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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันประชากรในเขตเมืองให้ ความส าคัญการออมทั้งการออม ผ่านบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ฝากประจ า จนถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนจ าพวกกองทุนเปิด ที่มีใน
ปัจจุบันซึ่งมีให้เลือกประเภทการลงทุนได้อย่างหลากหลาย อาทิ กองทุนตราสารหนี้ภาครัฐ กองทุน
รวมตราสารทุนกองทุนที่กล่าวมาเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในประเทศ (Local Fund) ซึ่งมีกองทุนที่จ า
ประเภทที่น าเงินลงทุนไปลงทุนยังหลักทรัพย์ หรือ หน่วยลงทุนที่ด าเนินการจดทะเบียนใน
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนประเภทนี้ จะถูกเรียกว่า Foreign Investment Fund (FIF) ตลอด 5 ปีที่ผ่าน
มาจะพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนของจ านวนกองทุน Foreign Investment Fund (FIF) เป็นจ านวนมากโดยปี 
2554 ที่มีเพียง 365 กองทุน และ ณ 2558 มีกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 452 กอง โดยถ้าพิจารณาจากมูลค่า
ของกองทุน จะพบว่ามีมูลค่าเพ่ิมข้ึนถึง 132% ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูง และมีแนวโน้มที่ผู้ลงทุนสนใจใน
การลงทุนผ่านกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงในกลุ่มประเทศ เอเชีย และกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มสินค้าอุปโภค เช่น น้ ามัน 

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท
กองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยขอบเขตงานวิจัยและกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยแบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ส่วนได้แก่ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยประกอบ เพศอายุรายได้อาชีพ และ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 7P’s ประกอบด้วย  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ สุดท้ายด้านกระบวนการเป็นตัวแปร
อิสระในการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน
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ต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และน าผลการวิจัยมาประยุกต์เพ่ือการ
ปรับปรุง พัฒนากระบวน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่างประเทศ ผู้ลงทุนมีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ และระดับรายได้ กลุ่มตัวเพศชาย มีความ
สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศอยู่ในระดับสูง โดยที่ช่วงอายุเฉลี่ย 31-40 ปี 
จะมีการตัดสินใจลงทุนสูงกว่าช่วงอายุอ่ืน และ ในเรื่องระดับรายได้ที่มีการตัดสินใจลงทุนในหน่วย
ลงทุนสูงสุดคือระดับรายได้เฉลี่ยที่ 50,000-70,000 บาทต่อเดือน 

ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่างประเทศ มีทั้งหมด 4 ปัจจัย โดยเรียงล าดับตามอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุนจากมากไปหาน้อย 
จะประกอบไปด้วย ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวก สูงสุดคือ ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและความ
ปลอดภัยในการซื้อ-ขายกองทุน โดยรองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศ 
และปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงลบ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: กองทุนรวมต่างประเทศ, กองทุนรวม 
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ABSTRACT 
 

The research was used The 7P's marketing mix -product, price, place, 
promotion, people, physical appearance and process and Demographical analysis,  
including gender, age, income, and occupation was also employed. To study factors 
affecting investment decision in foreign investment fund of working-age in the 
Bangkok area. For suggest securities firm or banks improved a financial product 
supply to investor need. 

Results were that gender, age and income level affected the choice of 
foreign investment funds. Male samples preferred the funds more than female 
samples did. Samples aged from 31 to 40 and those earning 50,000 to 70,000 baht 
monthly chose foreign investment funds the most.  

The 7P's marketing mix indicated that the most influential factors were 
highest yield, security, processes, and presentation of information. Factors negatively 
influencing choice were promotion and product. 
 
Keywords: Foreign Investment Fund, Mutual Fund 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

ในยุคปัจจุบันประชากรในเขตเมืองมีการออมผ่านบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือ
ฝากประจ า จนถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนจ าพวกกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนประเภทต่างๆ ที่มีใน
ปัจจุบันซึ่งมีให้เลือกประเภทการลงทุนได้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่กองทุนเปิดที่มีความเสี่ยงต่ าประเภท
กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนตลาดเงิน ซึ่งมีนโยบายลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ
หรือลงทุนในตลาดเงิน โดยกองทุนลักษณะดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนไม่สูงมากนัก โดยจะมีอัตรา
ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตราสารหนี้ภาครัฐหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดการเงิน ณ ขณะนั้น โดยถ้า
นักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็จะมีกองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนให้ตราสาร
ทุนซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามาก แต่ก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้เช่นเดียวกัน โดยกองทุนที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในประเทศ(Local Fund) แต่ยังมีกองทุนที่จ าพวกหนึ่งที่น าเงิน
ลงทุนไปลงทุนยังหลักทรัพย์ หรือ หน่วยลงทุนที่ด าเนินการจดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุน
ประเภทนี้  จะถูกเรียกว่า Foreign Investment Fund (FIF) โดยการทุนของกองทุน FIF จะมี
นโยบายลงทุน 2 แบบหลัก คือ 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนท าการลงทุนโดยลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรต่างๆ อาทิ อ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีราคา
หลักทรัพย์ของประเทศนั้น หรือ ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ราคาทองค าหรือ
ราคาน้ ามันดิบ 

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนท าการลงทุนโดยการไปซื้อกองทุนรวมที่บริหาร
จัดการโดยผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนได้ 2 แบบ คือ 

2.1 กองทุนรวมประเภท Fund of funds เป็นการน าเงินไปซื้อกองทุนรวมใน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน ซึ่งอาจจะมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายกันหรือมีนโยบายต่างกันก็ได้
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะเป็นผู้ก าหนดว่าจะน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
กองใด สัดส่วนเท่าใดภายใต้เกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก าหนด 

