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Satisfaction toward Purchasing Investment Funds of Kasikorn Asset 

Management Company Limited 
 

นิตนา ฐานิตธนกร1 

บุษราคัม คงจินดา2 
บทคัดยอ 
 การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลและปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. 

กสิกรไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ลูกคาที่ซ้ือหนวยลงทุน บลจ. กสิกรไทย จํานวน 385 ตัวอยาง และใชการวิเคราะหทาง

สถิติ โดยใช t-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว F-Test และ    

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศชาย มีอายุ 41 – 45 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 

สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดมากกวา 40,000 บาทตอเดือน 

และมีเหตุผลในการซ้ือหนวยลงทุนเน่ืองจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมีกําไร  

จากผลประกอบการโดยตลอด นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ รายได และเหตุผลในการซื้อหนวยลงทุนที่แตกตางกันมีผลตอ    

ความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทยไมแตกตางกัน และปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด มีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย สวนปจจัย

ประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดาน

ลักษณะทางกายภาพ ไมมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกร

ไทย 
1อาจารยประจํา ภาควิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม 

2ผูจัดการฝายชองทางบริการผูลงทุนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย 
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คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หนวย

ลงทุน บลจ. กสิกรไทย 

 
ABSTRACT 

This study aims to investigate the customer satisfaction toward buying 

investment funds at Kasikorn Asset Management Company Limited. A self-

administrated questionnaire was used to collect data from 385 customers at 

Kasikorn Asset Management Company Limited.  The data analysis was 

conducted through t-test, One-way ANOVA, and multiple regressions. The 

results showed that the majority of respondents are male with age between  

41-45 years old.  Most of them are married with educational backgrounds of 

higher than bachelor’s degrees.  They work in private companies and earn 

monthly salaries more than 40,000 bath.   Their main reasons of buying 

investment funds are that the asset management company can manage the 

investment funds and yields yearly good profits. The results of hypothesis 

testing indicated that the consumers with different genders, ages, marital 

statuses, educational backgrounds, occupations, and reasons in buying 

investment had no significantly different satisfaction toward buying investment 

funds at Kasikorn Asset Management Company Limited.  The results also 

revealed that the marketing mix factors of price, distribution channel, and 

promotion had significant impacts on customer satisfaction toward buying 

investment funds.  However, the marketing factors of product, people, 

process, and physical evidence were found not to be significant in this testing. 

 

Keywords : satisfaction, personal factor, marketing mix, investment funds 
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บทนํา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันทําใหประชาชนทั่วไปมีการออมมากขึ้น 

โดยสวนใหญจะอยูในรูปของเงินฝากธนาคารเพราะมีความมั่นใจวา การฝากเงิน

ธนาคารมีความปลอดภัย และมีความเสี่ยงตํ่า แตผลตอบแทนท่ีไดรับจากเงินฝากของ

ธนาคาร คือ ซึ่งอยูในรูปดอกเบ้ียเงินฝากและใหผลตอบแทนในอัตราท่ีตํ่า ผูมีเงินออม

รายยอยบาง สวนจึงเร่ิมหันไปลงทุนกับกองทุนเปด ซ่ึงเปนรูปแบบการออมอยางหนึ่ง 

เพื่อสรางผลตอบแทนที่มีอัตราสูงกวาการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ปจจุบันมีกองทุน

รวมท่ีจดทะเบียนและยังดําเนินการอยู 23 บริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 

(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2553) ซ่ึงบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ในแตละกองทุนจะมีความแตกตางกันไปตาม

วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของแตละกองทุน แตละกองทุนมีความเสี่ยงทั้งที่

เปนระบบ เชน อัตราเงินเฟอ ภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และความเสี่ยงที่ไม

เปนระบบ เชน สภาพคลอง และความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร ความสามารถใน

การดําเนินงาน ประสิทธิภาพของการบริหารงานของแตละกองทุน ตลอดจนความไม

แนนอนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน อยางไรก็ตามผูลงทุนสามารถ

เลือกลงทุนในกองทุนเปดที่มีนโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงให

ตรงกับความตองการของตนได การลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จึงเปนทางเลือกหนึ่งของการนําเงินออมมาลงทุนของผูซ้ือ

