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บทคดัย่อ 

 
 การวจิัยครัง้น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตดัสนิใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย เป็นผูบ้รโิภคที่มกีารลงทุนกองทุนรวมโดยใช้รูปแบบ Omnibus 
Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย เป็นผูบ้รโิภคทีม่กีารลงทุนกองทุนรวมโดยใช้รูปแบบ 
Omnibus Account ในการลงทุน และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถงึขอ้มูลส่วนบุคคล ทศันคตขิอง
ผูบ้ริโภคที่มตี่อปจัจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภค ทีม่ีอายุ 
20-50 ปีขึ้นไป ที่มีการลงทุนกองทุนรวมในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมคอื แบบสอบถาม สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ, ค่าคะแนนเฉลี่ย, ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสมัพนัธโ์ดยใช้สถิตสิหสัมพันธ์
อย่างง่าย (Pearson Product Correlation Coefficient)  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย               
ดา้นบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการบรกิาร มคีวามสัมพนัธ์กับการตัดสนิใจลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพันธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และปจัจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้าน
ค่าธรรมเนียม ด้านส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง อย่างมนัียส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาด การตดัสนิใจลงทุน Omnibus Accounts 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the investment decision process, in the form of 
Omnibus accounts among consumers in the Bangkok metropolitan area. The target audience included  
consumers that invested in fund accounts in the Omnibus format from investments to living in the 
Bangkok metropolitan area to education and personal information. This information included the attitudes 
of consumers towards the factors of the marketing mix. The sample used in this research included 
consumers aged twenty to fifty or older, with investment funds in the form of Omnibus accounts among 
consumers in the Bangkok metropolitan area and included a total of four hundred samples. A 
questionnaire was used as the tool for data collection. The statistics for data analysis included 
percentage, average score, standard deviation value analysis and relationship by using simple statistical 
correlation with the Pearson Correlation Coefficient.  

The results of the hypothesis testing revealed the following: 
  Factors in service mix, product marketing channel distribution, staff, physical appearance and 
the service process. With regard to investment decisions, in the form of consumer Omnibus accounts in 
Bangkok with the relationship is in the same direction and at a relatively high level. A service fee was a 
statistically significant factor of the marketing mix at a level of 0.01. The promotional aspects in relation 
to market investment decisions in the form of consumer Omnibus accounts in Bangkok were correlated 
in the same direction in a moderately and statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Marketing Mix, Investment Decisions, Omnibus Accounts 
 
บทน า 
 การแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุน มักจะมากับความเสีย่งตามค าพูดทีว่่า High Risk High Return 
ผลตอบแทนทีสู่งจงึมาพรอ้มด้วยความเสีย่งสูงดว้ยเช่นกัน การฝากเงนิกับธนาคารเพื่อน าดอกเบี้ยเงนิฝากมาใช้
ด ารงชีพในปจัจุบนัคงไม่เพียงพอ อกีทัง้การลงทุนทีไ่ด้รบัผลตอบแทนทีสู่งมากนั้นจะต้องมีความรูใ้นการลงทุน
ควบคู่ไปด้วย ผู ้บรโิภคจงึเริม่มองหาการลงทุนที่ได้รบัผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงนิ โดยเสาะหาการเพิ่ม
ผลประโยชน์จากเงนิลงทุนทีม่ากกว่าดอกเบีย้เงนิฝาก เป็นการน าเงินไปลงทุนทีห่ลากหลายประเภทมากขึน้ตัง้แต่
ความเสีย่งสูงไปจนกระทัง่ความเสีย่งต ่า ดว้ยความหลากหลายการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ  การลงทุนจงึมคีวามยาก 
ง่าย ในการลงทุนทีแ่ตกต่างกัน ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้ไปลงทุนนัน้ อาจจะขาดประสบการณ์ ความรูแ้ละความช านาญจงึท า
ใหเ้กิดการลงทุน ที่มผีู ้เชี่ยวชาญน าเงินลงทุนไปลงทุนตามนโยบายและความเสีย่งทีผู่ ้บริโภคเลือกในการลงทุน 
เรยีกว่า กองทุนรวม เพื่อช่วยลดความเสีย่งของผูบ้รโิภคทีอ่าจจะไม่มเีวลาหรอืความเขา้ใจทีม่ากพอในการลงทุน  
การลงทุนกองทุนรวมโดยเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนประเภท Omnibus Account เป็นบัญชีซื้อขายกองทุนรวม
ประเภทที่ไม่ปรากฏชื่อแก่ผูบ้รโิภค เมื่อผู ้บรโิภคได้เปิดบญัชีประเภทน้ีกับทางนายหน้า ผู ้บริโภคจะไม่สามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ รายการซื้อ ขาย หรอืรายการอื่น ๆ กับทางบลจ.โดยตรงแต่สามารถตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทุนไดจ้ากนายหน้าที่เปิดบญัชีเท่านัน้และการเปิดบัญชีกองทุนประเภทน้ี ใหค้วามสะดวกในแง่การเปิดบัญชี
กองทุนเพยีงครัง้เดียว ก็สามารถลงทุนกองทุนไดห้ลากหลายบลจ.โดยไม่ตอ้งเปิดบญัชีใหม่อีก การเปิดบญัชีใน
รูปแบบ Omnibus Account  ยงัช่วยผูบ้รโิภคลดขอ้จ ากัดในเรื่องของเวลา สถานทีแ่ละค่าใช้จ่าย เป็นเสมอืนบรกิาร
เสรมิใหแ้ก่ผูบ้รโิภค เพิม่ความสะดวกใหผู้บ้รโิภคมากขึน้ โดยไม่มกีารเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิจากการใหบ้รกิาร 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาการตดัสนิใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปจัจัยทีม่อี ิทธพิลในการตดัสนิใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กับการลงทุนในรูปแบบ 