2.2 กองทุนรวมประเภท Feeder fund เป็นการน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมใน
ต่างประเทศเพียงกองเดียว ซึ่งเรียกว่ากองทุนดังกล่าวว่า Master fund อาทิ กองทุนจ าพวกกองทุน
น้ ามัน หรือ ทองค า 
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กองทุนประเภท FIF เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถ ท าการลงทุนในต่างประเทศได้โดย
ไม่ต้องใช้เงินจ านวนมาก ซึ่งท าให้สามารถกระจายการลงทุนไปในสินค้าทางการเงินที่หลากหลายและ 
ครอบคลุมมากกว่ากองทุนที่มีเสนอขายอยู่ในประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการช่วยกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุนจากสภาวะที่ตลาดการเงินในประเทศมีความผันผวนสูงได้ การลงทุนของกองทุนรวม 
FIF ในบางกลุ่มเน้นลงทุนโดยมุ่งเน้นในบางภูมิภาคของโลกโดยเน้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้ม
อัตราการเติบโตสูง (emerging market) เช่น กลุ่มประเทศ BRIC (Brazil, Russia, India, China)
หรือเลือกลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ หรืออาจเลือก
ลงทุนในอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ๆ จึงเป็นการช่วยบริหารความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังเป็นโอกาสเพ่ิมผลตอบแทนให้กองทุนรวมได้มากขึ้นอีกด้วย 

ในปัจจุบันมีบริษัทที่ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( กลต ) ณ ปี 2558 ทั้งสิ้น 24 บริษัท โดยบริษัทต้องผ่านเกณฑ์ที่
ทางคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นการยืนยันถึง
ความสามารถและความน่าเชื่อถือของบริษัทในการให้บริการธุรกรรมการเงินและการลงทุนใน
หลักทรัพย์แก่ลูกค้า โดยข้อมูลจากบริษัทจัดการลงทุนได้มีการแสดงสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาด
ของ บลจ. ซึ่งจะสังเกตได้ว่า 5 อันดับแรกเป็น บลจ. เป็นบริษัทย่อยในเครือของธนาคารพาณิชย์ โดย
ครองส่วนแบ่งการตลาดถึง 74.92% ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก โดยทั้ง 24 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนมีการบริหารทรัพย์สินเพ่ือลูกค้า ณ ปี 2558 มูลค่าสุทธิทั้งสิ้น 4,026 พันล้านบาท โดยตาราง 
1.1 เป็นการแสดงมูลค่าสุทธิของ บลจ 10 อันดับแรก 
 
ตารางที่ 1.1  
 
มูลค่าสุทธิของกองทุนที่บริหารงานโดย บลจ 10 อันดับแรก 
No Asset Management Company Number of  

Funds* 
Total Net Assets 

(Baht)* 
12/30/2015 

Mkt. 
Share % 

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
กสิกรไทย จ ากัด 

139 921,486,723,908.27 22.68% 

2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

174 800,400,833,685.97 19.70% 

3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จ ากัด 

67 532,467,420,787.77 13.11% 
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ตารางที่ 1.1  
 
มูลค่าสุทธิของกองทุนที่บริหารงานโดย บลจ 10 อันดับแรก  (ต่อ) 

No Asset Management Company Number of  
Funds* 

Total Net Assets 
(Baht)* 

12/30/2015 

Mkt. 
Share % 

4 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

130 525,981,815,224.89 12.95% 

5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
กรุงศรี จ ากัด 

84 263,185,343,799.79 6.48% 

7 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ทหารไทย จ ากัด 

57 216,126,257,058.46 5.32% 

8 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

107 192,755,074,549.99 4.74% 

9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ธนชาต จ ากัด 

125 141,950,581,580.64 3.49% 

10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

119 137,904,757,739.89 3.39% 

ที่มา: ภาพรวมอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและกองทุนรวมภายใต้การดูแล, โดย 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2558, สืบค้นจาก http://oldweb.aimc.or.th/21_infostats_ 
overview_ index.php 
 

โดยทั้ง 24 บริษัทมีจ านวนทั้งหมด 20 บริษัทหลักทรัพย์ ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เป็น
กองทุนประเภท Foreign Investment Fund (FIF) โดยเมื่อเปรียบเทียบในส่วนของมูลค่าของหน่วย
ลงทุนและจ านวนกองทุนที่จดทะเบียนเพ่ิม ตลอด 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2558 โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางที ่1.2 
 

http://oldweb.aimc.or.th/21_infostats_
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ตารางที่ 1.2  
 
จ านวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและมูลค่าสินทรัพย์กองทุน 

รายการ/ปี 2558 2557 2556 2555 2554 

จ านวนบริษัทจัดการที่มี FIF 18 20 20 20 22 

จ านวนกองทุน 452 495 422 405 365 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (พันล้านบาท) 765.94 865.92 646.76 610.53 329.83 
ที่มา: ภาพรวมอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและกองทุนรวมภายใต้การดูแล, โดย 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2558, สืบค้นจาก http://oldweb.aimc.or.th/21_infostats_ 
overview_ index.php 
 

โดยจะพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนของจ านวนกองทุน Foreign Investment Fund (FIF) แสดง
ถึงความน่าสนใจจากนักลงทุน ในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนในต่างประเทศสูงมากขึ้น
ตลอด 5 ปี ซึ่งจากปี 2554 ที่มีเพียง 365 กองทุน และ ณ 2558 มีกองทุนเพ่ิมขึ้นเป็น 452 กอง โดย
ถ้าพิจารณาจากมูลค่าของกองทุน จะพบว่ามีมูลค่าเพ่ิมข้ึนถึง 132% ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงมาก และมี
แนวโน้มที่ผู้ลงทุนสนใจในการลงทุนผ่านกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เน้นการลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงในกลุ่มประเทศ เอเชีย และกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มสินค้า
อุปโภค เช่น น้ ามัน 

