจําและระลกึถงึบรษิทัเมื่อ

ตอ้งการลงทุน เป็นไปตามแนวคดิของ Knapp (2000) กล่าวว่าการรบัรูใ้นชื่อของตราสนิคา้หรอืความคุน้เคยทีม่ต่ีอตรา

สนิคา้นัน้เป็นตวัผลกัดนัทีท่าํใหเ้กดิคุณค่าตราสนิคา้ขึน้มาได ้ยิง่ตราสนิคา้มคีวามเด่นสะดุดตามากเท่าไหร่ ผูบ้รโิภคก็

จะยิง่เกดิการรบัรูใ้นตราสนิคา้มากเท่านัน้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาระต ีตนัมหาพราน (2552) ทีท่ําการศกึษา

การวดัคุณค่าตราสนิคา้ในกลุ่มธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ผลการศกึษาพบว่าการรบัรูใ้นตราสนิคา้ดา้นการระลกึถงึโดยไม่มี

การแนะพบว่าธนาคารกรุงเทพเป็นตราสนิค้าที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นึกถึงได้เป็นอนัดบัแรก อนัเน่ืองมาจากเป็น

ธนาคารทีม่สีนิคา้สนิทรพัยแ์ละฐานลกูคา้ทีม่ากทีส่ดุจงึสง่ผลใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถนึกถงึไดโ้ดยง่ายซึง่เป็นสว่น

สาํคญัของการเชื่อมโยงตราสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคนึกจากความทรงจําไดง้่าย ดา้นการระลกึถงึตราสนิคา้โดยมกีารแนะจาก

สญัลกัษณ์และสขีองธนาคารพบว่าตราสนิคา้ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสกิรไทยเป็นตราสนิคา้ทีก่ลุ่มตวัอย่างระลกึ

ไดม้ากทีส่ดุตามลาํดบั 

 2. ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ มรีะดบัการให้ความสาํคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาดา้นน้ี

พบว่า นักลงทุนให้ความสําคญักบัการที่บรษิัทมคีวามสามารถในการบรหิารกองทุนมากที่สุด รองลงมาเป็นบรษิัทมี

ความน่าเชื่อถือ และช่องทางในการให้บริการมีความสะดวกตามลําดับ ทัง้น้ีด้านการรับรู้คุณภาพตราสินค้า มี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นจํานวน

กองทุนทีล่งทุน และจํานวนเงนิลงทุน อธบิายไดว้่า ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้นัน้ความสาํคญัทีน่ักลงทุนสนใจใน

การตดัสนิใจจะดูจากบรษิทัมคีวามสามารถในการบรหิารกองทุนไดผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าต่อการลงทุนตอบสนองความ

ต้องการของนักลงทุนได้ และหากบรษิัทที่ลงทุนมคีวามน่าเชื่อถือมากแค่ไหนจะเป็นการช่วยลดความเสีย่งของการ

ลงทุนมากขึน้เท่านัน้ รวมไปถงึหากช่องทางในการใหบ้รกิารมคีวามสะดวกทําใหน้ักลงทุนเขา้ถงึบรกิารไดง้่าย จะเป็น

สิง่สาํคญัทีท่าํใหน้กัลงทุนตระหนกัถงึการรบัรูคุ้ณภาพตราสนิคา้ ตามแนวคดิทีว่่า คุณภาพทีถู่กรบัรูข้องตราสนิคา้ หรอื

การที่ผู้บริโภคมีการรบัรู้มูลค่าของตราสนิค้า  หมายถึงการที่ตราสนิค้าหน่ึงๆ ได้ถูกรบัรู้ในคุณภาพโดยรวม หรือ

คุณภาพที่เหนือกว่าตราสินค้าอื่นๆ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือคุณสมบัติของสินค้านัน้ๆ 

(Aaker,1991) ซึง่คุณภาพของตราสนิคา้ทีถู่กรบัรูน้ัน้จะมอีทิธพิลโดยตรงต่อการตดัสนิใจซือ้และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

