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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถงึภาพลกัษณ์องคก์รทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุน

ของลกูคา้บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 

คอื ลูกค้าที่เปิดบญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์กบับรษิัทหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวนทัง้สิน้ 440 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอืการวเิคราะหค์วาม

แตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธ์

อย่างง่ายของเพยีรส์นั  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มอีายุระหว่าง 20 - 43 ปี สถานภาพ โสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/

แยกกนัอยู่  มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีประกอบอาชพีรบัจา้ง/พนักงาน

บรษิทัเอกชน และเป็นลกูคา้บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต 5-10 ปี 

2. ลูกค้าส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิัทหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั(มหาชน) 

โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีเมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ มรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั อยู่ในระดบัด ีทุก

ดา้น เรยีงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการปฎบิตัธิรุกจิของบรษิทั ดา้นพนกังานขาย ดา้นช่องทางจดัจําหน่าย ดา้น

ผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิารและสนบัสนุน และดา้นการสือ่สาร ตามลาํดบั 

3. ลกูคา้สว่นใหญ่ซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยเฉลีย่ประมาณ  15 ครัง้/เดอืน  และส่วนใหญ่มจีํานวนเงนิที่

ลงทุนโดยเฉลีย่สว่นใหญ่ ประมาณ 2,561,250 บาท/เดอืน 

4. ลูกค้าส่วนใหญ่ สนใจในการลงทุน Common Stock  ความปลอดภยัของเงนิลงทุน คอื เหตุผล

สาํคญัทีส่ดุในการเลอืกลงทนุ  โดยบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน คอื ตนเอง  ซึง่ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารลงทุนจาก 

พนกังานขาย และช่วงเชา้ เป็นช่วงเวลาใดทีล่งทุนมากทีส่ดุ  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

1. ลูกค้าที่มี อายุ อาชพี ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าและสถานภาพ  แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุน 

ดา้นความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัย ์แตกต่างกนั  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั 

 

 

__________________________________ 
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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2. ภาพลักษณ์ด้านการสื่อสาร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการและสนับสนุน ด้านพนักงานขาย ด้าน

ช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด 

(มหาชน) ดา้นความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 

คาํสาํคญั: ภาพลกัษณ์ องคก์ร พฤตกิรรมการลงทนุ 

 

ABSTRACT 
 

This research was aimed to study Coporate Image Relating To Consumer Behavior On 

Investment At Thanachart Securities Pcl. The sample in this research is 440 consumers within the 

Bangkok metropolis  who had used  Thanachart Securities Pcl. It is conducted by questionnaires as the 

tool to collect the statistic data using in the data analysis including percentage, average, standard 

deviation, and using t-test, One-Way Analysis of Variance, Least Significant Difference, Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient for testing hypotheses. 

The results are analyzed as follows: 

1. The majority of customers were male, aged below 43 years old, single, graduated with or 

lower than bachelor’s degree, private company employees, and has been the Thanachart securities’s 

customers for the duration of 5-10 years. 

2. Overall Corporate image of Thanachart Securities Plc ranged at good level and when 

considered in each aspect found that customers’ perception toward corporate image is at a good level, 

which include company business conduct, sales force, distribution channel, product, service & support, 

and communication respectively. 

3. The average rate of securities investment was 15 times per month and average amount 

was at  THB 2,561,250  per month. 

4. Customer behavior in investing in Thanachart securities are as follows; they are interested 

in Common stock. The investment reason is for safety. Most of them use sales force as investment 

channel and the decision maker is the investor themselves. Lastly, they usually trade in the morning 

session. 

The result of hypotheses testing showed that: 

1. Customers with different in age, occupation, marital status, and the investment duration 

have different frequency investment behavior at the statistically significant levels of 0.01 and 0.05 

respectively. 

2. The image of company communication, product, service and support, sales force, 

distribution channels aspects have positively low correlated with the frequency of investment behavior of 

customers at the statistically significant levels of 0.05 and 0.01 respectively. 

 



3 
 

Keywords: Image, Corporate, Consumer Behavior On Investment 
 

บทนํา 

 ปจัจุบนั การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์มคีวามสําคญัมากต่อการพฒันาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน

โดยตรง หรือ การร่วมทุน ส่งผลให้ปริมาณการลงทุนมีการขยายตวัเพิ่มมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก จาก

สดัส่วนการลงทุนในตลาดตราสารทุนมมีูลค่าสงูถงึ 8,485,000 ลา้นบาท (อา้งองิทีม่าขอ้มลู :SETSMART ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี 2554) เป็นเหตุผลทีท่างบรษิทัฯไดเ้หน็ถงึโอกาสในการทําตลาดเพื่อขยายสดัส่วน

การลงทนุของกลุ่มนกัลงทนุใหเ้พิม่มากขึน้ และเพิม่จาํนวนสนิคา้ผลติภณัฑใ์หม่ๆ ใหค้รบวงจรมากยิง่ขึน้  

 ปจัจบุนัมลูค่าตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มมีลูคา่การซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนั 

29,473 ลา้นบาท และมอีตัราการเจรญิเตบิโตอยู่ที ่1.4% ของยอดมูลค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยรวม สําหรบั

ส่วนแบ่งการตลาดของบรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั(มหาชน) มอีตัราสว่นที ่4.43% ของมูลค่าตลาดรวม และ

อยูใ่นลาํดบัที ่10 จากทัง้หมด 33 โบรกเกอร ์  (อา้งองิ: Tns.tnsitrade.com ปี 2555) 

 นกัลงทนุโดยทัว่ไปสามารถเลอืกบรษิทัทีท่าํหน้าทีเ่ป็นโบรกเกอรใ์หก้บันกัลงทนุเอง จงึเป็นเหตุให ้บรษิทั

หลักทรพัย์ธนชาต จํากัด(มหาชน) ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองนับตัง้แต่การเป็นบริษัทสมาชิก ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดท้ําการปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหแ้ขง็แกร่งมากขึน้โดยมธีนาคารธนชาต จํากดั

(มหาชน) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ทาํใหม้ฐีานะการเงนิแขง็แกร่งมากขึน้และมกีารออกผลติภณัฑใ์หม่ๆและการบรกิารที่

หลากหลายให้แก่นักลงทุนที่สนใจได้เลือกลงทุน  บริษัทหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั(มหาชน)  มีการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ีส่งผลใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รเป็นทีย่อมรบัในอุตสาหกรรมธุรกจิหลกัทรพัย ์และเพิม่ส่วนแบ่งตลาด 

ใหส้งูขึน้ 

 จากทีก่ล่าวมาทําให ้ผูว้จิยัสนใจทาํการวจิยัเรื่องภาพลกัษณ์องคก์รทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ลงทุนของลูกค้าบริษัทหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั(มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นเขตที่มีส่วนแบ่ง

การตลาดมากที่สุดของบรษิัท เพื่อต้องการทราบถงึความสมัพนัธข์องภาพลกัษณ์องค์กรมผีลต่อพฤติกรรมการ

ลงทุนของลูกค้าบรษิัทหลกัทรพัย์ธนชาต พร้อมนําขอ้มูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปฎิบตัิงานสําหรบัผู้บรหิาร 

พนกังานฝา่ยขาย หรอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการวางแผนปรบัปรุง วางแผนกลยุทธ ์เพิม่ส่วนแบ่งการตลาด ส่งเสรมิการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงใจกับลูกค้ามากยิง่ขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขนักับคู่แข่งได้และรับมือกับการ

เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของการลงทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนของลูกคา้ในบรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) จําแนก

ตามลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ ระยะเวลา

ทีเ่ป็นลกูคา้ ของบรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต  

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์องคก์รกบัพฤตกิรรมการลงทุนของลูกค้าในบรษิัท

หลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยัครัง้น้ีไดนํ้าแนวคดิและทฤษฎมีาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538 : 41-42) ลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด

ครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด 

ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้

งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอืน่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่าํคญัมดีงัน้ี 

1. อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุต่างกนั 

นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัของส่วนการตลาดได้คน้คว้า

ความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็( Niche Market ) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุนัน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดทีส่าํคญัเช่นกนั นักการตลาดต้องศกึษาตวัแปรน้ี

อย่างรอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในการพฤตกิรรมการบรโิภคการเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวอาจมสีาเหตุจากการทีส่ตรทีาํงานมากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่าํคญั

ของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสําคญัยิ่งขึน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค 

นกัการตลาดจะสนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง และยงัสนใจการพจิารณา

ลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ละโครงสรา้งดา้นสื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากล

ยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

4. รายได ้การศกึษาและอาชพี (Income ,Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการ

กาํหนดสว่นของการตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวยแต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่ี

รายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑร์ายได้อย่างเดยีวกค็อื 

รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไมม่คีวามสามารถในการจา่ยสนิคา้ ในขณะเดยีวกนั การเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอื

เกณฑ์รูปแบบการดํารงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศกึษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตวัแปรที่ใช้บ่อยมาก 

นกัการตลาดสว่นใหญ่จะโยงเกณฑร์ายได ้ร่วมกบัตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑร์ายได้

ร่วมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์หรอือื่นๆ เพื่อให้กําหนดตลาดเป้าหมายได้ชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายได้

อาจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชพีร่วมกนั 

2. แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของบริษทั 

     Philip Kotler (2000, 553) ภาพลกัษณ์ หมายถงึ องคร์วมของความเชื่อ ความคดิ และความประทบัใจ

ที่บุคคลมีต่อสิ ่งใดสิ ่งหน่ึง ซึ่งทัศนคติและการกระทําใดๆที่คนเรามีต่อสิ ่งนัน้จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับ

ภาพลกัษณ์ของสิง่นัน้ 

ผูบ้รโิภคมองว่าภาพลกัษณ์ มผีลต่อการซือ้สนิคา้หรอืการบรกิาร และกลุ่มบรษิทักม็คีวามสาํคญัอย่าง

ยิง่ในการทํากลยุทธข์องตราสนิคา้ใหก้บัองคก์ร และนักวเิคราะหต์ลาดเชื่อว่าภาพลกัษณ์องคก์รทีด่เีป็นปจัจยัต่อ

การเพิม่ความสมัพนัธ์ในการซื้อสนิค้า  ซึ่งเควิน และ ฟิลิป คอตเลอร์ (2000) ได้กําหนดองค์ประกอบของ

ภาพลกัษณ์องคก์รในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. พนักงานขาย (Sales Force) หมายถึง การขายที่เน้นถงึผลประโยชน์ทีลู่กคา้จะได้รบั เช่น การ

ตอบสนองต่อลกูคา้ ความสามารถ มารยาท ความน่าเชือ่ถอืของพนกังานขาย และใหค้วามคุม้ครองต่อลกูคา้ได ้

2. ช่องทางการจําหน่าย (Distribution Channels) หมายถงึ ช่องทางการให้บรกิารต่อลูกค้า เช่น 

สถานทีท่ีเ่ปิดใหบ้รกิารอาํนวยความสะดวกต่อลกูคา้มคีวามหลากหลาย 
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3. การบรกิาร (Service) หมายถงึ การใหบ้รกิารทีต่รงเวลา มคีณุภาพ ทัง้ก่อนและหลงัการขาย 

4. การสนับสนุน (Support) หมายถงึ องคก์รเป็นทีป่รกึษาต่อลูกคา้ เช่นการใหก้ารศกีษา การเป็นที่

ปรกึษา การอบรม จดัเตรยีมเอกสารต่อลกูคา้ เพือ่สนบัสนุนการใหบ้รกิารขององคก์ร 

5. ราคา (Price) หมายถงึ ความชดัเจนทางการเงนิ เชน่ กาํหนดเวลา สว่นลด ขอ้ตกลงชดัเจน 

6. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสื่อสารจากองค์กรต่อลูกค้า เช่น การโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ ์หลากหลายชอ่งทาง 

7. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีจ่าํหน่ายในตลาดตอ้งมคีณุสมบตัทิีด่ ีเชน่ มคีณุภาพ น่า

เชิอ่ถอื ทนทาน สอดคลอ้งกบับุคคลตามบุคลกิ 

8. การดําเนินธุรกจิขององคก์ร (Company Business Conduct) หมายถงึ ความมชีื่อเสยีง นวตักรรม 

ความแขง็แกร่งทางการเงนิ และการบรหิารงานอยา่งมคีณุภาพขององคก์ร 

9. การจดัการต่อพนักงานขององคก์ร (Corporate Employees’s Conduct) หมายถงึ สิง่ตอบแทนที่

องคก์รมใีหแ้ก่พนกังาน เชน่ ใหค้วามเคารพในตวัพนกังาน การจา่ยเงนิเดอืน ความกา้วหน้าของพนกังาน 

10. การบรจิาคขององคก์ร (Corporate Contributions’ Conduct) หมายถงึ การตอบสนองขององคก์ร

ต่อองคก์รภายนอก เชน่ องคก์รการกุศล โรงเรยีนและมหาวทิยาลยั องคก์รศลิปะ 

11. การดําเนินการเพื่อสงัคม (Corporate Social Conduct) หมายถงึ การตอบสนองขององคก์รต่อ

สงัคม เช่น การรกัษาสิง่แวดลอ้มเพือ่คุณภาพชวีติทีด่ ี

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรใช้แนวคิดทฤษฎีของเควินและ ฟิลิป คอตเลอร์

(2000:Marketing Management.p.220) ทัง้น้ี ผู้วจิยัจงึใช้ตวัแปรเกี่ยวกบั ภาพลกัษณ์ของบรษิัท โดยกําหนด

องค์ประกอบที่มผีลต่อภาพลกัษณ์องค์กรในด้านต่างๆ ดงันัน้ ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกดดัแปลงมาใชเ้พยีง 6 ปจัจยัที่

เกีย่วขอ้งกบัองคก์รอย่างชดัเจน ประกอบดว้ย (1) ดา้นการสื่อสาร Communication (2) ดา้นผลติภณัฑ ์Product 

(3) ดา้นบรกิารและสนบัสนุน Service and Support (4) ดา้นพนกังานขาย Sales Force (5) ดา้นการดําเนินธุรกจิ

ของบรษิทั Company Business Conduct (6) ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย Distribution Channels  

3. แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ(2541:124) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

และการกระทําของผู้บริโภคที่เกี่ยวกบัการซื้อและการใช้สนิค้า นักการตลาดจําเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลายประการ คอื 

1. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมผีลต่อกลยทุธก์ารตลาดของธรุกจิ และมผีลทาํใหธ้รุกจิประสบความสาํเรจ็ถา้กล

ยทุธส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้

2. เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวความคดิทางการตลาด ที่ว่าการทําให้ลูกค้าพงึพอใจ ด้วยเหตุน้ีจงึต้อง

ศกึษาถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพือ่จดัสิง่กระตุน้หรอืกลยทุธก์ารตลาดเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ลกัษณะของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยั

ดา้นจติวทิยารายละเอยีดงัน้ี 

1. ปจัจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor) เป็นสญัญาลกัษณ์และสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้เป็นทีย่อมรบัจาก

รุน่หน่ึงไปอกีรุ่นหน่ึง โดยเป็นตวักําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสงัคมหน่ึง ค่านิยมในวฒันธรรมจะ

กาํหนดลกัษณะของสงัคม และกาํหนดความแตกต่างของสงัคมหน่ึงจากสงัคมหน่ึง 

2. ปจัจยัดา้นสงัคม (Social Factor) เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจาํวนั และมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซือ้ ลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ยกลุ่มอา้งองิ ครอบครวั บทบาท และสถานะของผูซ้ือ้ 
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3. ปจัจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจาก ลกัษณะส่วนบุคคล

ทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ข ัน้ตอนวฎัจกัรชวีิตครอบครวั อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิ การศกึษา ค่านิยม หรือ 

คุณค่า (Value) และรปูแบบการดาํรงชวีติ (Lifestyle)  

4. ปจัจยัทางจติวทิยา (Psychological Factor) การเลอืกซือ้ของบุคคลไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัดา้น

จติวิทยาซึ่งถือว่าเป็นปจัจยัภายในตวัผู้บริโภคที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ และการใช้สนิค้าปจัจยัภายใน

ประกอบดว้ย (1) การจูงใจ (2) การรบัรู ้(3) การเรยีนรู ้(4) ความเชื่อถอื (5) ทศันคต ิ(6) บุคลกิภาพ (7) แนวคดิ