เมื่อแบ่งตามประเภทการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะสามารถแบ่งย่อยตาม
ลักษณะการลงทุน จะพบว่าโดยส่วนใหญ่ บริษัทบริหารจัดการกองทุน จะนิยมจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนประเภท Global Equity เป็นจ านวนมาก ซึ่งจากตาราง 1.3 จะพบว่ามีถึง 45 กองทุนที่มี
นโยบายลงทุนดังกล่าว และรองลงมาคือกลุ่มพวก สินค้าอุปโภคจ าพวกน้ ามันและทองค า โดยกองทุน
ที่มีลักษณะการลงทุนอ่ืน เช่น US Equity, China Equity มีรายละเอียด ตามตาราง 1.3 
 

http://oldweb.aimc.or.th/21_infostats_
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ตารางที่ 1.3  
 
แสดงจ านวนกองทุนโดยแบ่งประเภทตามนโยบายลงทุน 

ประเภทของกองทุน จ านวน 
Global Equity 45 

Commodities Precious Metals 37 
Asia Pacific Ex Japan 32 

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedged 29 

European Equity 26 
Foreign Investment Allocation 25 

China Equity 21 

Japan Equity 21 
US Equity 18 

ที่มา: ภาพรวมอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและกองทุนรวมภายใต้การดูแล, โดย 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2558, สืบค้นจาก http://oldweb.aimc.or.th/21_infostats_ 
overview_ index.php 
 

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนมีความสนใจในการที่จะลงทุนใน กองทุนที่มี
นโยบายลงทุนในตราสารหรือหน่วยลงทุนในต่างประเทศสูงขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา และการตัดสินใจ
เลือกหน่วยลงทุนมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อกองทุนต่างประเทศ (FIF) ที่บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ของกลุ่ม 
ผู้ท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือให้ได้ทราบ ว่านักลงทุนได้ใช้ปัจจัยใดบ้างมาพิจารณาซื้อ
หน่วยลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน สามารถน าปัจจัยที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนในอนาคต และน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือจัดการและบริหารความเสี่ยงจากการซื้อขาย หน่วยลงทุน
อย่างเหมาะสมต่อไป และเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท

กองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนใน

หน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 

1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยงานวิจัยได้แบ่ง
ปัจจัยที่ท าการศึกษาเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ซื้อหน่วยลงทุน (นักลงทุน) และปัจจัยด้าน  
ผู้เสนอขายหน่วยลงทุน (บลจ) ซึ่งปัจจัยด้านผู้ซื้อหน่วยลงทุนประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล  
ส่วนปัจจัยด้านผู้เสนอขายหน่วยลงทุน จะประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาของงานวิจัยนี้คือ ผู้ที่
เคยซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน Foreign Investment Fund (FIF) โดยท าการส ารวจและเก็บข้อมูล
ออนไลน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ปี 2559 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 

ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ของบริษัทจัดการกองทุนโดยท าการวิเคราะห์ถึง อิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในเรื่องการบริการ
และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทราบถึงปัจจัยที่แท้จริงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
หน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และสามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่อลูกค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น 

2. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมในการใช้บริการและแนวโน้มความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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3. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา ต่อยอดการท าวิจัยในเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน ประเภทอ่ืนๆต่อไป 

 

1.5 นิยำมศัพท์ 
 
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เก่ียวกับการ

รับบริหารเงินให้แก่ลูกค้าในรูปของการจัดการแบบกองทุนรวม (Mutual Fund) กองทุนส่วนบุคคล 
(Private Fund) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 

2. กองทุนเปิด (Open-end Mutual Fund) เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุน
โดยไม่จ ากัดขนาดและเวลาในการไถ่ถอน คือนักลงทุนสามารถที่จะซื้อหรือจะขายเมื่อใดก็ได้และ
ระยะเวลาของหน่วยลงทุนจะไม่มีก าหนด โดยไม่ต้องจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ สามารถซื้อขาย
ผ่านบริษัทหลักทรัพย์นั้น ได้เลย 

3. กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign investment fund) หรือ (FIF) เป็นกองทุนที่
จะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศทั้งใน ตลาดเงิน ตลาดทุน ทองค า หรือ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ผลตอบแทนที่ได้จะต้องน ามาค านวณในอัตราแลกเปลี่ยนอีกต่อหนึ่งด้วย ซึ่งผลก าไรอาจจะเท่าทุนถ้า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมาชดเชยก าไรที่ได้ ดังนั้น กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศอาจมีข้อเสีย
จากความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็มีผลดีก็คือเป็นการกระจายการลงทุนออกไปนอกประเทศ ซึ่งเป็น
การลดความเสี่ยงจากเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย 

4. กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of funds) คือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกทอดหนึ่ง 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

5. กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder funds) คือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกทอดหนึ่ง 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

6. กองทุนตราสารหนี้ (General fixed income fund) เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุน
ให้กับนักลงทุนเพ่ือน าเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐบาล และ ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ผลตอบแทนที่จะอยู่ในรูปดอกเบี้ยรับที่จะไปเพ่ิมมูลค่าหน่ายลงทุนสุทธิ 
(Net Asset Value) ให้สูงขึ้น กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-term fixed income fund) 
ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และ กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว (Long-term 
fixed income fund) ตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอายุมากกว่า 1 ปี 
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7. กองทุนตราสารทุน (Equity fund) เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุน
เพ่ือน าเงินไปลงทุนในตราสารทุน ประเภทหุ้นสามัญ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ผลตอบแทนที่ได้
ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดการกองทุนว่าจะเป็นผลตอบแทนประเภทจ่ายเงินปันผล (dividend) หรือจากก าไร
ส่วนต่าง (capital gain) 