หนวยลงทุน ซ่ึงการที่จะนําเงินออมออกมาลงทุนนั้นก็ตองพิจารณาถึงความเสี่ยงใน 

การลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารดวย  

 บลจ. กสิกรไทย เปนบริษัทจัดการหลักทรัพยที่ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการ

จัดการลงทุน (Asset Management) เทานั้น มีความเช่ียวชาญดานการจัดการลงทุนทั้ง 

3 ธุรกิจ คือ กองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล บริษัทดําเนิน

ธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ โดย

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับอยางเครงครัด ในการปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชน จึงไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับลูกคา นอกจากนี้ บลจ. กสิกรไทย 

ยังมีทีมงานที่เปนมืออาชีพในดานการจัดการลงทุน วิเคราะห วิจัยหลักทรัพย และ
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จัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณสูงตอเนื่องมายาวนาน รวมทั้งมีการ

นําระบบคอมพิวเตอรที่มีเทคโนโลยีช้ันสูงสุดชวยในการบริหารกองทุน เชน ระบบการ

จัดการกองทุน Financial Model และระบบ Attribution Analysis โดยคํานึงถึง

ความสําคัญของระดับความเสี่ยงเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนในการลงทุน

ตลอดเวลา (บลจ. กสิกรไทย, 2553) 

กองทุนรวมของ บลจ. กสิกรไทย เปนเคร่ืองมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

มีการจัดการลงทุนอยางเปนระบบ โดยมีจุดมุงหมายใหการลงทุนไดรับผลตอบแทนที่ดี

สุด ภายใตกรอบความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับได มีนโยบายการลงทุนครบทุกประเภท

หลักทรัพย ไมวาจะเปนกองทุนประเภทหุนทุน กองทุนประเภทตราสารหนี้ กองทุนผสม 

กองทุนผสมแบบยืดหยุน กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุนระยะยาว กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย ฯลฯ ซ่ึงแตละกองทุนจะมีระดับผลตอบแทนและความเสี่ยง

แตกตางกันไป โดยมีมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมภายใตการจัดการ ณ วันที่ 5 

พฤศจิกายน 2553 จํานวน 449,880.85 ลานบาท มีสวนแบงทางการตลาด คิดเปน  

รอยละ 22.96 ซ่ึงเปนอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม มีผลกําไรในการประกอบการตอเนื่อง

มาตลอดระยะเวลา 17 ป โดย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เปนผูถือหุนใหญ (บลจ.     

กสิกรไทย, 2553)  

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเปดเผยมูลคาสินทรัพยสุทธิของระบบที่อยูภายใต

การบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ซ่ึงเปนบริษัทลูกของธนาคาร

พาณิชยเปนหลัก แสดงใหเห็นวา บลจ.กสิกรไทยและบลจ.ไทยพาณิชย ครองสวนแบง

การตลาดรวมถึงรอยละ 43.13 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของระบบท้ังหมด ดังแสดงใน

ตาราง 1 
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  ตาราง 1 : แสดงมูลคาสินทรัพยสุทธิภายใตการบริหารของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน (บลจ.) 10 อันดับ 

อันดับ 
บริษัทหลกัทรพัยจัดการ

กองทุน (บลจ.) 

มูลคาสินทรัพยสุทธ ิ
ภายใตการบริหาร

สูงสุด 

สวนแบง 
ทางการตลาด 

(รอยละ) 

1 บลจ.กสิกรไทย 449,880.85 ลานบาท 22.96 

2 บลจ.ไทยพาณิชย 333,169.91 ลานบาท 20.17 

3 บลจ.บัวหลวง 160,911.48 ลานบาท 8.86 

4 บลจ.กรุงไทย 148,265.92 ลานบาท 8.17 

5 บลจ.เอ็มเอฟซี 147,910.00 ลานบาท 8.15 

6 บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 129,452.08 ลานบาท 7.13 

7 บลจ.ทหารไทย 126,493.06 ลานบาท 6.97 

8 บลจ.ธนชาต 76,990.99 ลานบาท 4.24 

9 บลจ.อยุธยา 43,432.81 ลานบาท 2.39 

10 บลจ.วรรณ 41,856.94 ลานบาท 2.31 

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2553) 
 