ของตนเอง  

สรุป แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผูว้จิยัใชแ้นวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539) เพื่อ

ศกึษาเกี่ยวกบัลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าว่ามีความต้องการในการ

บรโิภคหรอืใชบ้รกิารต่อบรษิทัไดอ้ย่างไร 

4. แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

 จากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ีพบว่ามผีูใ้หค้าํนิยามทีเ่กีย่วกบัการลงทุน ไวด้งัน้ี  

 ศูนยส์่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2553: 140) ไดใ้หนิ้ยาม

วา่ การลงทนุ คอื การชะลอการบรโิภคในปจัจบุนัเพือ่สะสมเงนิออมสาํหรบัเป้าหมายการบรโิภคในอนาคต ไม่ว่าจะ

เป็นการลงทนุเพือ่เพิม่ความมัน่คงใหก้บัตนเอง การลงทนุเพือ่ความสขุในวยัเกษยีณ การลงทุนเพื่อการศกึษาของ

บตุรหลาน  

 ศรินุิช อนิละคร (2548: 130-131) ไดก้ล่าวถงึทางเลอืกในการลงทุนของบุคคลมดีงัต่อไปน้ี 

 1. การฝากเงนิกบัธนาคาร เป็นการลงทุนที่มคีวามเสีย่งตํ่า เน่ืองจากผู้ฝากเงนิจะได้รบัดอกเบี้ยเป็น

ผลตอบแทนที่แน่นอนตลอดระยะเวลาที่ฝากเงนิและการฝากเงนิยงัมโีครงการประกนัเงนิฝาก ซึง่ทําใหผู้ฝ้ากเงนิ

กับธนาคารที่เป็นสมาชิกของสถาบันประกันเงินฝากมัน่ใจว่าได้รับเงินฝากคืนแน่นอนในวงเงินที่กําหนด 

นอกจากนัน้การฝากเงนิยงัเป็นการลงทนุทีม่สีภาพคล่องสงู โดยบญัชเีงนิฝากของธนาคารทัง้บญัชอีอมทรพัย ์และ

เงนิฝากประจาํนัน้ ผูฝ้ากสามารถถอนเงนิออกมาใชไ้ดใ้นเวลาทีต่อ้งการ แต่ละบญัชเีงนิฝากประจาํมเีงือ่นไขวา่หาก

ผูต้อ้งการถอนเงนิก่อนครบกาํหนดทีต่กลงไวก้บัธนาคารแลว้ ผูฝ้ากเงนิจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนเตม็จํานวนทีต่กลง

กนัไว ้การลงทนุโดยฝากเงนิกบัธนาคารเป็นการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งตํ่าสภาพคล่องสงู แต่ผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะ

ไดร้บัจากการฝากเงนิกบัธนาคารจะค่อนขา้งตํ่าเมือ่เทยีบกบัผลตอบแทนการลงทนุประเภทอืน่ๆ 

 2. การลงทุนในตราสารทุน เป็นตราสารทีแ่สดงความเป็นเจา้ของ นัน่คอื ผูท้ีล่งทุนในตราสารทุนมฐีานะ

เป็นเจา้ของบรษิทัทีอ่อกตราสารทนุนัน้ ตราสารทุนม ี2 ประเภทไดแ้ก่ หุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธ ิผูล้งทุนในหุน้บ

รมิสทิธ ิจะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่รยีกวา่เงนิปนัผลในอตัราทีแ่น่นอน สว่นผูท้ีล่งทนุในหุน้สามญั จะไดร้บัเงนิปนัผลใน

อตัราไม่แน่นอนขึน้อยู่กบักําไร และนโยบายการจ่ายปนัผลของบรษิทัดว้ย ทัง้น้ีผูล้งทุนในหุน้สามญัมสีทิธใินการ

ออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในเรือ่งนโยบายต่างๆของบรษิทัดว้ย สว่นผูล้งทนุในหุน้บรุมิสทิธจิะไมม่สีทิธอิอกเสยีง

ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 3. การลงทุนในตราสารหน้ี เป็นตราสารทีแ่สดงความเป็นหน้ี นัน่คอืผูอ้อกตราสารหน้ีมฐีานะเป็นลูกหน้ี 

ส่วนผู้ที่ลงทุนในตราสารหน้ีมฐีานะเป็นเจ้าหน้ี ผู้ลงทุนในตราสารหน้ีจะได้รบัผลตอบแทนเป็นอตัราดอกเบี้ยใน

อตัราทีแ่น่นอนตลอดระยะเวลาทีล่งทุนในตราสารหน้ี และเมื่อตราสารหน้ีนัน้ครบกําหนดไถ่ถอนผูล้งทุนจะไดร้บั

เงนิตน้คนื ตราสารหน้ีไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาล หรอืหุน้กูโ้ดยพนัธบตัรเป็นตราสารหน้ีระยะยาวออกโดยรฐับาล สว่น

หุน้กูเ้ป็นตราสารหน้ีระยะยาวออกโดยเอกชน 
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 4. การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนรวมจดัตัง้ขึน้โดยบรษิทัจดัการลงทุน โดยกองทุนรวมจะออกจําหน่าย 

“หน่วยลงทุน” เพื่อรวบรวมเงนิจากผูล้งทุนและนําเงนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในตราสารทางการเงนิหรอือสงัหารมิทรพัย ์

เมื่อกองทุนรวมไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนแลว้ กองทุนรวมจะนําผลตอบแทนมาเฉลีย่ใหแ้ก่ผูล้งทุนในกองทุน

รวมในรปูของเงนิปนัผล การลงทนุในกองทนุรวมถอืเป็นการลงทนุทางออ้ม นัน่คอืแทนทีผู่ล้งทุนจะนําเงนิไปลงทุน

ซือ้ตราสารทางการเงนิหรอือสงัหารมิทรพัยเ์อง ผูล้งทนุสามารถเลอืกลงทนุผา่นกองทนุรวมได ้

 5. การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นการลงทุนซือ้ทีด่นิ บา้น หรอื การลงทุนซื้ออสงัหารมิทรพัยไ์วเ้พื่อ

ขาย ซึง่ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนคอืกาํไรจากการขายอสงัหารมิทรพ้ยน์ัน้และสาํหรบัผูล้งทุนซือ้อสงัหารมิทรพัย์

ไวใ้หเ้ช่า จะไดร้บัค่าเช่าเป็นผลตอบแทน 

 6. การลงทุนในสนิทรพัย์ทองคํา เพชร พลอย ของสะสมต่างๆเป็นการเก็งกําไรมากกว่าการลงทุน

เน่ืองจากทรพัยส์นินัน้ไมไ่ดก่้อใหเ้กดิรายไดแ้ละมลูคา่ของทรพัยส์นิขึน้อยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทาน  

 ความแตกต่างระหว่างการลงทุน (Investment) และการเกง็กําไร (Speculation) พจิารณาไดจ้ากระดบั

ของอตัราทีค่าดวา่จะไดร้บั ระดบัความเสีย่ง และระยะเวลาในการลงทนุ (จริตัน์ สงัขแ์กว้. 2544:14) 

 1. ความแตกต่างด้านระดบัอตัราผลตอบแทนที่คาดไว้ โดยทัว่ไปแล้วการเกง็กําไรมกัต้องการอตัรา

ผลตอบแทนทีส่งูกว่าการลงทุน 

 2. ความแตกต่างดา้นระดบัของความเสีย่ง นกัลงทุนจะยอมรบัความเสีย่งไดน้้อยกว่าการเกง็กาํไร 

 3. ความแตกต่างดา้นระยะเวลาการลงทุน ระยะเวลาที่นักเกง็กําไรถือสนิทรพัย์เกง็กําไรจะถือสัน้กว่า          

นกัลงทุน 

 สปิปภาส พรสขุสวา่ง (2555:66) กล่าววา่ ในการวเิคราะหค์วามตอ้งการในสนิทรพัย ์เราจาํเป็นตอ้งเขา้ใจ

ก่อนวา่ ปจัจยัอะไรทีเ่ป็นตวักาํหนดปรมิาณความตอ้งการในสนิทรพัย ์คอื สว่นกรรมสทิธิท์ีส่ะสมมลูคา่สิง่ของต่างๆ 

เชน่ เงนิ หุน้กู ้หุน้สามญั งานศลิปะ บา้นและทีด่นิ ลว้นเป็นสนิทรพัย ์การตดัสนิใจในการซือ้หรอืถอืครองสนิทรพัย์

ใด นกัลงทนุจะพจิารณาปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

 1. ความมัง่คัง่ (Wealth) คอื ทรพัยากรทัง้หมดทีผู่ล้งทนุเป็นเจา้ของ รวมถงึสนิทรพัยท์ัง้หมด เมือ่มคีวาม

มัง่คัง่เพิม่ขึน้ เราจะมทีรพัยากรมากขึน้ทีจ่ะซือ้สนิทรพัย ์ปรมิาณสนิทรพัยท์ีเ่ราตอ้งการจงึเพิม่ขึน้ 

 2. ผลตอบแทนที่คาดการณ์ (Expect Return) คอืผลตอบแทนทีค่าดการณ์ในสนิทรพัย์หน่ึงเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัสนิทรพัย์อื่นเป็นการวดัว่า เราจะได้ผลตอบแทนเท่าใดจากการถือครองสนิทรพัย์นัน้ เมื่อเรา

ตดัสนิใจจะซือ้สนิทรพัยน์ัน้ ผลตอบแทนทีเ่ราคาดวา่จะไดร้บัจะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ 

 3. ความเสีย่ง (Risk) คอื ระดบัความไม่แน่นอนทีค่วบคู่กบัผลตอบแทนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัยอ์ื่น 

ระดบัคอืขนาดของความเสีย่งมผีลต่อความตอ้งการในสนิทรพัย ์

 4. สภาพคล่อง (Liquidity) คอื ความง่ายหรอืความรวดเรว็ของสนิทรพัยท์ีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัยอ์ื่น 

จากทฤษฎีพฤติกรรมการลงทุน ผู้วิจ ัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคของ          

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539) เพื่อศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการลงทุน 6WS และ 1H ประกอบดว้ย WHO(ใครอยู่ใน

ตลาดเป้าหมาย) WHAT (ผูบ้รโิภคต้องการอะไร) WHY (ทําไมผูบ้รโิภคจงึซือ้) WHO (ใครมสี่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจ) WHEN (ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด) WHERE (ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน) และ HOW (ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร) เพื่อหา

คําตอบ ที่จะช่วยใหบ้รษิทัหลกัทรพัยส์ามารถวางแผนกลยุทธแ์ละตอบสนองความต้องการของนักลงทุนไดอ้ย่าง

เหมาะสม 
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สมมติฐานการวิจยั 

1. ลกูคา้ทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี ระยะเวลาที่

เป็นลูกค้าของบรษิัทแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าบรษิัทหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั(มหาชน) ใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั                     

2. ภาพลกัษณ์ดา้นการสือ่สาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิารและสนบัสนุน ดา้นพนกังานขาย ดา้นปฎบิตัิ

ธุรกจิของบรษิทั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนของลูกคา้บรษิทัหลกัทรพัย์

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 

วีธีการดาํเนินการวิจยั 

กลุม่ตวัอย่าง (Sample) ไดแ้ก่ ลูกคา้ทีเ่ปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยก์บัทางบรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต 

จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 440 คน 

1. วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

  ขัน้ตอนท่ี 1  ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที ่บรษิทั

หลกัทรพัยธ์นชาต จํากดั(มหาชน) จํานวน 4 สาขา จากสาขาทัง้หมด 11 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย สาขาสาํนกังานใหญ่ สาขาทา่พระ สาขาพระราม 2 สาขาป่ินเกลา้ 

  ขัน้ตอนท่ี 2  ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)  โดยการกําหนดโควต้า

สาํหรบัจาํนวนตวัอยา่งทีต่อ้งการศกึษา 4 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดใหเ้กบ็ตวัอย่างในแต่ละสาขา  

110 ตวัอย่าง 

  ขัน้ตอนท่ี 3  เลอืกกลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามโดยวธิสีะดวก (Convenience Sampling)  

เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยนําแบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้โดยจดัเกบ็ทีบ่รษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั จาํนวน 

4 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามทีก่าํหนดโควตา้ (Quota Sampling) จนครบ 440 คน ตามจาํนวนทีต่อ้งการ 

2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัสรา้งเครือ่งมอืขึน้ใชใ้นลกัษณะแบบสอบถาม โดยจาํแนกเป็น 3 สว่น คอื 

  ตอนท่ี  1 คาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็นคาํถามแบบ

หลายตวัเลอืก (Multiple Choices) และใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดจํานวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา อาชพี ระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ของบรษิทั 

  ตอนท่ี  2  คําถามเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของบรษิัทหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั(มหาชน) ใน

กรุงเทพมหานคร  วดัระดบัความคดิเหน็ของลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ของบรษิทัหลกัทรพัยธ์น

ชาต จํากดั(มหาชน) ทัง้หมด  6  ด้าน ซึ่งแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมนิคําตอบ (Multiple Scale 

Questions) จาํนวน 19 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัความขอ้มลูประเภทอตัรภาคชัน้ (Interval Scale) 

  ตอนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต 

ประกอบด้วยคําถามปลายเปิด (Open end Questions)  จํานวน 2 ขอ้ และคําถามปลายปิด (Closed end 

Questionnaire) แบบหลายตวัเลอืก(Multiple Choice Questions)  จาํนวน 5 ขอ้  รวมทัง้หมด 7 ขอ้ 

3. การวิเคราะหข์้อมูล 

 1.  การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธบิายลกัษณะของกลุ่ม

ตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถาม           

สว่นที ่1 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มูล

จากแบบสอบถามสว่นที ่2  
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2. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้โดย

ใชส้ถติ ิPearson Product Moment Correlation Coefficient, t-test และ F-test ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 และ 2 

 

ผลการวิจยั 

 ตอนท่ี 1

 

 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย  มอีายุระหว่าง 20 - 43 ปี สถานภาพ โสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่  มรีะดบัการศกึษาอยู่ใน

ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีประกอบอาชพีรบัจา้ง/พนักงานบรษิทัเอกชน และเป็นลูกคา้บรษิทั

หลกัทรพัยธ์นชาต 5-10 ปี 

ตอนท่ี 2

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อ

ภาพลกัษณ์ของบรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั(มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า มี

ระดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั อยู่ในระดบัด ีทุกด้าน เรยีงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการปฎิบตัิ

ธุรกจิของบรษิัท ดา้นพนักงานขาย ดา้นช่องทางจดัจําหน่าย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิารและสนับสนุน และดา้น

การสือ่สาร ตามลาํดบั 

ตอนท่ี 3

 

 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการลงทนุ พบว่า ลกูคา้ส่วนใหญ่ซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดย

เฉลีย่ประมาณ  15 ครัง้/เดอืน  และส่วนใหญ่มจีํานวนเงนิทีล่งทุนโดยเฉลีย่ส่วนใหญ่ ประมาณ 2,561,250 บาท/

เดอืน  สนใจในการลงทนุ Common Stock  ความปลอดภยัของเงนิลงทนุ คอื เหตุผลสาํคญัทีส่ดุในการเลอืกลงทุน  

โดยบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน คอื ตนเอง  ซึง่ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารลงทุนจาก พนักงานขาย และช่วงเช้า 

เป็นชว่งเวลาใดทีล่งทนุมากทีส่ดุ  

ตอนท่ี 4

สมมติฐานข้อท่ี 1 ลูกค้าที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้า

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั(มหาชน) ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการวจิยั พบวา่ ลกูคา้ทีม่ ีอายุ อาชพี 

สถานภาพและระยะเวลาที่เป็นลูกค้า แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุน ด้านความถี่ในการซื้อขายหลกัทรพัย ์

แตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั 

 การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

และพบว่า ลูกค้าที่มี อายุ อาชพี สถานภาพและระยะเวลาที่เป็นลูกค้า แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ

ลงทุน ด้านความถี่ในการซื้อขายหลกัทรัพย์ และด้านจํานวนเงินที่ลงทุนโดยเฉลี่ย  ไม่แตกต่างกัน  อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05  และพบว่าลูกคา้ทีม่ ีเพศและระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุน 

ดา้นความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 สมมติฐานข้อที่ 2 ภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าบริษัท

หลกัทรพัยธ์นชาต จํากดั (มหาชน)  ผลการวจิยั พบว่า ภาพลกัษณ์ด้านการสื่อสาร ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นบรกิาร