8. กองทุนตลาดการเงิน (Money market fund) เป็นกองทุนที่ขายหน่วยลงทุนให้กับ
นักลงทุนเพ่ือน าเงินไปลงทุนในตลาดการเงิน เช่นฝากธนาคารหรือน าไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ผลตอบแทนที่ได้จะอยู่ในรูปดอกเบี้ยรับซึ่งจะไปเพ่ิมมูลค่าให้กับหน่วยลงทุนสุทธิ 
(Net Asset Value หรือ NAV) ราคาหน่วยลงทุนจะเพ่ิมขึ้นนั่นเอง และมีลักษณะคล้ายๆ กับกองทุน
ตราสารหนี้ระยะสั้นอีกด้วย แต่ที่ต่างกันคือ กองทุนตลาดการเงินจะเอาเงินบางส่วนไปฝากไว้กับ
ธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูง 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย บทความ ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นกรอบ
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 ความเป็นมาของกองทุนรวม 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 

2.2.1 ทฤษฎีการลงทุน 
2.2.2 ทฤษฎีและแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

2.3 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 ควำมเป็นมำของกองทุนรวม 
 

กองทุนรวมเป็นธุรกิจจัดการกองทุนและเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่มีอยู่แล้ว
อย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศที่พัฒนาแล้ว กองทุนรวมนับว่าเป็นนัก
ลงทุนสถาบันที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการช่วยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ 
และอสังหาริมทรัพย์นอกกจากนี้แล้วยังมีส่วนช่วยสร้างอุปสงค์และอุปทานในตลาดหลักทรัพย์  โดย
กองทุนรวมมีประวัติความเป็นมาการจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้าง ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2549) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งแรกของประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 
2518 โดยความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International 
Finance Corporation - IFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารโลก และได้มีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมโครงการแรกในปี พ.ศ. 2520 ภายใต้ชื่อ “โครงการกองทุนสินภิญโญ” ด้วยขนาดกองทุน 
100 ล้านบาท  และมีอายุโครงการ 10 ปี ในปี พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ จึงได้มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน 
และตลาดทุนของประเทศ โดยในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้
ใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวมแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพ่ิมอีก 7 
บริษัท รวมกับบริษัทเดิมอีก 1 บริษัท เป็น 8 บริษัท มีผลให้ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมขยายตัวขึ้น
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อย่างรวดเร็วและกลายเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย ปลายปี พ.ศ. 2538 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เปิดให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม ซึ่งมีกลุ่มผู้ผ่านการพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 7 กลุ่ ม (ไม่นับรวมผู้จัดตั้ง 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จ ากัด)โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2539-2540 กลุ่ม
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวได้ทยอยจัดตั้งบริษัทขึ้นเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังซึ่งมีกลุ่มที่สามารถด าเนินการจัดตั้งบริษัทได้
เพียง 6 บริษัท รวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งแล้วก่อนหน้านี้เป็น 14 บริษัท 
ปัจจุบัน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 21 บริษัท 
(สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549) 

โครงสร้างของกองทุนรวม ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ และผู้ก ากับดูแล ทั้งที่เป็นองค์กรของภาคเอกชน
และภาครัฐ ได้แก่ 

1. บริษัทจัดการต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ ได้รับใบอนุญาตจัดการลงทุนจาก
กระทรวงการคลังเท่านั้น บริษัทจัดการเป็นผู้ก าหนดโครงการกองทุนรวม นโยบายการลงทุนและ
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอขออนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และต้องบริหารจัดการลงทุนตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุนนั้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์
ในการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบ ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่
สนใจลงทุนได้ศึกษาก่อนที่จะลงทุน 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นสถาบันการเงิน ที่มีคุณสมบัติตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน ท าหน้าที่รักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของผู้ถือหน่วย
ลงทุน เช่น 

- ดูแลให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุนของโครงการลงทุน ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และที่ได้จดแจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน 

- ท าหน้าที่ช าระราคาค่าซื้อและรับช าระราคาจากการขายทรัพย์สิน 
- เก็บรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม 
- สอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 
- ด าเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

3. ตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ปัจจุบันบุคคลที่จะท าหน้าที่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมได้ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น ตัวแทนสนับสนุน
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ขายหน่วยลงทุน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และผ่านการทดสอบความรู้ในหลักสูตรการ
เป็นตัวแทนขายจากสถาบันที่ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับส านักงาน ก.ล.ต. ต้อง
ปฏิบัติและท าหน้าที่ในการขายตามกรอบที่กฎหมายก าหนด เพ่ือป้องกันการขายและการโฆษณาชวน
เชื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระส าคัญ ตัวแทนสนับสนุนขายหน่วยลงทุน หรือที่เรี ยกกันอย่างเป็น
ทางการว่า ผู้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม มีสองระดับ ได้แก่ 

- ตัวแทนสนับสนุนการขาย-ระดับหนึ่ง [ Investment Planner (IP) ] หมายถึง 
บุคคลที่สามารถให้ ค าแนะน าในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้สนใจลงทุนทั่วไป ทั้งท่ีเป็น ค าแนะน าท่ัวไป และ ค าแนะน าเฉพาะเจาะจง 