ดังนั้น การที่ผูลงทุนจะตัดสินใจเลือกหนวยลงทุนในแตละประเภทของบริษัท

ตางๆ จึงมีหลายปจจัยเขามาเก่ียวของ จึงเปนเร่ืองที่นาสนใจในการ ศึกษาปจจัยที่มีผล

ตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย เพื่อใหไดทราบวาผูลงทุน

ไดใชปจจัยใดบางมาพิจารณาซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย ซ่ึงจะเปนประโยชน

ตอผูที่สนใจจะลงทุน สามารถนําปจจัยที่ไดมาประกอบ การตัดสินใจลงทุนในอนาคต 

และนําไปประยุกตใชเพ่ือจัดการและบริหารความเสี่ยงจากการซ้ือขายหนวยลงทุนอยาง

เหมาะสมตอไป และเปนประโยชนตอพนักงานของ บลจ. กสิกรไทย นําความรูที่ได  

จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหมีประ สิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูก คาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงค 
การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. 

กสิกรไทย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. กองทุนรวม หมายถึง กองทุนสําหรับผูลงทุนรายยอย ที่ประสงคจะนําเงิน

มาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แตติดขัดดวยอุปสรรคหลายประการท่ีทําใหการลงทุน

ดวยตนเองไมสามารถไดผลลัพธตามเปาหมายท่ีตองการ เชน มีทุนทรัพยจํานวนจํากัด 

ไมสามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตางประเภทไดมากพอ เพื่อลดความเสี่ยง

จากการลงทุนหรือไมมีประสบการณ ความรู ความชํานาญในการลงทุน หรือไมมีเวลา

ในการศึกษาคนหาและติดตามขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจการลงทุน  

2. หนวยลงทุน คือ สินคาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

รวมท่ีไดจากการรวบรวมเงินทุนของนักลงทุน (หรือเรียกวา ผูถือหนวยลงทุน) จํานวน

มาก เพ่ือนําเงินทุนไปลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ซ่ึงหลักทรัพยเหลานี้จะถูกบริหารจัดการ

โดยมืออาชีพแทนผูถือหนวยลงทุน และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับประโยชนจากมูลคา

ทรัพยสินของกองทุนที่เพิ่มขึ้น เงินปนผล ดอกเบ้ีย และสิทธิประโยชนตางๆ แตผูถือ

หนวยลงทุนก็มีความเสี่ยงตอการสูญเสียในมูลคาของหนวยลงทุนเชนกัน 

3. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผูที่ซ้ือหนวยลงทุนของ 

บลจ. กสิกรไทย ซึ่งประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดตอเดือน  

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาดบริการท่ี

ลูกคาใหความสําคัญและมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของบลจ.     

กสิกรไทย ซึ่งมี 7 ดาน ดังนี้ 

4.1 ดานผลิตภัณฑ หมายถึง ลักษณะและคุณสมบัติของหนวยลงทุนของ 

บลจ. กสิกรไทย ไดแก ความหลากหลายของประเภทหนวยลงทุน หนวยลงทุนมี

รายละเอียดการลงทุนแสดงชัดเจนทั้งดานผลกําไรและความเสี่ยง หนวยลงทุนมีสภาพ
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คลองสูงสามารถเปลี่ยนสถานะเปนเงินสดไดงาย และหนวยลงทุนในกองทุนชวยลด

ภาระดานภาษีใหกับลูกคา 

4.2 ดานราคา หมายถึง ปจจัยเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนและ

อัตราคาบริการท่ีเกิดจากการซ้ือขายหนวยลงทุน ไดแก อัตราผลตอบแทนสูงคุมคากับ      

การลงทุน  รวมถึงการที่ธนาคารชี้แจงรายละเอียดของอัตราผลตอบแทนและ

คาธรรมเนียม จํานวนเงินที่ซ้ือหนวยลงทุน อัตราคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมอยาง

ชัดเจน 

4.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ปจจัยที่เกี่ยวกับ

ชองทางที่ลูกคาสามารถติดตอซ้ือขายหนวยลงทุน ไดแก จํานวนสาขาธนาคารผู

จําหนายหนวยลงทุน การซ้ือขายหนวยลงทุนผานตัวแทนจําหนายท่ีไดรับอนุญาต    

จากธนาคารสรางความนาเช่ือถือแกลูกคา การมีชองทางในการติดตอซื้อขายหนวย

ลงทุนและมีชองทางในการสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการซ้ือขายหนวยลงทุนที่