และสนับสนุน ดา้นพนักงานขาย ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนของลูกค้า

บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) ดา้นความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 และ .01 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า  

 และพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นการสือ่สาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิารและสนับสนุน ดา้นพนักงานขาย ดา้น

ช่องทางการจดัจําหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าบริษัทหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั 

(มหาชน) ดา้นจาํนวนเงนิทีล่งทนุโดยเฉลีย่  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และภาพลกัษณ์ดา้นปฎบิตัธิรุกจิ

ของบรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าบรษิัทหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั (มหาชน)  ดา้น

ความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละดา้นจาํนวนเงนิทีล่งทุนโดยเฉลีย่ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
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อภิปรายผล 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลูกค้าท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ ระยะเวลาท่ีเป็นลูกค้าของบริษัทแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าบริษัทหลกัทรพัย ์     

ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในกรงุเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 

 ลูกค้าที่มีเพศ และระดับการศึกษา  แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุน ด้านความถี่ในการซื้อขาย

หลกัทรพัย ์ และดา้นจาํนวนเงนิทีล่งทุนโดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจาก

ลูกคา้อาจจะมคีวามต้องการหรอืเป้าหมายในการลงทุนทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์ซึง่จะ

ชว่ยเพิม่รายไดแ้ละสภาพคล่องทางการเงนิ ทีค่ลา้ยคลงึกนั สง่ผลใหล้กูคา้ทีม่เีพศ และระดบัการศกึษา แตกต่างกนั

มพีฤตกิรรมการลงทุน ดา้นความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ และดา้นจํานวนเงนิทีล่งทุนโดยเฉลีย่ไม่แตกต่างกนั  

โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทิธพิฒัน์ พพิธิกุล (2550) ศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและแนวโน้ม

การลงทุนในทองคําแท่ง ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า  นักลงทุนที่มเีพศ ต่างกนั มี

พฤตกิรรมดา้นความถี่ในการซือ้ทองคําแท่ง ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ชนิานุตม ์แกว้รตันกูล (2549) ศกึษาเรื่อง ลกัษณะประชากรศาสตร ์การรบัรูเ้กีย่วกบัการสื่อสาร 

ทางการตลาด และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 

ความถีเ่ฉลีย่ต่อปีทีน่กัลงทุนทัว่ไปลงทุนในกองทุนรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั อายุ ระดบัการศกึษา และสถานภาพ

สมรส อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05  

ลูกคา้ทีม่ ีอายุ อาชพี ระยะเวลาทีเ่ป็นลูกค้าและสถานภาพ  แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุน ดา้น

ความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัย ์แตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั โดยพบวา่  

ดา้นอาย ุพบวา่ ลกูคา้ทีม่อีายุมากกว่าจะมคีวามถี่ในการซือ้ขายหลกัทรพัยม์ากกว่าลูกคา้ทีม่อีายุน้อย

กวา่ โดยลกูคา้ทีม่อีายตุํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 43 ปี มพีฤตกิรรมการลงทนุ น้อยกวา่ลกูคา้ทีม่อีาย ุ56 ปีขึน้ไป ซึง่ลกูคา้

ทีม่อีาย ุ56 ปีขึน้ไป จะมคีวามถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัยม์ากทีส่ดุ เน่ืองจากวา่ ลกูคา้ทีม่อีายมุากกวา่คอ่นขา้งทีจ่ะ

มรีายไดแ้ละเงนิสะสมทีม่ากกวา่ และอยูใ่นช่วงวยัใกลเ้กษียณ หรอืเกษียณอายุงานแลว้ ทําใหม้เีวลาค่อนขา้งมาก

ในการที่จะลงทุน มากกว่าลูกค้าที่มอีายุน้อยกว่า ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงทีก่ําลงัทํางาน อาจจะไม่ค่อยมเีวลาในการ

ลงทุนมากนัก ทําให้ลูกค้าที่มี อายุ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุน ด้านความถี่ในการซื้อขายหลกัทรพัย์

แตกต่างกนั โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของนฤมล บุญผาสุก (2553) ศกึษาเรื่อง  ปจัจยัทางการตลาดที่มผีลต่อ

พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักองทนุรวมและแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคตของนกัลงทุนใน 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  นักลงทุนที่มีอายุแตกต่างกนั จะมพีฤติกรรมการเลือกใช้บรกิารบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ด้านความถี่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยประมาณต่อปี แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ดา้นอาชพี พบว่า ลกูคา้ทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ มพีฤตกิรรมการลงทุน ดา้นความถี่ใน

การซือ้ขายหลกัทรพัยม์ากทีสุ่ด รองลงมาคอื ลกูคา้ทีม่อีาชพี รบัจา้ง/พนักงานบรษิทัเอกชน และลกูคา้ทีม่อีาชพี 

นกัเรยีน/นกัศกึษาขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ/เกษยีณ/นกัลงทุน/แม่บา้น มพีฤตกิรรมการลงทุน ดา้นความถี่ในการซือ้

ขายหลกัทรพัย ์ น้อยทีสุ่ด ตามลําดบั โดยลกูคา้ทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ พฤตกิรรมการลงทุน ดา้น

ความถี่ในการซื้อขายหลกัทรพัย์ มากกว่าลูกค้าที่มอีาชพี รบัจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และลูกค้าที่มอีาชีพ 

รบัจา้ง/พนักงานบรษิทัเอกชน มพีฤตกิรรมการลงทุน ดา้นความถี่ในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ น้อยกว่าลกูคา้ทีม่ ี

อาชพีธรุกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ เน่ืองจาก ลกัษณะของอาชพีของลกูคา้แต่ละกลุ่มทีค่อ่นขา้งแตกต่างกนั จาํนวน

รายได้แตกต่างกัน โดยลูกค้าที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ มกัจะมีรายได้มากกว่าลูกค้ากลุ่มอื่นๆ 

เน่ืองจากลูกค้ากลุ่มอื่นอาจจะมรีายไดจ้ากงานประจําทีไ่ม่มากนัก  หรอืนักเรยีนนักศกึษาอาจจะยงัไม่มรีายได้ที่
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แน่นอนจากตนเอง ทาํให ้ลกูคา้ทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทนุ ดา้นความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัย์

แตกต่างกนั  สอดคล้องกบัแนวคดิของ Phillip. (1981: 238) ไดใ้หค้วามหมายว่า อาชพีของผูบ้รโิภคเป็นปจัจยั

ดา้นบุคคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่แต่ละอาชพีจะนําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการ ใชส้นิคา้และ

บรกิารทีแ่ตกต่างกนั อนัเกดิจากวฒันธรรมยอ่ยของแต่ละกลุ่มทีม่ลีกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ชนิานุตม ์แกว้รตันกลู (2549) ศกึษาเรือ่ง ลกัษณะประชากรศาสตร ์การรบัรูเ้กีย่วกบัการสื่อสาร ทาง

การตลาด และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 

ความถี่เฉลี่ยต่อปีที่นักลงทุนทัว่ไปลงทุนในกองทุนรวม มีความสมัพนัธ์กบั รายได้ต่อเดือน และอาชีพ อย่างมี

นยัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

ดา้นสถานภาพ พบว่า ลกูคา้ทีม่สีถานภาพ สมรส/อยูด่ว้ยกนั มพีฤตกิรรมการลงทนุ ดา้นความถีใ่นการ

ซือ้ขายหลกัทรพัยม์ากกว่า ลกูคา้ทีม่สีถานภาพ โสด/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่  เน่ืองจาก  ลูกคา้ทีม่สีถานภาพ 

สมรส/อยูด่ว้ยกนั เป็นกลุ่มทีล่กูคา้ทีต่อ้งการเพิม่รายไดจ้ากสว่นต่างผลกาํไร หรอืผลตอบแทนในการลงทุนใหม้าก

ขึน้ ทัง้น้ีเพื่อสร้างฐานะทางครอบครวั  จึงทําให้มีความถี่ในการซื้อขายหลกัทรพัย์มากกว่า โดยสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ กรณัยพ์ฒัน์ อิม่ประเสรฐิ (2554) ศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกเสรมิความงามของลกูคา้

ผูช้าย ในจงัหวดันนทบุร ีผลการศกึษาพบว่า สถานภาพสมรส มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการใช้บรกิารใน