- ตัวแทนสนับสนุนการขาย-ระดับสอง [ Fundamental Guide (FG) ] หมายถึง 
บุคคลที่สามารถให้ค าแนะน าในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้สนใจลงทุนทั่วไป เฉพาะที่เป็นค าแนะน าท่ัวไป เท่านั้น 

- นายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้มีหน้าที่ดูแลทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ บริษัทจัดการอาจท าหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ส าหรับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนก็ได้ 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็น
ผู้สอบบัญชี และมีชื่อขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมกับบริษัทจัดการ มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวม ตรวจสอบและให้ความ
เห็นชอบงบการเงินของกองทุนให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี 

- สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดตั้งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนสมาคมกับส านักงาน ก.ล.ต.มีบริษัทจัดการที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพเป็นสมาชิก สมาคมมีหน้าที่ก าหนดจรรยาบรรณ และวางมาตรฐานในการปฏิบัติ ให้บริษัทสมาชิก
ยึดถือและปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกราย ก าหนดบทลงโทษเมื่อบริษัทสมาชิกฝ่าฝืนและไม่
ปฏิบัติตาม 

- ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นองค์กรของภาครัฐ ท าหน้าที่ก ากับดูแล 
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2.2 ทฤษฎีและแนวคิดในกำรวิจัย 
 

2.2.1 ทฤษฎีกำรลงทุน 
การลงทุน หมายถึง การออมประเภทหนึ่งเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่

ทั้งนี้เราต้องตระหนักว่าในการลงทุนมีความเสี่ยง เพราะนอกจากการได้ก าไรจากการลงทุน เราก็อาจ
ขาดทุนได้เช่นกัน ดังนั้น ในการตัดสินใจน าเงินออมมาลงทุน เราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และ
ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ และเพ่ือลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน (https://sites.google.com/a/kkumail.com/savingmoney4u 
/ministries, 2558) 

การลงทุน หมายถึง การกันเงินไว้จ านวนหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือ
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งจะชดเชยให้แก่ผู้กันเงิน โดยกระแสเงินสดรับนี้ควรคุ้มกับอัตรา
เงินเฟ้อ และคุ้มกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับกระแสเงินสดรับในอนาคต (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2544, 
น. 7) 

การลงทุน หมายถึง การซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคลหรือ
สถาบัน ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ10 ปี แต่ไม่น้อย
กว่า 3 ปี (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544) 

2.2.1.1 ประเภทของกำรลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้ 3 ประเภท 
1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment) เป็นการ

ลงทุนของผู้บริโภคเก่ียวกับการซื้อขายสินค้าประเภทคงทน เช่น รถยนต์ บ้าน คอนโด รวมถึงเครื่องใช้
อุปโภค ซึ่งเป็นการลงทุนในลักษณะนี้ไม่ได้หวังก าไรเป็นรูปตัวเงิน แต่ผู้ลงทุนหวังความพอใจและใช้
อรรถประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น ซื้อบ้านเพ่ือเป็นที่พักอาศัยถือเป็นการลงทุนในรูปแบบ
หนึ่งโดยเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการซื้อบ้านนอกจากเพ่ือการอยู่อาศัยของเจ้าของ
กรรมสิทธิ์แล้ว ในกรณีที่มูลค่าบ้านที่ซื้อไว้อาจสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ขายสินทรัพย์
ออก จนเกิดส่วนต่างขายสูงกว่าราคาที่ซื้อมาจะเรียกว่าก าไรจากการลงทุน 

2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) เป็นการ
ลงทุนในสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน โรงงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ผลิตสินค้าหรือบริการ
เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งด าเนินการเพ่ือประกอบธุรกิจหารายได้โดยหวังว่าอย่างน้อย
ที่สุดรายได้ที่ได้นี้เพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยจากการลงทุน โดยการลงทุนมีเป้าหมายหลักในการ
ลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้น เพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร 

3. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment) 
เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการซื้อสินทรัพย์ในรูปของหลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร (Bond) หุ้นกู้หรือ

https://sites.google.com/a/kkumail.com/savingmoney
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หุ้นทุน (Stock) กองทุนเปิด (Open end fund) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REFI) ซึ่งเป็นการลงทุนทาง 
อ้อมซึ่งแตกต่าง ๆ จากการลงทุนของธุรกิจ โดยผู้ลงทุนไม่ต้องการที่จะประกอบธุรกิจเอง โดยผู้ลงทุนมี
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของ ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลแล้วแต่ประเภทของหลักทรัพย์ที่น าเงิน
ลงทุนไป นอกจากนี้ผู้ลงทุนอาจได้ผลตอบ แทนอีกลักษณะหนึ่ง คือก าไรจากการขายหลักทรัพย์ 
(Capital Gain) หรือขาดทุนจากหลักทรัพย์ (Capital Loss) โดยผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนมากหรือ
น้อยย่อมขึ้นกับความเสี่ยงของการลงทุนนั้น ๆ โดยปกติแล้วผู้ลงทุนพยายามเลือกการ ลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2.2.1.2 ปัจจัยท่ีเป็นตัวก ำหนดจุดมุ่งหมำยของผู้ลงทุน (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544, 
น. 4-5) 

1. อายุของผู้ลงทุน 
นักลงทุนที่มีอายุน้อย มักจะมีนิสัยในการเสี่ยงและให้ความสนใจใน

การลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงเพ่ือก่อให้เงินลงทุนของตนเองเติบโตในอัตราที่สูง ซึ่ง
เมื่อเข้าสู่วันกลางคน จะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการลงทุนโดยปรับระดับความเสี่ย งลดน้อยลงใน
อัตราผลตอบแทนที่รับได้ เนื่องจากในวัยดังกล่าวเริ่มมีภาระมากขึ้น และสุดท้าย เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ 
นักลงทุนจะไม่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทบที่แน่นอน อาทิ ตรา
สารหนี้ภาครัฐ เป็นต้น 

2. การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว 
นักลงทุนที่ต้องรับภาระในการดูและครอบครัว ซึ่งต้องมีรายจ่ายที่

เกิดขึ้นแน่นอน อาทิ การศึกษาของบุตร หรือรายจ่ายประจ าในครอบครัว ลักษณะของนักลงทุนจะ
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง และเน้นอัตราผลตอบแทนที่คงท่ี ส่วนนักลงทุนที่ไม่มีภาระ
ทางครอบครัวก็มักจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่ากลุ่มที่มีครอบครัวแล้ว 

3. สุขภาพของผู้ลงทุน 
สุขภาพของนักลงทุนถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการก าหนดลักษณะการ

ลงทุนของนักลงทุน โดยผู้ลงทุนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงจะเน้นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นทันที ไม่ได้มองถึง
ผลตอบแทนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

4. นิสัยส่วนตัวของผู้ลงทุน 
ลักษณะนิสัยของนักลงทุนส่งผลโดยตรงต่อ การลงทุนของนักลงทุน 

โดยนักลงทุนที่มีระเบียบวินัยในการลงทุน ก็อาจจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตดี
ซึ่งอาจไม่ได้ให้ผลตอบแทนทันที ณ ขณะนี้ แต่จะส่งผลดีในอนาคต แต่ตรงกันข้ามกับนักลงทุนที่มีขาด
วินัย ก็อาจขายหุ้นที่มีแนวโน้มดี เพราะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ทันใจ หันไปซื้อหุ้นที่ ราคาเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างมากในวันเพื่อส่วนต่างราคานั้น 
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5. ความสมัครใจในการลงทุน 
นักลงทุน ที่ยอมรับและเตรียมตัวที่จะรับความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยง

ในธุรกิจ ความเสี่ยงในตลาด ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงในอ านาจซื้อ จะมีแนวโน้ม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าพันธบัตรรัฐบาลได้ 

6. ความจ าเป็นของผู้ลงทุน 
นักลงทุนแต่ละรายย่อยมีความแตกต่างกัน ด้านการเงินอาจมีความ

จ าเป็นในการใช้เงินที่ลงทุนนั้นแตกต่างกัน โดยนักลงทุนที่ลงทุนไว้ใช้ในยากเกษียณก็จะสามารถลงทุน
ในสินทรัพย์ที่มีการขยายตัวสูงในอนาคตซึ่งจะแตกต่างกับนักลงทุนที่มีแผนต้องใช้เงินในระยะสั้น จะ
ให้ความส าคัญกับการลงทุนและหวังผลตอบแทนในระยะสั้นมากกว่า 

2.2.2 แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจบริกำร 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็น
ว่าคุ้มค่า รวมถึงมีการจัดจาหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือให้ความสะดวก
แก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง โดยส่วน
ประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 7 ปัจจัย (7Ps) (Kotler, 2003, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2549, 
น. 41-45) ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ผลิตภัณฑ์จึง 
ประกอบ ด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถขายได้ 

2. ราคา (Price)หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่าย
เพ่ือให้ได้ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึง
ต้องค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในด้านคุณค่าของบริการที่น าเสนอ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นเครื่องมือในการติดต่อกับ
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติหรือ
พฤติกรรมในการใช้บริการเป็นกลไกที่เน้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship 
Management) 
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5. ด้านบุคคล (People) หรือ  ผู้แนะน าการลงทุน (Investment Advisory) 
ต้องมีการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้บุคลากรสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ 
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรผู้ให้บริการกับลูกค้ากับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้บุคลากรต้องมีความรู้และ
ความสามารถ ทัศนคติที่ดีต่องาน และสร้างค่านิยมที่ดีต่อองค์กร 

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า เพ่ือสร้างคุณค่าที่ลูกค้า
สามารถสัมผัสและรับรู้ได้ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการปฏิบัติงานใน
ด้านการให้บริการที่น าเสนอแก่ลูกค้า เพ่ือให้ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ 

 

2.3 กำรทบทวนงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล มีดังนี้ 

 

2.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

2.3.1.1 เพศ 
สุพร จรูญรังษี (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพ พบว่านักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีเพศแตกต่างกัน มีความ
นิยมในการลงทุนที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับอัมพวัน นันทขว้าง (2545) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เพศมีผลต่อการ
ลงทุน โดยเพศชายนิยมลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูงและมีพ้ืนฐานในการติดตามข้อมูลข่าวสารและการ
ตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นย าเป็นรากฐานเดิม ดังนั้น เพศชายจะลงทุนมากกว่าเพศหญิง 

2.3.1.2 อำยุ 
ฐิตารีย์ รกรากทอง (2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวโดยผู้ที่มีอายุ 31-40 ปี จะลงทุนมากกว่าผู้ลงทุนในช่วงอายุอ่ืน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ สุพร 
จรูญรังษี (2546) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปใน
กรุงเทพ พบว่า นักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีอายุแตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมาย และมีความนิยมในการ
ลงทุนใน หุ้นกู้ / หุ้นกู้แปลงสภาพ และในใบส าคัญแสดงสิทธิ แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ  
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อัมพวัน นันทขว้าง (2545) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน
รายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ และพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ ลงทุนที่แตกต่างกัน 
โดยผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ประกอบอาชีพและมีรายได้รวมถึงเงินออมเป็นของตนเอง 
จึงตัดสินใจน าเงินลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน 