Omnibus Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาเหตุผลที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระ (Independendent Variable) แบ่งเป็นดงัน้ี 
  1. ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด 
   1.1 ผลิตภณัฑ ์
   1.2 ราคา 
   1.3 ช่องทางการบรกิาร 
   1.4 การส่งเสรมิการตลาด 
   1.5 บุคลากร 
   1.6 ลักษณะทางกายภาพ 
   1.7 กระบวนการบรกิาร 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและการตดัสนิใน
เลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มคีวามสมัพันธก์ับการตดัสนิใจลงทุนรูปแบบ Omnibus Account 
ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาเรื่องปจัจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการทบทวนวรรณกรรมไดด้งัน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้รโิภคยนิดจ่ีายเพราะ
มองเหน็ว่าคุม้ค่า รวมถงึมกีารจดัจ าหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อใหค้วามสะดวก
แก่ลูกค้า ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสนิคา้ และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้ง โดยส่วนประสมทาง
การตลาดแบ่งออกเป็น 7 ปจัจยั (7Ps) (Kotler, 2003, อา้งถงึใน ศิรวิรรณ เสรรีตัน์:2549) ไดแ้ก่ 

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิด
ความพึงพอใจประกอบดว้ยสิ่งทีส่ ัมผัสไดแ้ละสัมผสัไม่ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบ ด้วย สินค้า บริการ ความคิด 
สถานที่ องคก์รหรอืบุคคล ผลิตภัณฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จงึจะมี
ผลท าใหผ้ลิตภณัฑนั์น้สามารถขายได ้
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2. ราคา (Price) หมายถงึ จ านวนเงินหรือสิง่อื่น ๆ ทีม่ีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อใหไ้ดซ้ึ่งผลิตภณัฑ์หรือ
หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตัวเงนิ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑก์ับราคา 
(Price) ของผลิตภัณฑ์นั ้น ดังนั ้นผู ้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value)               
ในสายตาของลูกคา้ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ กิจกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกับบรรยากาศสิง่แวดล้อมในการน าเสนอบรกิาร
ใหแ้ก่ลูกคา้ ซึ่งมผีลต่อการรบัรูข้องลูกคา้ในดา้นคุณค่าของบรกิารทีน่ าเสนอ 

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นเครื่องมือในการติดต่อกับลูกค้าหรือผู ้ใช้บริการ              
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร หรอืชักจูงใหเ้กิดทศันคติหรอืพฤตกิรรมในการใช้บรกิาร เป็นกลไก            
ทีเ่น้นเกี่ยวกับความสมัพนัธก์ับลูกคา้ (Customer Relationship Management)  

 5. ด้านบุคคล (People) หรือผู ้แนะน าการลงทุน ( Investment Advisory) ต้องมีการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อใหบุ้คลากรสามารถสรา้งความพงึพอใจให้กับลูกคา้ไดเ้ป็นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลากรผู้
ใหบ้รกิารกับลูกคา้กับผูใ้ช้บรกิาร ทัง้น้ีบุคลากรตอ้งมคีวามรูแ้ละความสามารถ ทศันคตทิีด่ตี่องาน และสรา้งค่านิยม
ทีด่ตี่อองคก์ร 

6. ดา้นการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Presentation) เป็นการสรา้งและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพใหก้ับลูกคา้ เพื่อสรา้งคุณค่าทีลู่กคา้สามารถสมัผสัและรบัรูไ้ด้ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับระบบการปฏิบตัิงานในด้านการให้บรกิาร          
ทีน่ าเสนอแก่ลูกคา้ เพื่อใหไ้ดร้บับรกิารอย่างมคีุณภาพ 
 

ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (คอตเลอร:์ 2556) 
 1. การตระหนักถงึปญัหา (Problem recognition) เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการตดัสนิใจ ผูบ้รโิภคจะ
รับรู้ถึงความต้องการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าภายใน หรือภายนอก เช่น เมื่อเดินผ่าน
รา้นอาหาร จะไดก้ลิ่นอาหารทีเ่พิง่ท าเสรจ็ ก็จะกระตุน้ความหวิ และท าใหต้อ้งการทานอาหารเพื่อขจดัความหวิ  
 2. การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร (Information search) หลังจากรบัรูถ้งึปญัหาแล้ว ขัน้ต่อไปผู้บรโิภคก็จะหา
ขอ้มูลเกี่ยวกับสินคา้และบริการนัน้ว่าจะซื้อไดท้ี่ไหน ซื้อได้อย่างไร ซึ่งสามารถหาแหล่งขอ้มูลไดจ้าก ครอบครัว 
เพื่อน การโฆษณา พนักงานขาย การทดลองใช้สนิคา้ รวมถงึการคน้หาขอ้มูลทางอนิเตอรเ์น็ต 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) ผู ้บริโภคจะน าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามา
ประเมนิทางเลือกว่าจะซื้อสนิคา้หรอืบรกิารใด โดยประเมนิจากผลประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์(Benefit) ตอ้งมากกว่า
มูลค่าทีร่บัรูไ้ด ้(Perceived Values) 
 4. การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อผูบ้รโิภคไดป้ระเมนิทางเลือกทีด่ทีีสุ่ดแล้ว ผูบ้รโิภคก็จะซื้อ
สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ ธุรกิจจะตอ้งคน้หาว่าปจัจยัอะไร ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อ 
เช่น ท าดลทีต่ัง้ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์การบรกิารหลังการขายเพื่อน ามาก าหนดกลยุทธใ์หเ้หมาะสม 
 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) เป็นความรูส้ึกและพฤติกรรมที่แสดงออก
ภายหลังการซื้อหรอืการใช้สนิคา้นัน้ ซึ่งจะส่งผลถงึการตดัสนิใจซื้อซ ้า หรอืบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภคคนอื่น  

แนวคิดการลงทุนเกี่ ยวกับ Omnibus Account Omnibus Account คืออะไร บัญ ชี Omnibus 
Account จะถูกใช้โดยร้านค้าเพื่อค่านายหน้าซื้อขายล่วงหน้า  การท าธุรกรรมในบัญชีจะด าเนินการในชื่อของ
นายหน้าปกป้องตัวตนของคนสองคนหรือมากกว่านั ้นที่ลงทุนในบัญชี Omnibus โบรกเกอร์ที่จัดการบัญชี 
Omnibus มกัมคีวามสามารถในการท าธุรกรรมการคา้ในนามของผูล้งทุนดว้ยเงินภายในบัญชี Omnibus การค้า
เกิดขึน้ในชื่อของโบรกเกอรแ์มว้่าจะมกีารยนืยนัการคา้และแถลงการณ์แก่ลูกคา้ภายในบญัชี  

https://www.investopedia.com/terms/f/fcm.asp
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Breaking Down 'Omnibus Account' บัญชี Omnibus หมายถึงบัญชีที่มีมากกว่าหน่ึงรายการ ต้องมี
บุคคลสองคนขัน้ต ่าในการสรา้งบญัชี Omnibus ธุรกรรมทัง้หมดทีเ่กิดขึน้ภายในบญัชี Omnibus ปรากฏภายใตช้ื่อ
ของโบรกเกอรท์ีเ่กี่ยวขอ้งโดยปล่อยใหร้ายละเอยีดของนักลงทุนรายย่อยเป็นส่วนตวั  

การจัดการบัญชี Omnibus บัญชี Omnibus Account เป็นผู ้ควบคุมดูแลตามปกติโดยผู้จัดการฟิว
เจอรส์ ผูจ้ดัการฟิวเจอรส์ใช้เงนิในบญัชีเพื่อท าธุรกรรมการคา้ในนามของนักลงทุนรายย่อยทีเ่ขา้ร่วมโครงการ วธิีน้ี
คล้ายกับเมื่อนักลงทุนออกจากหุน้ในชื่อของโบรกเกอรท์ าใหโ้บรกเกอร์ถอืส่วนใหญ่ของความรบัผดิชอบในขณะที่
ยงัช่วยใหพ้วกเขาด าเนินการอย่างรวดเรว็เมื่อจ าเป็นนอกจากผูจ้ดัการฝ่ายจดัการกองทุนอาจด าเนินการอื่นๆ เพื่อ
รกัษามูลค่าของบญัชี ในการแลกเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการคดิค่านายหน้าซื้อขายล่วงหน้าหรอืค่าคอมมชิชัน่  เพื่อ
ชดเชยการรับผิดชอบต่องานเหล่าน้ี  ประโยชน์หลักของบัญชี Omnibus บัญชี Omnibus ช่วยให้สามารถท า
ธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเน่ืองจากผู้จัดการสามารถท าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาวะตลาด
เรยีกรอ้งนอกจากน้ีการชดเชยของผูจ้ดัการมกัจะเชื่อมโยงกับประสทิธภิาพของบญัชี Omnibus เพิ่มแรงจูงใจให้มี
ประสทิธภิาพดสี าหรบันักลงทุนทีต่อ้งการความเป็นส่วนตวับญัชี Omnibus ก็เป็นประโยชน์ 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ทีอ่าศัยอยู่ในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอยา่ง 
ประชาชนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account การก าหนดขนาด