คลนิิกเสริมความงาม ด้านค่าใช้จ่ายในการเขา้รบับรกิารต่อครัง้  และด้านความถี่ในการเขา้รบับรกิาร  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ดา้นระยะเวลาที่เป็นลูกค้า พบว่า ลูกคา้มรีะยะเวลาที่เป็นลูกค้ามากกว่าจะมคีวามถี่ในการซื้อขาย

หลกัทรพัยม์ากกว่าลูกคา้ทีม่รีะยะเวลาเป็นลูกค้าน้อยกว่า โดยลูกคา้ทีเ่ป็นลูกค้า 11 ปีขึน้ไป  มพีฤตกิรรมการ

ลงทุน ดา้นความถี่ในการซือ้ขายหลกัทรพัยม์ากทีสุ่ด รองลงมาคอื เป็นลูกคา้  5 - 10 ปี  และเป็นลูกคา้น้อยกว่า  

5 ปี มพีฤตกิรรมการลงทนุน้อยทีส่ดุตามลาํดบั โดยลกูคา้ทีม่รีะยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้น้อยกว่า 5 ปี มพีฤตกิรรมการ

ลงทุน น้อยกว่าลูกค้าที่มรีะยะเวลาทีเ่ป็นลูกค้า 11 ปีขึน้ไป และลกูคา้ทีม่รีะยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ 5 - 10 ปีมี

พฤตกิรรมการลงทุนน้อยกว่าลูกคา้ที่มรีะยะเวลาที่เป็นลูกค้า 11 ปีขึน้ไป ทัง้น้ีเน่ืองจาก ลูกคา้ที่เป็นลูกค้าของ

บรษิทัมานานยอ่มเป็นกลุ่มลกูคา้ทีช่อบการลงทนุ กลา้เสีย่งทีจ่ะลงทนุ และเกง็กาํไรจากสว่นต่าง ทาํใหม้คีวามถีใ่น

การลงทุนมากกว่า กลุ่มลูกค้าที่มรีะยะเวลาเป็นลูกค้าน้อยกว่า ดงันัน้จงึทําให้ลูกค้าที่มรีะยะเวลาที่เป็นลูกคา้ที่

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุน ด้านความถี่ในการซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัคํากล่าวของ           
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541 : 133 -135) ไดก้ล่าวว่า การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วน

บุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ ข ัน้ตอนวัฏจกัรชีวิตครอบครวั อาชีพ โอกาส เศรษฐกิจ การศึกษา โดย

ลกัษณะสว่นบคุคลในแต่ละดา้นทีแ่ตกต่างกนัจะมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

 และพบว่า ลูกค้าที่ม ีอายุ สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่เป็นลูกค้า  แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการ

ลงทุน ดา้นจาํนวนเงนิทีล่งทนุโดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั  อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจาก ลูกคา้ทุก

กลุ่ม อาย ุสถานภาพ อาชพี และระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ ถงึ แมว้า่จะม ีความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัย ์แตกต่างกนั 

แต่อาจจะมกีารกําหนดจํานวนเงนิในการลงทุนแต่ละครัง้ไม่ต่างกนัมากนัก ตามความสามารถทีจ่ะยอมรบัความ

เสี่ยงในการลงทุนได้ จึงทําให้ ลูกค้าที่มี อายุ สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาที่เป็นลูกค้า ที่แตกต่างกันมี

พฤติกรรมการลงทุน ด้านจํานวนเงนิที่ลงทุนโดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิญาภคั 

บุญจนัทร์ (2554) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด และความพึงพอใจ ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ ์             

ไคโตซานในภาคการเกษตร ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรทีม่ ีเพศ อายุ สถานภาพ และระดบัการศกึษาแตกต่าง

กนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ไคโตซานในภาคการเกษตร ในด้านระยะเวลาในการใช้ผลิตภณัฑ์ไคโตซาน          
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ในด้านความถี่ต่อปีในการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซาน และด้านมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซาน ไม่แตกต่างกัน    

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานข้อท่ี 2 ภาพลกัษณ์ด้านการสื่อสาร ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านบริการและสนับสนุน ด้าน

พนักงานขาย ด้านปฎิบติัธรุกิจของบริษทั ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ลงทุนของลูกค้าบริษทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) พบว่า 

 ภาพลกัษณ์ดา้นการสือ่สาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิารและสนบัสนุน ดา้นพนกังานขาย และดา้นชอ่งทาง

การจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนของลูกคา้บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) ดา้น

ความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอื ถ้าลูกคา้มรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ดา้นการสื่อสาร ดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นบรกิารและสนับสนุน ดา้นพนักงานขาย และดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย เพิม่ขึน้ จะทําใหลู้กคา้มพีฤตกิรรม

การลงทุนของลูกค้าบรษิัทหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) ดา้นความถี่ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เพิ่มขึน้ใน

ระดบัตํ่า เน่ืองจากว่าลูกคา้มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอภาพลกัษณ์ของบรษิทั ในดา้นต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีแสดงให้

เหน็ว่าภาพลกัษณ์ดา้นการสื่อสาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิารและสนับสนุน ดา้นพนักงานขาย และดา้นช่องทาง

การจดัจําหน่าย ของบรษิทัเมื่อเทยีบกบับรษิัทหลกัทรพัยอ์ื่นแลว้ ไม่ไดม้คีวามแตกต่างกนัมากนัก  ไม่ว่าจะเป็น

การมบีรกิารแจง้เตอืนยอดชาํระเงนิผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื  ความรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารและการแจง้

สทิธพิเิศษต่างๆ  ระบบการซื้อขายหลกัทรพัย์ทีม่คีุณภาพ ความน่าเชื่อถอืของบทวเิคราะห์เกี่ยวกบัผลติภณัฑ ์

การใหบ้รกิารขอ้มลูซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยา่งถกูตอ้ง ความสะดวกในการฝากถอนหลกัประกนั รวมทัง้พนักงานขาย

มคีวามเตม็ใจในการใหบ้รกิาร มคีวามสุภาพอ่อนน้อม และมคีวามรูค้วามสามารถในการแนะนําผลติภณัฑใ์หม่ๆ 

ตลอดจนบริษัทมีทําเลที่ตัง้อํานวยความสะดวกสบาย แต่ละสาขามีบริการอย่างครบวงจรและระบบออนไลน์

ทนัสมยัสะดวกต่อการลงทนุ จงึไมไ่ดท้าํใหค้วามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ทีด่นีัน้ส่งผลต่อพฤตกิรรมทีม่ากขึน้ตามไป

ดว้ย  แต่อย่างไรกต็ามลกูคา้ยงัเหน็ว่าปจัจยัภาพลกัษณ์ดา้นการสื่อสาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิารและสนับสนุน 

ด้านพนักงานขาย และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย นัน้เป็นปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุน  ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิธศิ หตัถาการุณย ์(2548) ศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการลงทนุในหลกัทรพัยข์องนกัลงทุน

ประเภทบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผลติภณัฑแ์ละช่องทางจดัจําหน่ายมผีลต่อพฤตกิรรม

การลงทนุ ผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อการซือ้ขาย โดยนกัลงทนุใหค้วามสาํคญักบัสภาพคล่องของหลกัทรพัยแ์ละแนวโน้ม

การเตบิโตในอนาคต ส่วนช่องทางจดัจําหน่าย มผีลต่อการซือ้ขาย โดยนักลงทุนใหค้วามสําคญักบัความสะดวก

รวดเรว็ในการสัง่ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ปจัจยัภายนอกดา้นภาวะเศรษฐกจิ มผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนเน่ืองจากนัก

ลงทนุนํามาเป็นปจัจยัประกอบการเลอืกหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัอร เลศิวรรณพงษ ์

(2553)  ศึกษาเรื่อง ภาพพจน์องค์กร ความไว้วางใจ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินเอมิเรตส์ของ

ผู้โดยสารชาวไทย พบว่า  ภาพพจน์องค์กรของสายการบินเอมิเรตส์โดยรวม ด้านบริการ ด้านบุคลากร ด้าน

ภาพลกัษณ์ ดา้นเทคโนโลยสีภาพแวดลอ้ม และดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ดา้นจาํนวนครัง้ต่อปีในการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารชาวไทย และดา้นระยะเวลาในการใชบ้รกิารของผูโ้ดยสารชาว