หลากหลาย 

4.4 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง ปจจัยเก่ียวกับ          

การโฆษณาประชาสัมพันธ การมีรูปแบบการใหบริการที่แตกตาง การใหขาว รวมถึง

การสมนาคุณลูกคาที่ซ้ือขายหนวยลงทุน อาทิ ธนาคารมีการโฆษณาประชาสัมพันธ

การลงทุนที่หลากหลาย เชน ผานทางเว็บไซต ผานทางสาขาของธนาคาร เปนตน 

ธนาคารมีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับหนวยลงทุนเปนระยะๆ เพ่ือจูงใจลูกคาใหเกิด  

ความสนใจในการลงทุน ธนาคารมีการรับประกันเงินตนและอัตราผลตอบแทนเพื่อลด

ความเสี่ยงใหกับลูกคา และมีการทําหนังสือเรียนเชิญลูกคาโดยตรงเพ่ือมอบสิทธิพิเศษ

แกลูกคาในการลงทุน 

4.5 ดานบุคลากร หมายถึง การดูแลเอาใจใสและการแสดงออก

ของพนักงานท่ีใหบริการในการซ้ือขายหนวยลงทุน ไดแก ความรูความสามารถใน    

การใหบริการดานขอมูลกับลูกคาไดถูกตอง พนักงานสามารถตอบคําถามเก่ียวกับ

รายละเอียดของการลงทุนกับลูกคาไดชัดเจน ไมมีการปกปดขอมูล พนักงานดูแลเอา  
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ใจใสลูกคา มีความกระตือรือรนในการใหขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของและมีผลตอ        

การลงทุน รวมถึงการที่พนักงานมีบุคลิกดีและมีความสุภาพในการใหบริการ 

4.6 ดานกระบวนการใหบริการ หมายถึง ขั้นตอนและวิธีดําเนินงานใน

การซื้อหนวยลงทุน ไดแก เง่ือนไขในการซื้อขายหนวยลงทุนไมเอาเปรียบลูกคา เอกสาร

ที่ใชในการซ้ือขายหนวยลงทุนไมสรางความยุงยากใหแกลูกคาในการจัดเตรียมเอกสาร 

ระยะเวลาในการซ้ือขายหนวยลงทุนรวดเร็วไมทําใหลูกคาเสียโอกาส และการชําระเงิน

ในการซ้ือขายหนวยลงทุนสามารถชําระผานระบบหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติหรือชําระ

เปนเงินสดเพื่อความสะดวกของลูกคา 

4.7 ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง องคประกอบในการใหบริการท่ี

ลูกคาสามารถมองเห็นและสัมผัสไดโดยตรง ไดแก ภาพลักษณของหนวยลงทุนมีความ

นาเชื่อถือทําใหลูกคามีความเช่ือมั่นในการลงทุน สัญลักษณและเคร่ืองหมายการคา

ของธนาคารมีความโดดเดนทําใหลูกคาจดจํางาย เคร่ืองมือและอุปกรณในการ

ใหบริการมีความทันสมัย และสภาพแวดลอมภายในธนาคารมีความสะอาด อากาศ

ถายเทไดสะดวก 

5. ความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุน หมายถึง ความรูสึกและ       

ความคิดเห็นในเชิงบวกของลูกคาที่มีตอการซ้ือหนวยลงทุน บลจ.กสิกรไทย โดยลูกคามี

การศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับหนวยลงทุนจากแหลงตางๆ กอนตัดสินใจซ้ือ

หนวยลงทุน บลจ. กสิกรไทย และมีความรูสึกพึงพอใจตอผลตอบแทนของหนวยลงทุน 

จึงคิดที่จะแนะนําการซ้ือหนวยลงทุน บลจ. กสิกรไทยใหแกเพื่อนหรือบุคคลที่ใกลชิด 

 
วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ 

บลจ. กสิกรไทย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีศึกษาเชิง

สํารวจ (Survey Research) และใชแบบสอบถามท่ีใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม

เอง (Self-administrated Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาที่ซ้ือหนวยลงทุน 

บลจ. กสิกรไทย จํานวน 294,337 คน (บลจ. กสิกรไทย, 2553) ผูวิจัยไดคํานวณขนาด

ของกลุมตัวอยางที่ทราบจํานวนท่ีแนนอน (Finite Population) โดยใชสูตรของทาโร   

ยามาเน (Taro Yamane, 1970) ไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 