2.3.1.3 รำยได้ 
สุพร จรูญรังษี (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพ พบว่านักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายต้องการลงทุนระยะยาวเพ่ือเป็นการออมเงิน และจุดมุ่งหมาย ต้องการมีส่วน
เป็นเจ้าของกิจการ แตกต่างกัน โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับ เพชราภรณ์ มุสิกุล  (2545) ที่ศึกษา
ปัจจัยในการตัดสินใจการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ พบว่า รายได้ของครอบครัว มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกลงทุน 

2.3.1.4 อำชีพ 
สุพร จรูญรังษี (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพ พบว่า นักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
จุดมุ่งหมายต้องการลงทุนระยะยาวเพ่ือเป็นการออมเงิน แตกต่างกัน และมีความนิยมในการลงทุนใน
หุ้นกู้ / หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิ และ หน่วยลงทุน แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ฐิตารีย์ 
รกรากทอง (2549) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า 
อาชีพมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างมีนัยส าคัญ โดยผู้ลงทุนมี
ต าแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ 

2.3.2 ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจบริกำร (7P’s) 

2.3.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 
สุชน การวัฒนาศิริกุล (2548) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้า

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกองทุนรวมพรีมาเวสท์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ผู้ลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารหนี้ให้ความส าคัญกับเรื่องอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ลดาวัลย์ พงษ์พันธ์ (2549)ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุน
รวมกรณีศึกษา บลจ.ฟินันซ่า จ ากัด พบว่า ผู้ลงทุนจะให้ความส าคัญกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ลงทุนมากที่สุด และการศึกษาของ วารุณี พรรณนาผลากุล (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพ ยังพบเพ่ิมเติมอีกว่า นัก
ลงทุนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นสามัญ หรือกองทุนรวม ต่างต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วใน
ขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุนและช าระเงินและติดตามผลการด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ วศิน อินทรผูก (2555) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
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ตัดสินใจของลูกค้าในเขตอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว พบว่า นักลงทุนรายย่อย ให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงานของกองทุน รองลงมาคือ 
ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน และการซื้อขาย กองทุนต้องมีสมุดให้เป็นหลักฐานในการซื้อ
ขาย ซึ่งปัจจัยรองลงมาคือเรื่องนโยบายการจ่ายปันผลของกองทุน และความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร
กองทุน 

2.3.2.2 รำคำ (Price) 
การศึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน และค่าบริหารจัดการกองทุน 

ของ อิสรีย์ จุลจิราภรณ์ (2550) พบว่า ปัจจัยราคาในด้านความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมมีผลต่อ
การใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ในระดับมาก นอกจากนี้ Barber (2543) ได้ศึกษาพฤติกรรมของนัก
ลงทุนในกองทุนรวม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ลงทุนจะไม่ซื้อกรณีกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมที่เห็นชัดเจน เช่น 
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ค่าธรรมเนียมซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และการศึกษาของ วศิน 
อินทรผูก (2555) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในเขตอ าเภอ
เมืองล าปางในการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งพบว่า นักลงทุน
ในเขตตัวเมืองจังหวัดล าปางให้ความส าคัญกับ ราคาของหน่วยลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และความเหมาะสมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน 

2.3.2.3 กำรจัดจ ำหน่ำย (Place) 
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายในการศึกษานี้ หมายถึง ช่องทางให้บริการซื้อ

ขายกองทุนซึ่งจากงานวิจัยของ ยุวดี อริยานนท์ (2552) พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการมีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในระดับมาก โดยนักลงทุนให้ความส าคัญในด้านการ
ติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว การออกแบบซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตถูกออกแบบมาให้
ใช้งานง่ายและสามารถใช้บริการได้ทุกเวลา สอดคล้องกับกรณีศึกษาของ ธนพร จริยาจรูญ (2550) ที่
ได้ศึกษาประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซื้อขายกองทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักลงทุนพบว่า 
ระบบการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตนอกจากจะต้องใช้งานง่ายและมีความรวดเร็ว ยั งต้องมีความ
ปลอดภัยสูงเนื่องจากผู้ใช้บริการมีความกังวลในระบบความปลอดภัยส าหรับบริการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขัดแย้งกับ ศึกษาของ วศิน อินทรผูก (2555) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในเขตอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพ่ิมเติมอีกว่า ปัจจัยที่นักลงทุนรายย่อยให้ความส าคัญ กับการซื้อขายผ่าน
สาขาของธนาคารในระดับมาก โดยรองลงมาคือ การซื้อขาย ผ่าน ATM โทรศัพท์ และ อินเตอร์เน็ต 
โดยซื้อขายผ่านตัวแทน ในระดับน้อย 
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2.3.2.4 กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 
ยุวดี อริยานนท์ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไป กรณีเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น พบว่า ปัจจัยส่งเสริมการตลาด 
ทั้งในด้านรายงานบทวิเคราะห์แนะน าการลงทุนแจกรายเดือน การจัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้าอย่าง
สม่ าเสมอ และการแจกของขวัญจากการใช้บริการหรือในเทศการต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ วศิน อินทรผูก (2555) ที่ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในเขตอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกองทุนรวม
เพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับการโฆษณา
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หน้าจอ ATM รวมถึงการให้ของสมนาคุณจ าพวก Cash Back และตั๋ว
เครื่องบิน โดยการจัดสัมมนา และการออกบูท มีผลในระดับปานกลาง 

2.3.2.5 ด้ ำนบุ คคล  (People) ห รือ  ผู้ แนะน ำก ำรลงทุน  ( Investment 
Advisory) 