ตวัอย่างของงานวจิัยน้ีไดใ้ช้สูตรการหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดระดับค่าความ
เชื่อมัน่ที ่95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณที ่5% 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนดงัน้ี 
ขัน้ตอนที่ 1 การเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ภมิู (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งประชากร

ออกตามฝ่ายงาน คอื ฝ่ายเช่าซื้อ ฝ่ายก ากับสนิเชื่อ ฝ่ายบรหิารสนิเชื่อรายย่อย ฝ่ายสนับสนุนสนิเชื่อ ฝ่ายพฒันา
หน้ีและกฎหมาย เพื่อใหป้ระชากรที่มลีักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ในชัน้ภูมิเดยีวกัน โดยก าหนดสัดส่วนตามจ านวน
ประชากรทัง้หมดในแต่ละชัน้ภูม ิ(Proportional) 

ขัน้ตอนที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ท าการเก็บรวบขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไว ้น าไปเก็บขอ้มูลกับจากพนักงานตามจ านวนสดัส่วนของพนักงานในแต่ละชัน้ภูมติาม
จ านวนทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่1 โดยจะแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองทีฝ่่ายนัน้ๆ ใหค้รบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทีต่อ้งการ 

การเลือกสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิัยครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเน้ือหาค าถามออกเป็น 3 ส่วน 

คอื 
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา

และรายไดต้่อเดอืน มลีักษณะเป็นค าถามปลายปิด ( Close – Ended Question ) จ านวน 6  ขอ้  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคตขิองลูกคา้ทีม่ีต่อกลยุทธท์างการตลาดของการบริการ การ

ลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account เพื่อเป็นการวัดทัศนคติของลูกค้าที่ตอบแบบสอบถาม มีทัง้หมด 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทา งการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร                 

https://www.investopedia.com/terms/m/managedfuturesaccount.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/commission.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/commission.asp
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ดา้นลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการบรกิาร เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมนิค าตอบ ( Likert 
Scale Question ) ลักษณะค าถามแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตดัสนิใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเลือกค าตอบเพยีงค าตอบเดยีว เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค
ชัน้ (Interval Scale) โดยมคี าถาม 7 ขอ้ ใช้การใหค้ะแนนแบบมาตรส่วนประมาณค่าของลิเคริท์ (Likert’s Scale) 
การวเิคราะหข์อ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยสถิติแจกแจงความถี ่
(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ
สมัประสิทธิส์หสัมพันธอ์ย่างง่ายของเพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อวเิคราะห์
ความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัทีเ่ป็นอสิระจากกัน 
 
ผลการวิจยั 
 จากการศึกษาเรื่อง “ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการและการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปผลไดด้งัน้ี 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ผูต้อบแบบสอบถามมสีดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกัน เป็นเพศหญิง จ านวน 201 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.3 และเป็น
เพศชาย จ านวน 199 คน คดิเป็นร้อยละ 49.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 30-39 ปี จ านวน 146 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 36.5 รองลงมามอีายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 อายุ 40-49 ปี จ านวน 86 คน คดิ
เป็นร้อยละ 21.5 และอายุ 20-28 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ
พนักงานเอกชน จ านวน 287 คน คดิเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมามอีาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จ านวน 66 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 อาชีพรบัราชการ จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.8 พ่อบา้น/แม่บา้น จ านวน 12 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 3 และไม่ไดท้ างาน จ านวน12  คน คดิเป็นรอ้ยละ 3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืน 45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 181 คน คดิเป็นร้อยละ 45.3 รองลงมามรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001-30,000 
บาท จ านวน  127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.8  มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 30,001-45,000 บาท จ านวน 80 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 20 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรอืเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 3 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมาระดับ
การศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33 และระดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน                
11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนของครอบครวั 45,000 บาท ขึน้ไป 
จ านวน 293 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.3 รองลงมารายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนของครอบครัว 15,001-30,000 บาท จ านวน 
62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครวั 30,001-45,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็น               
รอ้ยละ 10.3 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของครอบครวั น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็น            
รอ้ยละ 1 ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 2 การปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการต่อการลงทุน ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปจัจัยดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อการตดัสินใจลงทุน
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับ
ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อการตดัสนิใจ ดา้นผลิตภณัฑ ์4.35  ดา้นบุคลากร 4.28 ดา้นกระบวนการ
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บรกิาร 4.27  ดา้นค่าธรรมเนียม 4.12 ดา้นลักษณะทางกายภาพ 4.10 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.09และดา้น
ส่งเสรมิการตลาด 3.79  ตามล าดบั 