385 คน 
วิธีการสุมตัวอยาง 
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกเก็บตัวอยางเฉพาะผูที่ซ้ือหนวยลงทุน ของ บลจ. กสิกร

ไทย จากทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศไทย โดยอาศัยฐานขอมูลจากทาง

ธนาคาร และโทรศัพทติดตอขอความรวมมือจากลูกคาในการตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 385 ชุด โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยางดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 วิธีการสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (Probability 

Sampling) โดยใหผูที่ซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากทุกสาขาของธนาคาร

กสิกรไทยทั่วประเทศไทย มีโอกาสถูกเลือกเทาๆ กัน 

ข้ันตอนที่ 2 วิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Sampling) โดย

แบงผูที่ซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่ว

ประเทศไทยเปนชวงๆ โดยพิจารณาจากเลขท่ีสมาชิกที่ซ้ือหนวยลงทุน แลวทําการสุมหา

ตัวสุมเร่ิมตน แลวนับไปตามชวงของการสุม ดังนี้ การสุมเริ่มตนไดเลขสมาชิกที่ 1,560 

ตองการสุมผูที่ซ้ือหนวยลงทุนทั้งหมด 385 คน จากท้ังหมด 294,337 คน ดังนั้น จึงสุม

ทุกๆ เลขสมาชิกที่ 736 เลือกมา 1 คน ไดแผนการสุมตัวอยาง ตัวอยางที่หนึ่งเลข

สมาชิกที่ 1,560 ตัวอยางที่สองเลขสมาชิกที่ 2,296 ตัวอยางที่สามและตัวอยางถัดมา 

ไดแก 3,032, และ 3,768 ตามลําดับ ใชวิธีการนี้จนไดกลุมตัวอยางครบท้ัง 385 คน  
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การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
ในการศึกษาวิจัยนี้ แบบสอบถามปลายปดซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ไดรับการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความนาเช่ือถือ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม ดังนี้ 

 1. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนํา

แบบสอบถามที่สรางขึ้นมาไปใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 

จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนผูที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการซ้ือขายหนวยลงทุน พิจารณา

และตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและความครอบคลุมของคําถาม รวมถึงความ

เหมาะสมของภาษาที่ใช เพ่ือขอคําแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม   

2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่สราง

ขึ้นมา และไดทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทําการทดสอบ (Tryout) กับกลุม

ประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบวา

คําถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความตองการ ตลอดจนมีความเหมาะสม

หรือไม มีความยากงายเพียงใด หลังจากนั้นจึงนํามาทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธี

คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบารช (Cronbach's Alpha Coefficient) ใน

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผลที่ไดจากการทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด มีคา     

0.705-0.852 และผลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม จํานวน 385 ชุด มีคา 0.780-

0.894 ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

คาสัมประสิทธิอั์ลฟา 
  ตัวแปร กลุมทดสอบ 

(n = 30) 
กลุมตัวอยาง 

(n = 385) 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคลากร 

0.705 

0.726 

0.716 

0.717 

0.838 

0.845 

0.861 

0.823 

0.894 

0.856 
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ตาราง 2 (ตอ) ผลการทดสอบหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

คาสัมประสิทธิอ์ัลฟา 
  ตัวแปร กลุมทดสอบ 

(n = 30) 
กลุมตัวอยาง 
(n = 385) 

6. ดานกระบวนการใหบริการ 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

8. ดานความพึงพอใจในการซื้อหนวย

ลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย 

0.852 

0.723 

0.759 

0.843 

0.880 

0.780 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ

เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.8 มีอายุ 41 - 45 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.3 โดยมี

สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 47.5 และสวนใหญจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 56.5 โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 28.3 และ   

มีรายได มากกวา 40,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 35.3 และเหตุผลในการซื้อ

หนวยลงทุนนั้น เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมีกําไรจากผลประกอบการ

โดยตลอด คิดเปนรอยละ 43.5 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สําหรับการทดสอบสมมติฐานท่ีวา ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่แตกตางกันมี

ผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทยแตกตางกัน ผลการวิจัย 

พบวา เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา อาชีพ รายได และเหตุผลในการซื้อหนวยลงทุนที่

แตกตางกันของลูกคามีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย

ไมแตกตางกัน  (ดังตาราง 3) 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ถึง ปจจัย

  สวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ 

  บลจ.กสิกรไทยที่แตกตางกัน 

            ปจจัย t F Sig. 