ไทย ในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

และพบว่า ภาพลกัษณ์ด้านการสื่อสาร ด้านผลติภณัฑ์ ด้านบรกิารและสนับสนุน ด้านพนักงานขาย 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนของลูกคา้บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จํากดั 

(มหาชน) ดา้นจาํนวนเงนิทีล่งทนุโดยเฉลีย่  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และภาพลกัษณ์ดา้นปฎบิตัธิรุกจิ

ของบรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนของลูกคา้บรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จํากดั (มหาชน)   ดา้น

ความถี่ในการซื้อขายหลกัทรพัย์และด้านจํานวนเงินที่ลงทุนโดยเฉลี่ย  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
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เน่ืองจากว่า ลูกค้าไม่ได้พจิารณาว่าภาพลกัษณ์ด้านการสื่อสาร ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านบรกิารและสนับสนุน ด้าน

พนักงานขาย ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย จะเป็นปจัจยัที่กําหนดจํานวนเงินที่ลงทุนโดยเฉลี่ย  สาํ หรบัปจัจยั

ภาพลกัษณ์ดา้นปฎบิตัธิรุกจิของบรษิทันัน้ ลกูคา้มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัทีด่ ีแต่กไ็มไ่ดเ้ป็นปจัจยัทีท่าํให้

เกิดพฤติกรรมการลงทุน ทัง้น้ีอาจจะเน่ืองจากมีปจัจัยอื่นที่ลูกค้านํามาพิจารณาในการลงทุนมากกว่า เช่น 

ผลตอบแทนทีค่าดหวงั  ความเสีย่งในการลงทุน  เป้าหมายในการลงทนุ ความสามารถในการลงทนุ เป็นตน้ ดงันัน้

ปจัจยัภาพลกัษณ์ดา้นการสือ่สาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิารและสนบัสนุน ดา้นพนกังานขาย ดา้นช่องทางการจดั

จําหน่าย  จงึไม่มผีลต่อพฤติกรรมการลงทุนด้านจํานวนเงนิที่ลงทุนโดยเฉลี่ย และปจัจยัภาพลกัษณ์ด้านปฎิบตัิ

ธรุกจิของบรษิทั ไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุน ดา้นความถี่ในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละดา้นจํานวนเงนิทีล่งทุน

โดยเฉลีย่ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีะวฒัน์  วรนุช (2556) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ศนูยบ์รกิารโตโยต้า เคมอเตอร ์ผลการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

ทัง้ 3 ด้านไดแ้ก่  ด้านการเลอืกใชศู้นยบ์รกิาร  ดา้นการเลอืกใชบ้รกิาร และด้านช่วงเวลาในการใช้บรกิาร ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์องคก์ร คอื ภาพลกัษณ์ดา้นการบรกิาร  ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ ภาพลกัษณ์ดา้น

องคก์ร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

 จากการศกึษาครัง้น้ีสามารถกาํหนดลกูคา้เป้าหมายใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้อายุ 

56 ปีขึน้ไป ลกูคา้ทีม่สีถานภาพสมรสหรอือยู่ดว้ยกนั  ลูกคา้ทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ  และลูกคา้ทีม่ี

ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า 11 ปีขึ้นไป เพื่อให้การให้บริการและการแนะนําผลติภัณฑ์ ตลอดจนการปรบัปรุง การ

วางแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ประเภทการลงทุนต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการการลงทุนที่แตกต่างกัน 

เน่ืองจากวา่ผลการวจิยัครัง้น้ี พบวา่ ลกูคา้ทีม่อีาย ุ56 ปีขึน้ไป ลกูคา้ทีม่สีถานภาพสมรสหรอือยูด่ว้ยกนั  ลกูคา้ทีม่ ี

อาชพีธรุกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ  และลกูคา้ทีม่รีะยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ 11 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการลงทุน ในดา้น

ความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัยม์ากทีส่ดุ ตามลาํดบั 

1. บริษัทควรให้ความสําคัญกบัภาพลักษณ์ คือ ด้านบริการและสนับสนุน  ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย ด้านพนักงานขาย  ด้านการสื่อสาร ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการปฎิบตัิธุรกิจของบริษัท โดยรกัษา

มาตรฐานทีด่ ีตลอดจนพฒันาปรบัปรุงบรกิาร ในดา้นต่างๆ การแนะนําผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัลกัษณะการลงทุน

ของลกูคา้ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ในแต่ละดา้นดงัน้ี 

1.1. ภาพลกัษณ์ ดา้นบรกิารและสนบัสนุน  ควรรกัษามาตรฐานการใหบ้รกิารทีด่ไีว ้อาทเิช่น การ

ให้บรกิารขอ้มูลซือ้ขายหลกัทรพัย์อย่างถูกต้อง เช่น การแจง้ยอดคงเหลอืถูกต้อง ความสะดวกในการฝากถอน

หลกัประกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการบรกิารเปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยใ์หม้รีวดเรว็ และการจดัอมรบหลกัสตูร

ต่างๆ เพื่อใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ เช่น กลยุทธก์ารลงทุน ควรจะตอ้งมกีารปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ เน่ืองจากเป็นประเดน็ทีย่งัมี

ระดบัภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดมีากนักเมื่อเทยีบกบัดา้นอื่นๆ และการศกึษาครัง้น้ี พบว่าเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการลงทนุของลกูคา้ ในดา้นความถีใ่นการซือ้ขายหลกัทรพัยม์ากทีส่ดุ   

1.2. ภาพลกัษณ์ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ควรใหค้วามสําคญักบัทําเลทีต่ัง้ของจุดบรกิารผู้

ลงทุนหรอืกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะสามารถอํานวยความสะดวกสบาย มคีวามหลากหลายของสาขา และการ

ใหบ้รกิารอย่างครบวงจร ตลอดจนมบีรกิารระบบออนไลน์ทนัสมยัสะดวกต่อการลงทุน เน่ืองจากในสงัคมปจัจุบนั

เวลาของแต่ละคนมค่ีอนขา้งจํากดั  ดงันัน้จงึควรมชี่องทางการจดัจําหน่าย ทีส่ามารถทีจ่ะใหบ้รกิารไดค้รอบคลุม 
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สามาถใชบ้รกิารไดทุ้กทีทุ่กเวลา ซึง่จะทําใหส้ามารถเขา้ถงึลูกคา้ไดม้ากยิ่งขึน้ และทาํใหบ้รษิทัได้เปรยีบในการ

แขง่ขนั 

1.3. ภาพลกัษณ์ ด้านพนักงานขาย ควรมีการอบรมทักษะการปฏิบัติการงาน หรือให้ความรู้

พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ีเพื่อให้เกดิความเตม็ใจในการใหบ้รกิารของพนักงาน  การให้บรกิารมคีวามสุภาพ

อ่อนน้อม ตลอดจนมคีวามรูค้วามสามารถในการแนะนําผลติภณัฑใ์หม่ๆใหก้บัลูกคา้ ซึง่ลว้นแลว้แต่จะสรา้งความ

ประทบัใจในการไดร้บับรกิาร และเกดิความตอ้งการกลบัมาใชบ้รกิารอืน่หรอืแนะนําคนรูจ้กัมาใชบ้รกิารเพิม่ไดอ้กี   

1.4. ภาพลกัษณ์ ดา้นการสื่อสาร บรษิทัควรใหค้วามสาํคญั ตลอดจนพฒันาปรบัปรุงบรกิารเสรมิ

ต่างๆ ให้ดยีิง่ขึน้ ไม่ด้อยไปกว่าคู่แข่งขนั อาทเิช่น การแจ้งเตือนยอดชําระเงนิผ่านทางโทรศพัทม์อืถือ ความ

รวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร การแจง้สทิธพิเิศษทางไปรษณีย ์หรอื SMS ทัง้น้ีเพื่อสรา้งความสะดวกสบาย

ใหล้กูคา้มากยิง่ขึน้ เน่ืองจากเป็นสิง่สาํคญัอยา่งยิง่ในสงัคมทีม่คีวามเร่งด่วนในปจัจบุนั  

1.5. ภาพลักษณ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ควรให้ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้

มาตรฐานมคีวามน่าเชือ่ถอื ทีส่ามารถวดัไดใ้นเชงิปรมิาณ ตลอดจนมกีารพฒันาปรบัปรุงใหม้คีวามหลากหลายของ