(Aaker,1991) เพราะเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคเหน็ถงึความแตกต่าง ทําใหผู้บ้รโิภคมเีหตุผลทีจ่ะซือ้สนิคา้นัน้ๆ (Aaker. 1991) 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุลธา ทองจนัทร ์ (2548) ไดท้ําการศกึษาเกีย่วกบัการยอมรบัคุณค่าตราสนิคา้ของธนาคาร

กรุงเทพจํากดั (มหาชน) ตามทศันะของผูใ้ชบ้รกิารเพื่อเปรยีบเทยีบคุณค่าในตราสนิคา้ของธนาคารกรุงเทพจํากดั 

(มหาชน) พบว่ากลุ่มตวัอย่างยอมรบัตราสนิคา้ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมกีารยอมรบัคุณค่าตราสนิคา้อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 4 ดา้น โดยมคี่าเฉลีย่เรยีงลําดบัดงัน้ี ดา้นความ

เขา้ใจถงึคุณภาพของตราสนิคา้ (Brand Perceive Quality) ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) และคุณค่าในตรา

สนิคา้ (Brand Equity) 

 3. ดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ ระดบัการใหค้วามสําคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาดา้นน้ี

พบว่า นกัลงทุนใหค้วามสาํคญักบัดา้นประเภทของสนิคา้มากทีส่ดุ รองลงมาเป็นการทีบ่รษิทัมภีาพลกัษณ์ทีด่เีมื่อเทยีบ

กบัคู่แขง่ขนั และมผีลงานดเีมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ขนั ตามลาํดบั ทัง้น้ีดา้นความเชื่อมโยงต่อตราสนิคา้ ในส่วนของรูปแบบ

การดาํเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม ในส่วนรูปแบบดา้นคู่แข่งขนั มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 

ต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นจํานวนเงนิลงทุน อธบิายไดว้่า การมี

ประเภทกองทุนทีห่ลากหลายใหลู้กคา้เลอืกตดัสนิใจในการลงทุนมผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนของลูกคา้ ทําใหจ้ํานวน

การลงทุนของลูกค้ามีมากขึน้ หากบรษิัทมภีาพลกัษณ์ที่ดจีะทําให้เกดิความเชื่อใจของนักลงทุนเพิม่มากขึ้น ความ

เชื่อมโยงต่อตราสนิค้าของดา้นคู่แข่งขนัโดยการอา้งองิถงึตราสนิคา้คู่แข่งว่าตราสนิค้าของเราดกีว่าในเรื่องคุณสมบตัิ
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ของตราสนิคา้หรอืดา้นคุณภาพจากผลตอบแทนทีไ่ด้ จะทําให้จํานวนเงนิลงทุนเพิม่มากขึน้  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของเคลเลอร์ (Keller. 1993) กล่าวว่า ความเชื่อมโยงต่อตราสนิค้าที่มีต่อลูกค้าประกอบด้วยความเชื่อมโยงของ

คุณสมบตัแิละคุณประโยชน์รวมทัง้ความหลากหลาย  และทศันคตโิดยรวมต่อตราสนิคา้ในเชงิบวก ส่งผลใหเ้กดิความ

พงึพอใจต่อตราสนิคา้ของลูกคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาทติย ์ก่อเกดิพาณิชย ์(2550) ไดท้ําการศกึษาคุณค่า

ตราสนิค้าและปจัจยัทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามันปิโตนาสในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นคุณค่าตราสนิคา้กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารพบว่าคุณค่าตราสนิคา้ทีเ่กดิจากการรบัรูพ้ฤตกิรรม

การซือ้ดา้นจาํนวนครัง้มคีวามสมัพนัธส์่วนใหญ่อยู่ระดบัปานกลางและมทีศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยสาํคญั นอกจากนัน้

ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาระตี ตนัมหาพราน (2552) ทําการศกึษาการวดัคุณค่าตราสนิคา้ในกลุ่มธุรกจิธนาคาร

พาณิชยผ์ลการศกึษาพบว่าดา้นความเชื่อมโยงในตราสนิคา้และคุณภาพทีถู่กรบัรูจ้ากองคป์ระกอบย่อยเรื่องความเป็น

ธนาคารสําหรับฉันพบว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้คะแนนสูงสุดสืบเน่ืองมาจากการสื่อสารผ่านโฆษณาที่สร้าง

ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างธนาคารกบัลกูคา้อย่างแทจ้รงิ เรื่องความสะดวกพบว่าธนาคารไทยพาณิชยไ์ดค้ะแนนมากทีส่ดุ

เน่ืองจากเป็นธนาคารที่มีสาขาและตู้เอทีเอ็มมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกบัธนาคารอื่นๆ เรื่องการตอบสนองความ

ต้องการพบว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้คะแนนนําทุกธนาคารเน่ืองจากการพยายามสื่อสารให้เหน็ถึงความจรงิใจและ

ความยนิดทีี่จะให้บรกิาร เรื่องความปลอดภยัพบว่าคะแนนมากที่สุดยงัคงเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ เรื่องความ

ทนัสมยักลบัพบว่าธนาคารกสกิรไทยไดค้ะแนนมากที่สุดอนัเน่ืองมาจากธนาคารน้ีมคีวามทนัสมยัมเีทคโนโลยชีัน้สูง

รวมถึงด้านการออกแบบสาขาที่มีบรรยากาศดีช่วยสนับสนุนภาพลกัษณ์ให้โดดเด่นในเรื่องดงักล่าวได้ชดักว่าทุก

ธนาคารเรื่องความครอบคลุมในการใหบ้รกิารพบว่าธนาคารกสกิรไทยมคีะแนนสงูสดุเน่ืองจากเป็นธนาคารทีเ่ป็นผูนํ้าใน

การบรกิารทีค่รบวงจรมผีลติภณัฑห์ลากหลายและพยายามสรา้งสรรคบ์รกิารใหม่ใหล้กูคา้ 

 4.  ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ระดบัการใหค้วามสาํคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาดา้นน้ีพบว่า 

นกัลงทุนใหค้วามสาํคญัต่อประสบการณ์ทีด่จีากการซือ้กองทุนมากทีส่ดุโดยรองลงมาเป็น การมคีวามผูกพนัต่อกองทุน

ทีเ่ลอืกลงทุน การมคีวามภูมใิจต่อกองทุนทีเ่ลอืกลงทุน และจะแนะนํากองทุนทีล่งทุนใหแ้ก่ผูอ้ื่นต่อไป ตามลําดบั ทัง้น้ี

ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ในดา้นมคีวามชื่นชอบตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มต่อพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นจํานวนกองทุนทีล่งทุน จํานวนเงนิลงทุน และจํานวนปีที่

ลงทุน อธบิายไดว้่า การทีน่กัลงทุนมคีวามชื่นชอบในตราสนิคา้นัน้ ไม่ไดห้มายความว่านักลงทุนจะมพีฤตกิรรมในการ

ลงทุนในกองทุนรวมนัน้ๆ เสมอไป ทัง้น้ีอาจขึน้อยู่กบัปจัจยัอื่นของนกัลงทุนแต่ละราย เช่น ผลตอบแทนทีค่าดหวงั เป็น

ตน้ ซึง่สอดคลอ้งกนักบัแนวคดิของรลิร ี(จริตัน์ สงัขแ์กว้. 2544: 7; อา้งองิจาก Reilly. 1992. Investments) ไดอ้ธบิาย

ว่าการลงทุน หมายถงึ การกนัเงนิไวจ้าํนวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัหรอืผลตอบแทน

ในอนาคตซึง่จะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงนิ โดยกระแสเงนิสดรบัหรอืผลตอบแทนน้ีควรคุม้กบัอตัราเงนิเฟ้อ และคุม้กบัความ

ไม่แน่นอนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับกระแสเงินสดรบัหรือเงินลงทุนนัน้ด้วย ดงันัน้ นักลงทุนแต่ละรายจะคาดหวัง

ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการลงทุนต่างกนั โดยอาจขึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการลงทุนนัน้ ทําใหป้จัจยั

ทีเ่ลอืกตดัสนิใจลงทุนของนักลงทุนแต่ละรายมคีวามสําคญัต่อการตดัสนิใจลงทุน และเพชร ีขุมทรพัย ์ (2544: 4-5)            

ยงัไดก้ล่าวว่า นกัลงทุนต่างมจีุดมุ่งหมายของการลงทุนของตวัเองตามความต้องการและสภาวะแวดลอ้มของนักลงทุน 