1. เพศ ชาย/หญิง 0543 - 0.462 

2. อายุ ระหวางกลุม - .377 0.894 

3. สถานภาพ ระหวางกลุม - .979 0.377 

4. การศึกษา ระหวางกลุม - .538 0.585 

5. อาชีพ ระหวางกลุม - .917 0.470 

6. รายได ระหวางกลุม - .741 0.528 

7. เหตุผลในการซื้อหนวยลงทุน ระหวางกลุม - 1.750 0.138 

   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

กอนการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear 

Regressions) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทดสอบความสัมพันธรวมเชิงพหุเชิงเสน 

(Multicollinearity) เพื่อตรวจสอบสภาพที่กลุมของตัวแปรอิสระในสมการมี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation) 

และใชคา Variance Inflation Factor (VIF)  ซ่ึงพบวา ตัวแปรสวนประสมทางการตลาด

ในแตละดานมีความสัมพันธโดยมีคา r ระหวาง 0.000-0.498 ซึ่งมีความสัมพันธกัน

คอนขางนอย เมื่อพิจารณาคา VIF พบวา มีคาต้ังแต 2.304-3.317 ซ่ึงมีคานอยกวา 10  

ดังนั้น ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาจึงมีความสัมพันธกันในระดับที่ไมกอใหเกิดปญหา 

ความสัมพันธรวมเชิงพหุเชิงเสน (O'Brien, 2007)  
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation) และคา 

  Variance Inflation Factor (VIF) 

 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 VIF 

1. ดานผลิตภัณฑ - 0.103 0.298 0.305 0.034 0.000 0.000 2.375 

2. ดานราคา  - 0.000 0.000 0.000 0.498 0.447 2.426 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย   - 0.000 0.000 0.292 0.357 3.317 

4. ดานการสงเสริมการตลาด    - 0.000 0.375 0.484 3.068 

5. ดานบุคลากร     - 0.035 0.070 2.304 

6. ดานกระบวนการใหบริการ      - 0.000 2.770 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ       - 2.863 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

สวนการทดสอบสมมติฐานที่วา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอ

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย โดยใชการวิเคราะห        

ความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความพึงพอใจใน      

การซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย สวนปจจัยประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ

ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพไมมีผลตอ

ความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Linear     

Regressions) ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจ

ในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย 

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกร
ไทย 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 

B S.E. Beta t Sig. 

    คาคงที่ 1.166 0.183    

1. ดานผลิตภัณฑ 0.039 0.040 0.050 0.976 0.330 

2. ดานราคา 0.311 0.043 0.371 7.215 0.000* 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.209 0.050 0.251 4.177 0.000* 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 0.128 0.041 0.181 3.122 0.002* 

5. ดานบุคลากร 0.018 0.042 0.021 0.426 0.670 

6. ดานกระบวนการใหบริการ 0.091 0.048 0.105 1.910 0.057 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ -0.027 0.045 -0.034 -0.607 0.544 

Note: SEE = 0.346, F = 74.742, R2 = 0.572, *p < 0.05 

 

เมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอความพึงพอใจในการซ้ือ

หนวยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทยนั้น พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา 

(β = 0.371) มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย 

มากท่ีสุด  รองลงมา ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย (β = 0.251) และดาน       

การสงเสริมการตลาด (β = 0.181) ตามลําดับ ทั้งนี้  ปจจัยในการศึกษาท้ังหมด

สามารถพยากรณความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทยได คิดเปน

รอยละ 57.20  ที่เหลืออีกรอยละ 42.80 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น โดยมี  

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.346  จึงแสดงสมการพยากรณ

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทยไดดังนี้ 
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 Y = 1.116 + 0.371(ราคา) + 0.251(ชองทางการจัดจําหนาย) + 0.181 

(การสงเสริมการตลาด) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการซื้อหนวย

ลงทุนของบลจ.กสิกรไทยแตกตางกัน ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถ

อภิปรายไดดังนี้ 

 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และเหตุผลใน   

การตัดสินใจซื้อหนวยลงทุนที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุน

ของบลจ. กสิกรไทยไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ทั้งนี้เนื่องจาก 

ไมวาผูลงทุนจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง มีสถานภาพโสดหรือสมรส ประกอบอาชีพใด