ดา้นผลิตภัณฑข์องขอ้มูลโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ดา้นผลิตภัณฑ์ช่วยในดา้นของเวลา 4.39  รองลงมาช่วยลดขัน้ตอนการเปิดบัญชีหลายบลจ. (บรษิัทหลักทรพัย์
จดัการกองทุน) 4.35 ในคราวเดยีวกันและช่วยเพิม่ความสะดวกในการลงทุน 4.32 ตามล าดบั 

ดา้นค่าธรรมเนียมของข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ดา้นค่าธรรมเนียมช่วยในด้านของการไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการใช้บรกิาร 4.26 รองลงมาคอืการเก็บ
ค่าธรรมเนียมดา้นอื่น ๆ ไดเ้หมาะสม เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 4.07 และความเป็นมาตรฐานในดา้น
ค่าธรรมเนียม โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ตามล าดบั 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของขอ้มูลโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามปลอดภยัของช่องทางการใหบ้รกิาร 4.18 รองลงมาเป็นความเพยีงพอ
ของช่องทางการใหบ้รกิาร 4.06 และความเพยีงพอของบรษิัทนายหน้าทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 4.06 ตามล าดบั 

ด้านส่งเสรมิการตลาดของข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าด้านส่งเสริมการตลาดมีการส่งเสรมิการให้บริการ ด้วยการแจกบัตรของขวัญ  3.86 รองลงมาเป็นการ
ประชาสัมพนัธใ์นงาน Money Expo หรอืงาน Set in the city 3.78 และมคีวามเพยีงพอในรูปแบบโฆษณาทางสื่อ
ดา้นต่างๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต รายการโทรทศัน์ 3.74 ตามล าดบั 

ดา้นบุคลากรของขอ้มูลโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ดา้นบุคลากรมีความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร  4.38 รองลงมาเป็นความสามารถในการแก้ปญัหาใหก้ับลูกคา้ 4.25 
และความช านาญของผูใ้หบ้รกิารแก่ลูกคา้ 4.22 ตามล าดบั 

ดา้นลักษณะทางกายภาพของขอ้มูลโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ดา้นลักษณะทางกายภาพมคีวามครบถว้นของขอ้มูลการลงทุนใน Statement รายเดือน  4.16 รองลงมา
เป็นความเหมาะสมของเอกสารยืนยันการลงทุน 4.12 และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดวางต าแหน่ ง
รายละเอยีดใน Statement รายเดอืน 4.03 ตามล าดบั 

ดา้นกระบวนการบรกิารของขอ้มูลโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ย 4.27 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ดา้นกระบวนการบริการมคีวามสะดวก รวดเรว็ในการใหบ้รกิารการลงทุน 4.33  รองลงมาเป็นความสะดวก
ในการท าธุรกรรมทางโทรศัพท ์4.30 และความสะดวกของขัน้ตอนการเปิดบญัชี 4.20 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะหข์้อมูลการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตดัสนิใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามสะดวกในการช าระเงนิดว้ย
การตัดบัญชีอัตโนมตัิ  โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  รองลงมาคอืการเปิดบัญชีเดยีวสามารถลงทุนได้หลาย บลจ. 
(บรษิัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน) ในคราวเดียว  4.38  การลดขัน้ตอนในดา้นเอกสารเพิม่เติมหลังจากเปิดบญัชี
ครัง้แรก 4.38  การลดขัน้ตอนในด้านเอกสารประกอบการลงทุน ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนการลงทุน 4.35 การลด
ขอ้จ ากัดทางดา้นเวลา ดว้ยการซื้อ ขาย สบัเปลี่ยนหลายบลจ.(บรษิัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน) พรอ้มกันในคราว
เดยีว 4.32 และการตรวจสอบรายการลงทุนหลายบลจ.(บรษิัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน) พร้อมๆ กันในคราวเดยีว  
4.32 การออกรายงานการลงทุนหลายบลจ. (บรษิัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน) โดยน ามารวมในพอร์ทเดียวกัน 
4.28  การส่งค าสัง่การลงทุนผ่านระบบออนไลน์  4.27 และการส่งค าสัง่การลงทุนด้วยการบันทึกเสียง 4.26 
ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
ปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม กับการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus 

Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  มีความสมัพันธ์อย่างมนัียส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 โดยมีค่า
สมัประสทิธิส์หสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.777 แสดงว่าตวัแปรทัง้ 7 ดา้น มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดยีวกันในระดับ
ค่อนขา้งสูง กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมปีจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบรกิารโดยรวมดขีึ้น จะมกีารตัดสนิใจลงทุน            
ในรูปแบบ Omnibus Account เพิ่มขึ้นในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ง้ไว้ เมื่อพิจารณา             
รายดา้น พบว่า 

ปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านผลิตภัณฑ์ มคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันค่อนขา้งสูง มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.681  

ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาดบริการดา้นค่าธรรมเนียม มคีวามสมัพนัธก์ับการตัดสนิใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดบัปานกลาง มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.605  

ปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจ าหน่าย มีความสมัพนัธก์ับการตัดสนิใจเลือก
ลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันค่อนขา้งสูง มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์( r) เท่ากับ 0.605 

ปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดบริการดา้นส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจเลือกลงทุน
ในรูปแบบ Omnibus Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดบัปานกลาง มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์( r) เท่ากับ 0.467 

ปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันค่อนขา้งสูง มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.626 

ปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการด้านกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
รูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันค่อนขา้งสูง มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.665 

ปจัจยัด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านกระบวนการบริการ มคีวามสมัพันธก์ับการตัดสนิใจเลือก
ลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันค่อนขา้งสูง มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์( r) เท่ากับ 0.724 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องปจัจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารและการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

ปจัจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์ับการการตดัสนิใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทศิทางเดยีวกันในระดับค่อนขา้งต ่า ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับสมมตฐิานและ
สอดคล้องกับทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่กล่าวว่า ผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์กับลูกค้า               
จะส่งผลใหลู้กคา้ตดัสนิใจซื้อง่ายขึน้ ทัง้น้ีผลิตภณัฑ ์เป็นตวัช่วยเพิม่ความสะดวกในการลงทุน ประหยดัในด้านของ
เวลาและช่วยลดขัน้ตอนในการบญัชีหลายบลจ.(บรษิัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน) ในคราวเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัตนา วิเศษผลิตผล (2553) เรื่อง คุณลักษณะตราองค์กรและทัศนคติทางการตลาดที่มีผลต่อ
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พฤติกรรมการลงทุนในบรษิัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด พบว่า ทัศนคตทิางการตลาดด้าน
ผลิตภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการลงทุนเป็นไปในทศิทางเดยีวกันในระดบัค่อนขา้งต ่า  

ปจัจยัดา้นค่าธรรมเนียม มคีวามสมัพนัธ์กับการตัดสนิใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทศิทางเดยีวกันในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับสมมตฐิานและ
สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ที่กล่าวว่า รูปแบบการลงทุนทีแ่มจ้ะมีความสะดวก ช่วยใน
ดา้นการประหยัดเวลาของลูกค้าก็ตาม แต่ในด้านของการบริการต้องมีความเป็นมาตรฐานของค่าธรรมเนียม              
โดยลูกคา้จะมคีวามรู้สกึทีด่ ีกว่าหากไม่มกีารเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่เติมและมกีารเก็บค่าธรรมเนี ยมทีเ่หมาะสมใน
การบรกิารดา้นอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของนันทรตัน์ สงิหเดช(2551) เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลือก
ลงทุนและความพงึพอใจของลูกคา้บรษิัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากัด(มหาชน) อย่างมนัียส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธใ์นทิศทางเดยีวกัน กล่าวคอื ผู ้ลงทุนมีทัศนคตสิ่วนประสมทางการตลาด           
ดา้นราคาดขีึน้ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมทีเ่หมาะสม ก็จะส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจลงทุนสูงขึน้ 

ปจัจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทศิทางเดยีวกันในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับ
สมมติฐานและสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทีก่ล่าวว่า ช่องทางการเขา้ถึงของการลงทุน
ของลูกคา้มคีวามส าคญั หากมช่ีองทางทีม่ากพอ ก็จะท าใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึช่องทางการลงทุนไดง่้ายมากขึน้ ทัง้น้ีใน
ดา้นของช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องค านึงถึง ความเพยีงพอของช่องทางการใหบ้รกิาร ความเพยีงพอของบรษิัท
นายหน้าที่เปิดให้บรกิารและความปลอดภัยของช่องทางการให้บริการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ              
ปรชีา จ าปาแดง (2546) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่ ัมพนัธก์ับพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อกองทุนรวมของผูล้งทุน
รายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนรายย่อยตดัสนิใจซื้อกองทุนรวมโดยพจิารณา การซื้อกองทุนรวม
เพราะความสะดวกของสถานทีบ่รกิารซื้อขายกองทุน ปจัจยัทางจติวทิยาดา้นการจูงใจ การรบัรูแ้ละการเรยีนรูแ้ละ
ดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธท์างบวกกับพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อกองทุน 