ซึง่สามารถแบ่งจุดมุ่งหมายในการลงทุนไดห้ลากหลาย เช่น ความปลอดภยัของเงนิลงทุน เสถยีรภาพของรายได ้ความ

งอกเงยของเงนิลงทุน เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณรตัน์ ธญัญกติตกุิล (2555) ไดท้ําการศกึษาปจัจยัทีม่ ี

ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวมทองคํา ผ่านทางบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซึง่ใชท้ฤษฎกีารลงทุน 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค มาใช้ในการศึกษาผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่

ตอ้งการลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเกง็กาํไรโดยนกัลงทุนเองเป็นผูต้ดัสนิใจในการลงทุน โดยใหร้ะดบัความสาํคญัต่อ

ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนใช้บรกิารกบัทางบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญัในดา้นนโยบายการลงทุน และผลตอบแทนในระดบัมาก  ซึง่จากพฤตกิรรมการลงทุนแสดงให้เหน็ว่านัก
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ลงทุนไดท้าํการลงทุนเพื่อวตัถุประสงคข์องตวัเอง เพื่อใหไ้ดผ้ลประโยชน์เป็นไปตามทีค่าดหวงั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การลงทุน  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารเพิม่ขนาดของกลุ่มตวัอย่างใหม้จีํานวนมากขึน้เพื่อทําใหผ้ลการศกึษา

น่าเชื่อถอืและเกดิการผดิพลาดของขอ้มลูน้อยลง เพราะจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุมและน่าเชื่อถอืเพิม่มากขึน้ 

 2. ควรศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามให้มากขึ้นให้ละเอียดขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการ

วเิคราะหห์าความสมัพนัธใ์นการตดัสนิใจเลอืกลงทุน 

 3. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ผูท้าํการศกึษาควรเพิม่การศกึษาในเรื่องของการใหบ้รกิารของบรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการลงทุน และตวัแทนในช่องทางการขายต่างๆ ว่ามคีวามรูค้วามเขา้ใจในตวักองทุนมากน้อยเพยีงใด เพื่อใหท้ราบ

ถงึผลทีม่ต่ีอนกัลงทุน เพื่อใชใ้นการพฒันาความรูค้วามสามารถของตวัแทนขายใหถู้กตอ้งตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 4. ในการศึกษาครัง้ต่อไปผู้วิจยัควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนและการให้บริการ

ทางดา้นกองทุนของ บลจ. ต่างๆ ว่ามผีลต่อการภกัดต่ีอตราสนิคา้หรอืไม่ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาไดต้รงจุดมากขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

       ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ อาจารย์ ดร.พนิต กุลศิริ อาจารย์ที่ปรึกษา            

สารนิพนธ ์ทีท่่านไดอุ้ตส่าหส์ละเวลาอนัมคี่ายิง่ในการใหค้ําปรกึษา ใหค้ําแนะนํา และขอ้เสนอแนะทีด่ตีลอดระยะเวลา

ในการทําสารนิพนธ์ฉบบัน้ี รวมทัง้ได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของสารนิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ จนทําให ้         

สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างสมบรูณ์ 

 กราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร 

อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ และ

คณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรบัปรุงสารนิพนธ์ให้มีความถูกต้อง

ครบถว้น และกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้จนสามารถนําความรูท้ีไ่ด ้มาปรบัใช้

ใหเ้ป็นประโยชน์ในชวีติจรงิ 

 เหนือสิง่อื่นใดขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดาของผูว้จิยัทีใ่หก้าํลงัใจ ใหก้ารสนบัสนุน และเป็นแรงผลกัดนั

ในทุกๆ ดา้นอย่างดทีีส่ดุเสมอมา 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนร่วมชัน้ EX MBA รุ่น 13 ทุกท่านทีใ่หค้ําปรกึษาและคําแนะนําในระหว่างการทํา          

สารนิพนธฉ์บบัน้ี ขอบคุณสาํหรบัมติรภาพและกาํลงัใจทีม่ใีหก้นัเสมอมา 

 สุดท้ายน้ี ผู้วิจยัขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในมหาวทิยาลยัทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก           

จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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