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้รวมทัง้ดงึดูดใหลู้กคา้อยากมาใชบ้รกิาร เช่น การมรีะบบการซือ้

ขายหลกัทรพัยท์ีม่คีวามแม่นยํา ถูกต้อง ความน่าเชื่อถอืของบทวเิคราะหเ์กีย่วกบัผลติภณัฑ ์เช่น หลกัทรพัยห์ุน้

สามญั ตลอดจนความหลากหลายของผลติภณัฑ ์เช่น SBL TFEX, T-SmartFund เพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้

แต่ละกลุ่มไดอ้ย่างครอบคลุม 

  จากขอ้เสนอแนะในปจัจยัแต่ละดา้นทัง้ 5 ดา้นขา้งตน้ ทัง้น้ีเพื่อเพิม่ระดบัความคดิเหน็ของลูกคา้ใหม้าก

ขึน้ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั  เน่ืองจากว่าจากการศกึษาครัง้น้ี ถึงแม้ว่าลูกค้าจะมคีวามคดิเห็นต่อภาพลกัษณ์

โดยรวมในระดบัด ีแต่ยงัมบีางประเดน็ดงักล่าวขา้งต้น ยงัมภีาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดมีากนัก ดงันัน้ บรษิทัการจงึควรเร่ง

ดาํเนินการ แกไ้ข ปรบัปรุง ขอ้บกพร่องของบรกิารใหด้ขีึน้ รวมทัง้รกัษาระดบัภาพลกัษณ์ทีด่ใีนดา้นอื่นๆไว ้ เป็น

ต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการกระตุ้นพฤตกิรรมการลงทุนของลูกคา้ และเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได้ ตลอดจนเป็น

การรกัษากลุ่มลูกคา้เก่าไว ้รวมถงึเพื่อเพิม่โอกาสในการขยายฐานลูกคา้ใหม่ดว้ย  โดยเฉพาะใน ดา้นการสื่อสาร 

ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิารและสนบัสนุน ดา้นพนกังานขาย และดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย เน่ืองจากเป็นปจัจยั

ทีม่ผีลความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ในระดบัด ีและจากผลการศกึษาครัง้น้ีพบว่า ภาพลกัษณ์ ดา้นการสื่อสาร ดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านบริการและสนับสนุน ด้านพนักงานขาย และด้านช่องทางการจดัจําหน่าย  มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการลงทุนของลูกค้า ในด้านความถี่ในการซื้อขายหลักทรัพย์  โดยมีความสัมพันธ์ระดับตํ่ า ซึ่ง

หมายความวา่ หากปจัจยัภาพลกัษณ์ ดา้นการสือ่สาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิารและสนับสนุน ดา้นพนักงานขาย 

และดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย เพิม่ขึน้กจ็ะทําใหพ้ฤตกิรรมการลงทุนของลูกคา้ เพิ่มขึน้ระดบัตํ่า  แต่อย่างไรก็

ตาม ถึงแมว้่าภาพลกัษณ์ คอื ด้านการสื่อสาร ด้านผลติภณัฑ ์ด้านบรกิารและสนับสนุน ด้านพนักงานขาย และ

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ทัง้ 5 ดา้นน้ี จะมผีลต่อพฤตกิรรมไมม่ากนกั แต่กเ็ป็นปจัจยัสว่นหน่ึงทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิ

พฤตกิรรมการลงทุนของลกูคา้ รวมทัง้เป็นปจัจยัทีช่่วยเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทัทีด่ใีนใจของลูกคา้  เพื่อให้

ลูกคา้มคีวามเชื่อมัน่ ไวว้างใจ และความเชื่อถือต่อบรษิัท อนัจะเป็นผลให้ยงัคงใช้บรกิารกบับรษิัทต่อไป ดงันัน้ 

บรษิทักต็้องยงัคงใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัเหล่าน้ี ในขณะเดยีวกนักค็วรศกึษาในปจัจยัดา้นอื่นๆ ทีอ่าจจะมผีลต่อ

แนวโน้มการเกดิพฤตกิรรม เพือ่นํามาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกจิต่อไปในอนาคต  

1.6. ภาพลกัษณ์ ดา้นการปฎบิตัธิุรกจิของบรษิทั บรษิทัควรรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่น้ีีไว ้และพฒันา

ปรบัปรุงใหม้คีวามเหมาะสม  เช่น สรา้งความเชื่อมัน่และความน่าเชื่อถอืในดา้นฐานะการเงนิของบรษิทัทีม่มี ัน่คง 

มกีารเกบ็ขอ้มูลลูกคา้เป็นความลบั ตลอดจนมคีวามโปร่งใสในการบรหิารงาน ในทุกๆ ด้าน และควรเน้นในการ

ปฏบิตัไิดจ้รงิ สามารถพสิจูน์ใหเ้ชื่อไดว้่าบรษิทัมกีารปฎิบตังิานทีโ่ปร่งใส ตลอดจนพนักงานทุกคนมจีรยิธรรมใน
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การปฏิบตัิงาน อนัจะเป็นผลให้เกิดภาพลกัษณ์ด้านการปฎิบตัิธุรกิจของบริษัทที่ดีอย่างยัง่ยืน  สําหรบัปจัจยั

ภาพลกัษณ์ดา้นการปฎบิตัิธุรกจิของบรษิทั จากการศกึษาครัง้น้ีเป็นปจัจยัที่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์

มากที่สุด แต่ไม่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้า ทัง้ด้านความถี่ในการซื้อขายหลกัทรพัย์และด้าน

จาํนวนเงนิทีล่งทุนโดยเฉลีย่  อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัเชื่อว่าปจัจยัดงักล่าวน้ีเป็นปจัจยัทีส่รา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัลกูคา้

และสนบัสนุนปจัจยัดา้นอืน่ๆ ของบรษิทั ซึง่กล่าวไดว้า่เป็นปจัจยัพืน้ฐานทีท่กุองคก์รพงึม ี

     

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาเพิม่เติมในปจัจัยด้านอื่นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น ปจัจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ความรูค้วามเขา้ใจ ความพงึพอใจ  เป็นต้น เพื่อจะนําขอ้มูลจากการวจิยัไปเปรยีบเทยีบ และปรบัปรุง

พฒันาในดา้นต่างๆ และสามารถนําเสนอแนวทางการปรบัปรุง ในอนาคตใหด้มีากยิง่ขึน้ 

2. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเพยีงชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะ

นํางานวจิยัในครัง้น้ีมาปรบัปรุงและทาํการศกึษาอกีครัง้ เพือ่นําผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะทาํใหผ้ลการศกึษามคีวาม

ละเอยีดและชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีจะไม่สามารถสําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีถ้าไม่ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย ์             

ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์คอื รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาสละเวลาอนัมคี่า

ให้ความอนุเคราะหใ์นการดูแลแก้ไขขอ้บกพร่อง ใหค้วามรู ้คําแนะนํา และแนวทางในการทํางานวจิยัทีม่คีุณค่า 

และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและเมตตาทีม่แีก่ผูว้จิยัตลอดมา รวมถงึคณะกรรมการ

ในการสอบสารนิพนธ ์ท่าน รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกุิตตา และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามเพื่อการวิจยั และให้คําแนะนําต่างๆ         

ในการวจิยัครัง้น้ี รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ด ี          

อนันํามาซึง่ความรูแ้ละความเขา้ใจทีม่คีุณค่ายิง่ ขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม

ดว้ยความเตม็ใจ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีรวมถงึเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยั เจา้หน้าทีป่ระจาํ

ภาควชิาบรหิารธุรกจิ รวมถงึ บณัฑติวทิยาลยั ทุกๆท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอํานวยความสะดวกแก่ผูว้จิยั

ดว้ยดเีสมอมา และ ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติ ภาควชิาบรหิารธรุกจิ สาขาการตลาด รุ่นที ่13 ทกุทา่น ทีเ่ป็นกาํลงัใจ  

ความชว่ยเหลอื รวมถงึคาํแนะนําต่างๆทีป่ระโยชน์ยิง่ 

 สดุทา้ยน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา

มารดา ญาติและบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ไดอ้บรมสัง่สอน ชี้แนะแนวทางที่ดแีละมคีุณค่าตลอดมา อนัก่อให้เกดิ

ผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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