ปจัจัยด้านส่งเสริมการตลาด มคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทศิทางเดยีวกันในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับสมมตฐิาน
และสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทีก่ล่าวว่า การส่งเสรมิการตลาดเป็นอกีปจัจัยทีช่่วย
ส่งเสรมิและเป็นตวักระตุน้ในการลงทุนทีม่ากขึ้น โดยหากมกีารส่งเสริมการให้บริการดว้ยการแจกของขวญั การ
โฆษณาด้วยสื่อดา้น อินเตอรเ์น็ตหรือรายการโทรทศัน์และอาจจะมีการประชาสมัพนัธ์ในงาน Money Expo หรือ
งาน Set in the city ยิง่ช่วยใหก้ระตุน้ความตอ้งการในการใช้บรกิารที่มากขึน้ ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับงานวจิยัของ
รตันาพร เสียงลอย (2546) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การเปรยีบเทยีบปจัจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์กับพฤตกิรรมการลงทุน
ของผูล้งทุนรายย่อยที่ลงทุน และไม่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ดา้นการรบัรูข้อ้มูล/ข่าวสาร มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการลงทุนในส่วนทีเ่กี่ยวกับการวางแผนการลงทุนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ปจัจัยด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทศิทางเดยีวกันในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับสมมตฐิานและ
สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ที่กล่าวว่า การให้ขอ้มูลที่เหมาะสมและถูกตอ้งเป็นปจัจัย
ส าคัญที่ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่แก่ผูบ้รโิภค ส่งผลต่อการไวว้างใจในการบรกิาร ไม่ว่าจะเป็นความช านาญของผู้
ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ ความสามารถของบุคลากรในการแก้ปญัหาและการบรกิารดว้ยความเต็มใจ เป็นปจัจยัทีท่ าให้
เกิดการลงทุนที่มากขึ้น ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับงานวจิัยของ ศิริวรรณ เสรรีัตน์ (2541) บุคลากร เป็นงานที่มี
ความส าคญัมาก ลูกคา้ทีเ่ขา้มาซื้อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้จะเกิดความพงึพอใจมากน้อยเพยีงใด เน่ืองจากเมื่อลูกค้า
มาซื้อสนิคา้หรอืบรกิารขององคก์รธุรกิจจะไดพ้บเจอกับบุคลากรทีห่ลากหลาย ตัง้แต่พนักงานรกัษาความปลอดภยั
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จนถงึระดบัผูจ้ดัการ ถา้บุคลากรเหล่าน้ีใหบ้รกิารเป็นอย่างดแีลว้ จะท าใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจ โอกาสทีลู่กคา้ที่
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืบรกิารขององคก์รก็มมีากขึน้  

ปจัจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus 
Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทศิทางเดยีวกันในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับ
สมมติฐานและสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบ ริการ ที่กล่าวว่า สิ่งที่ผู ้บริโภคคาดหวัง
นอกเหนือจากสิง่ที่จบัต้องไม่ได้แล้วคือการดูแลผู ้บริโภคอย่างครอบคลุมไปถงึเอกสารการยนืยันการลงทุนที่มี
ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัวางต าแหน่งรายละเอยีดใน Statement รายเดอืน ความครบถ้วนของขอ้มูลใน 
Statement รายเดอืนและความเหมาะสมของเอกสารยนืยนัลงทุน โดยเอกสารการยนืยนัการลงทุนที่มรีายละเอยีด
ทีเ่หมาะสมช่วยใหผู้บ้รโิภคทราบถงึรายละเอยีดและผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับงานวจิยัของ 
สุจิตรา งามใจ (2555) พบว่าปจัจยัส่วนประสมการตลาดด้านคุณลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธท์ิศทาง
เดยีวกันกับความจงรกัภกัดตี่อบรษิัทอซูีซุพระนคร จ ากัด สาขาคลองหลวง อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ปจัจยัดา้นกระบวนการบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไปในทศิทางเดยีวกันในระดบัค่อนขา้งต ่า ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับสมมตฐิาน
และสอดคล้องกับทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทีก่ล่าวว่า การบรกิารซื้อ ขาย ทีง่่ายต่อการใช้งานและ 
ไม่ซับซ้อน ช่วยเสรมิการบรกิารให้เกิดการใช้บรกิารมากขึน้ และตอ้งมสีิง่อ านวยความสะดวกแก่ผูบ้รโิภคมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการท าธรุกรรมทางโทรศัพท ์ความสะดวกของขัน้ตอนการเปิดบญัชีและความสะดวก 
รวดเร็วในการบริการลงทุน ช่วยให้การลงทุนง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
สุวรรณา วจีศักดิส์ทิธิ ์(2551) ที่ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติต่อบริการและพฤติกรรมนักลงทุนทัว่ไปต่อการซื้อขาย
หลักทรพัย์ ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบรษิัทหลักทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติต่อการบริการ               
ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรพัย์ ในด้านมูลค่าในการซื้อขาย
หลักทรพัย ์อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากผลการศึกษาวจิัยเรื่องน้ี ปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารการตัดสินใจเลือกลงทุนในรูปแบบ 
Omnibus Account ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ในด้านผลิตภณัฑ ์ ดา้นค่าธรรมเนียม ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการบริการ                
มคีวามสัมพนัธ์กับการตัดสนิใจเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผู ้ว ิจัยจึงมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. การเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account  กับผลจากการวิจยัครัง้น้ี สามารถน าไปพฒันาและ
ประเมนินักลงทุนว่า ทัศนคตดิา้นผลิตภัณฑ์ ดา้นค่าธรรมเนียม ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด 
ดา้นบุคลากร ดา้นลักษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการบรกิารต่อปจัจัยดา้นส่วนประสมการตลาดในแต่ละ
ดา้นล้วนมคีวามส าคญัต่อผูบ้รโิภคทัง้สิน้ ดงันัน้เพื่อใหเ้กิดความเชี่ยวชาญการลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account  
ใหม้ากขึน้ สิ่งทีท่ าเพิม่เติมคอื การมีเอกสารหรอืคู่มอืในการแนะน าการลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ไม่ว่า
จะเป็นทาง Email หรอืทางจดหมาย ส่งตรงถงึลูกคา้ 
 2. การเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account กับผลจากการวจิัยครัง้น้ี ท าให้ทราบว่าการช าระเงิน
ดว้ยการตดับญัชีอตัโนมตั ิเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ทีผู่บ้รโิภคเขา้มาใช้บรกิารการลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account 
มากขึน้ ดว้ยเหตุของความสะดวกทีผู่บ้รโิภคไม่ตอ้งเดนิทางไปธนาคารหรอืโอนเงนิเพื่อช าระการลงทุนผ่านเครื่อง   
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ATM แต่เน่ืองดว้ยการตดับญัชีอตัโนมตัใิช้ผูกบญัชีกับผูบ้รโิภคเพยีงแค่ 1 บญัชี โดยหากสามารถท าการเพิม่บญัชี 
ตดัอตัโนมตัใิหม้มีากกว่า 1 บญัชี จะก่อใหเ้กิดความสะดวกกับผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้กว่าเดมิมาก 
 3. การเลือกลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account กับผลจากการวิจัยครัง้น้ี  ท าให้ทราบว่ามีบริษัท
หลักทรพัยเ์ปิดให้บรกิารการลงทุนในรูปแบบน้ีอยู่น้อยราย จึงท าใหบ้รษิัทหลักทรพัยแ์ต่ละทีส่ามารถน าการลงทุน
รูปแบบ Omnibus Account เป็นตวัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพทางการแข่งขนั ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาเป็นแอพพลิเคชัน่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการลงทุนในกองทุนรวมโดยการเพิ่ม Link เพื่อเชื่อมต่อ ไปยงัเวบ็ไซดข์องแต่ละบลจ. 
(บรษิัทหลักทรพัย์จดัการกองทุน) เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้นในแง่ของการที่ลูกค้าจะลงทุน LTF 
RMF ดว้ยตนเองทางอนิเตอรเ์น็ต 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาการตัดสินใจลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account ในขอบเขตที่กว้างขึ้น โดยมีการ