อยูก็ตามก็ยอมมีความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนเมื่อหนวยลงทุนนั้นกอใหเกิดผล

กําไร หรือผูลงทุนจะมีการศึกษาสูงหรือมีการศึกษาตํ่าที่แตกตางกันแตก็หวังผลกําไร

จากการลงทุนเหมือนๆ กัน และถึงแมวาผูลงทุนจะมีรายไดตอเดือนมากหรือมีรายไดตอ

เดือนนอยก็ตาม เมื่อลงทุนในหนวยลงทุนไปแลวยอมหวังที่จะไดรับกําไรจากการลงทุน

เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของวรารัตน อังคานนท (2550) ที่ศึกษา

เร่ืองความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชยของผูบริโภค พบวา เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนแตกตางกันมีความพึงพอใจใน

การซ้ือหนวยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชยไมแตกตางกัน และสําหรับเหตุผลใน          

การตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุนนั้นไมวาผูลงทุนมีเหตุผลในการลงทุนมาจากสาเหตุที่

แตกตางกัน  แตผูลงทุนทุกคนยอมตองการผลตอบแทนจากการลงทุนเชนกัน            

(ศศิ ศรีวสุธา, รัฏฐกานต โกมลรัตน, ปานเดช ชินตระการ, 2554 : 236) ซึ่งผลการวิจัยนี้

ขัดแยงกับงานวิจัยของวรารัตน อังคานนท (2550 : บทคัดยอ) พบวา ปจจัยที่มีผลตอ

การลงทุนขึ้นอยูกับผลตอบแทนของหนวยลงทุนแตกตางกันมีความพึงพอใจในการซื้อ

หนวยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชยแตกตางกัน 
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 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุน

ของ บลจ. กสิกรไทย  ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายไดดังนี้

 ปจจัยดานผลิตภัณฑไมมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของบลจ. 

กสิกรไทย ไมสอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแต

ละแหงมีรูปแบบของผลิตภัณฑไมแตกตางกันมากนักทําใหผูลงทุนไม เห็นถึง         

ความแตกตางของผลิตภัณฑ จึงทําใหปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีผลตอ

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งผลการวิจัยนี้ไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ธนัชพันธ ไชยธนวัตร (2551 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปด 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุนดานการรับรูขอมูล

กองทุนเปดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด และไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของวรารัตน อังคานนท (2550 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจใน     

การซื้อหนวยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชยของผูบริโภค พบวา ปจจัยทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑมผีลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ.ไทยพาณิชย 

ปจจัยดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความพึงพอใจใน     

การซื้อหนวยลงทุนของบลจ. กสิกรไทย สอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบ

การลงทุนสวนใหญมีมาตรฐานเดียวกัน ราคาจึงมีผลตอความพึงพอใจในการซ้ือหนวย

ลงทุน และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแตละแหงมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการลงทุนผานชองทางตางๆ อยางครบถวน เพื่อกระตุนใหผูลงทุนมีความพึง

พอใจในการซ้ือหนวยลงทุน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรารัตน อังคานนท (2550 : 

บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ.ไทยพาณิชยของ

ผูบริโภค พบวา ปจจัยทางการตลาดดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.ไทยพาณิชย 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวย

ลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย สอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันมี         
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ความสะดวกสบายในการซื้อขายหนวยลงทุนไดหลากหลายชองทาง จึงมีสวนทําใหมี  

ผูลงทุนสนใจเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของธนัชพันธ ไชยธน

วัตร (2551 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหาร

ไทย จํากัด พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานชองทางการจัดจําหนายมี

ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนวยลงทุนดานการรับรูขอมูลกองทุนเปดของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด  

 ปจจัยดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทาง

กายภาพไมมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย ไม

สอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานผูใหบริการของแตละบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนมีการเอาใสลูกคาเปนอยางดี ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจใน              

การใหบริการของพนักงาน จึงทําใหลูกคาไมตระหนักถึงความแตกตางกันในดานบุคลากร

ผูใหบริการ และเน่ืองจากแตละบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนมีกระบวนการใหบริการท่ี

สะดวกและรวดเร็ว และเพียงพอกับการใชบริการจึงทําใหลูกคาไมเห็นความแตกตางกันใน

ดานกระบวนการใหบริการ นอกจากน้ีปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแตละแหง

มีเนนการจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมภายในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนใหมี

ความสะอาด โดดเดนไมแตกตางกันมากนัก จึงทําใหผูลงทุนไมเห็นถึงความแตกตาของ

ดานลักษณะทางกายภาพ จึงไมสงผลตอความพึงพอใจ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไมสอดคลอง

กับงาน วิจัยของธนัชพันธ ไชยธนวัตร (2551 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปด 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานรูปลักษณทางกายภาพมีผล

ตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนวยลงทุนดานการรับรูขอมูลกองทุนเปดของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

     จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลตอ

ความพึงพอใจในการซื้อหนวยลงทุนมากท่ีสุด ดังนั้น ธนาคารผูจําหนายหนวยลงทุน

ควรมีการช้ีแจงรายละเอียดของอัตราผลตอบแทนและคาธรรมเนียมอยางชัดเจน เพื่อให

ผูลงทุนเกิดความเขาใจและมีความไววางใจ และควรมีการกําหนดจํานวนเงินขั้นตํ่าใน

การซื้อหนวยลงทุนที่ไมสูงเกินไป เพ่ือใหผูซื้อหนวยลงทุนสามารถซื้อหนวยลงทุนไดงาย 

และผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจใน 

การซ้ือหนวยลงทุนนอยที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ดังนั้น ทางธนาคารผู

จําหนายควรมีการปรับปรุงการโฆษณาประชาสัมพันธการลงทุนที่หลากหลายชองทาง 

เชน ผานทางเว็บไซต ผานทางสาขาธนาคารเปนตน และควรมีการจัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับหนายลงทุน เพ่ือเปนการจูงใจลูกคาใหเกิดความสนใจในการลงทุน ทั้งนี้ กอนที่

ผูซ้ือจะซื้อหนวยลงทุนจะมีการศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับหนายลงทุน บลจ 

กสิกรไทยจากแหลงตางๆ จนเกิดความพึงพอใจกอนที่จะตัดสินใจซื้อหนายลงทุน ดังนั้น 

ทางธนาคารผูขายหนวยลงทุนควรมีการช้ีแจงโอกาสในการลงทุนอยางชัดเจนและ

ตรงไปตรงมา เพ่ือใหผูซื้อมีความไววางใจมากยิ่งขึ้น  

 จากการศึกษายังพบวา เมื่อผูซ้ือหนวยลงทุนเกิดความพอใจในการซื้อหนวย

ลงทุนก็จะแนะนําการซื้อหนวยลงทุนนั้นใหกับเพ่ือนหรือบุคคลใกลชิด ดังนั้น ทาง

ธนาคารผู จําหนายหนวยลงทุนจึงควรมีการเอาใจใสหนวยลงทุนของลูกคาเกา       

อยางเต็มที่  เพื่อใหลูกคามีความพอใจในการใหบริการและมีความไววางใจที่จะแนะนํา

ใหคนใกลชิดรวมลงทุนดวย นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอ

ความพึงพอใจในการซ้ือหนวยลงทุน แสดงใหเห็นวา ไมวาผูซ้ือหนวยลงทุนจะเปนใครก็

สามารถที่จะเกิดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจกับการซื้อหนวยลงทุนได ดังนั้น ธนาคาร

ผูจําหนายหนวยลงทุนจะตองใหความใสใจลูกคาทุกๆ ระดับอยางเทาเทียมกัน ทั้งลูกคา

รายใหญและลูกคารายยอย 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

     สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอ       

การเลือกซ้ือหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนในทุกภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อให

สามารถทราบถึงปจจัยในการเลือกซื้อหนวยลงทุนของผูซ้ือหนวยลงทุนอยางทั่วถึงและ

ใหไดผลการศึกษาท่ีถูกตองและมีความนาเช่ือถือยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทําใหธนาคารผูจําหนาย

หนวยลงทุนสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนการจําหนาย

หนวยลงทุนตอไปได  และควรศึกษาถึงความรูเกี่ยวกับหนวยลงทุนมีผลตอการเลือกซ้ือ

หนวยลงทุน รวมท้ังควรมีการศึกษาความคาดหวังของลูกคาที่มีตอการเลือกซ้ือหนวย

ลงทุนเพื่อประโยชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเพื่อสามารถเขาถึงและตอบสนอง

กับกลุมลูกคาไดสูงสุด 
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