ครอบคลุมในดา้นอื่นๆ เช่น การลงทุนประเภทความเสีย่งสูง หรอืความเสีย่งต ่า เพื่อเป็นประโยชน์ในการท าการ
น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละตรงกับความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้ 

2. ควรศึกษาความพงึพอใจดา้นอื่น จ าพวกการบรกิารหลังการขายว่ามผีลอย่างไรต่อการใช้บรกิารเลือก
ลงทุนในรูปแบบ Omnibus Account เพื่อเป็นส่วนช่วยส่งเสรมิการบรกิารผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ 

3. ควรศึกษาปจัจยัเทคโนโลยี ปญัญาประดษิฐผ์ู ้ช่วยนักลงทุน (AI Trade Model) ที่เป็นอกีรูปแบบที่มี
อทิธพิลต่อการเลือกรูปแบบการลงทุนของผู้บรโิภค โดยเป็นเทคโนโลยีทีน่่าจะเข้ามามีบทบาทในการตัดสนิใจ          
การลงทุน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก               
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลเชษฐ ์มงคล ซึ่งเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธฉ์บบัน้ี ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาและตรวจสอบ
แก้ไข ตัง้แต่เริ่มด าเนินการจนกระทัง่ได้เป็นสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผู ้ว ิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้           
ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิัยจงึขอขอบพระคุณคณะกรรมการ อนัประกอบไปด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธิตนัินธุ ์ชาญโกศล
และอาจารย ์ดร.วสนัต ์สกุลกิจกาญจน์ ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื
ตลอดจนใหค้ าแนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการท างานวจิยั รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธฉ์บบัน้ี  

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านในโครงการหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ ทีไ่ดม้อบความรู ้
ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีแก่ผู ้วจิัย รวมถงึเจา้หน้าที่โครงการภาควิชาบรหิารธุรกิจ ที่ให้ความช่วยเหลือ และ
ค าแนะน าทีด่ตีลอดมา จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีเ่สยีสละเวลาอนัมคี่าและใหค้วามร่วมมอืในการ
สอบแบบสอบถาม จนท าใหก้ารเก็บขอ้มูลครัง้น้ีสามารถน าไปวจิยัจนส าเรจ็สมบูรณ์ 
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