ธารินี สุรวิธนัน (2549) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตรา
สารหนี้ของนักลงทุนรายใหญ่พบว่าปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ทางการตลาด ประกอบด้วย การให้ค าแนะน า
ของเจ้าหน้าที่การตลาด ความรู้ทางวิชาการและการแนะน าที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ และ
ความคุ้นเคยที่มีต่อเจ้าพนักงาน ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
อิสรีย์ จุลจิราภรณ์ (2550) ที่พบว่าปัจจัยด้านบุคลากรที่ให้บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัท
หลักทรัพย์ในระดับที่มาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการที่พนักงานเอาใจใส่ดูแลการลงทุน
ของลูกค้ารองลงมาคือเรื่องความรู้ความสามารถแนะน าในการลงทุน และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับ เฉลิมพล นิฐินันท์กุล สุรีย์ พงษ์เกษม และ อารัญญา สุขละเอียด (2549) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพ พบว่า ค าแนะน าจากพนักงานขาย
หน่วยลงทุน เป็นปัจจัยล าดับแรกในการตัดสินใจเลือกซื้อหน่วยลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนนั้น 

2.3.2.6 ลักษณะทำงกำยภำพ (Physical Evidence) 
อิสรีย์ จุลจิราภรณ์ (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพส่งผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ในระดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
ในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ จุไรรัตน์ อิต๊ะชุ่ม (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์
ตราสารหนี้ ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน
มากที่สุด นอกเหนือจากเรื่องอัตราผลตอบแทนแล้ว เรื่องสถานที่ในการให้บริการลูกค้าต้องมีความ
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สะดวกสบาย รวมถึงชื่อเสียงของธนาคารก็มีผลอย่างมากในการตัดสินใจลงทุน และการศึกษาของ 
วศิน อินทรผูก (2555) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในเขต
อ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ยังพบอีกว่า 
การแยกเคาน์เตอร์ให้บริการการลงทุนเห็นชัดเจนจากเงินฝาก พ้ืนที่ให้บริการมีความสะอาด และมี
เอกสารกองทุนแจกอย่างเพียงพอ ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนอยู่ในระดับสูง 

2.3.2.7 ด้ำนกระบวนกำร(Process) 
งานวิจัยของอิสรีย์ จุลจิราภรณ์  (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ในระดับมากโดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การติดตามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
อย่างรวดเร็ว และขั้นตอนการด าเนินการรวดเร็วสอดคล้องกับ วิลาสินี ชัยวรรณ์  (2548) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย ณ ห้องค้า จังหวัด
เชียงใหม่พบว่า ปัจจัยด้านการให้ข้อมูลที่ชัดเจนรวดเร็วมีผลต่อการเลือกลงทุน ของนักลงทุนอยู่ใน
ระดับมาก และการศึกษาของ วศิน อินทรผูก (2555) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของลูกค้าในเขตอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ยังพบอีกว่า ขั้นตอนที่ไม่สลับซับซ้อน และสะดวกรวดเร็ว รวมถึงบริการหลังการ
ขายที่ดี เช่น มี Call Center คอยท าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในระดับมาก 

 

2.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นกรอบงานวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ปัจจัยด้านนักลงทุน 
1.ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อายุ 

 รายได ้

 อาชีพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 ผลิตภัณฑ์ 

 ราคา 

 ช่องทางการบริการ 

 การส่งเสริมการตลาด 

 บุคลากร 

 ลักษณะทางกายภาพ 

 กระบวนการบริการ 
 

 
 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ (FIF) 
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บทที่ 3 
วิธีกำรวิจัย 

 
การวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ของ

กลุ่มประชากรวัยท างานในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ “Quantitative 
Research” โดยการใช้ การส ารวจ (Survey Research) และเก็ บข้ อมู ล โดยใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสรุป
ผลการวิจัย โดยการด าเนินการตาม ขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ เป็นกลุ่มของคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ที่เคยมีการลงทุนในกองทุนรวม ที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในรูปเงินฝาก หุ้นสามัญ 
สินค้าอุปโภค ทั้งนี้รวมถึงกองทุนที่ลงทุนโดยซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนที่จดทะเบียนอยู่ต่างประเทศ 
เนื่องจากกลุ่มประชากรลงทุนในกองทุนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีจ านวนทั้งสิ้น 1,784,100 คน 
(จ านวนบัญชี จ านวนหน่วยลงทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
จ าแนกตามที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนของ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 2555) การก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1967) ด้วยสมมติฐานที่ก าหนดว่าข้อมูลมีการ
กระจายตัวแบบปกติ  (Normal Distribution) โดยที่ ระดับความเชื่ อมั่ นร้อยละ 95 โดยค่ า
คลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ที่ร้อยละ 5 ซึ่งพิจารณาจากสูตรโดย 

ก าหนดค่าตัวแปร 
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N คือ จ านวนผู้ที่เคยลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ 
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
และเม่ือแทนค่าตัวแปรตามสูตรของ Yamane จะได้ค่าตามสมการด้านล่าง 
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n = 205.0)100,784,1(1
100,784,1


 

 = 461,4
100,784,1  

 = 400 
 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการท าวิจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังต่อไปนี้ 
 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ 

3.2.1.1 ปัจจัยด้ำนผู้ลงทุน 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
(1) เพศ 
(2) อายุ 
(3) รายได ้
(4) อาชีพ 

3.2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร (7 P’s) 
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
(2) ราคา(Price) 
(3) ช่องทางจัดจ าหน่าย(Place) 
(4) การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
(5) บุคคล(People) หรือผู้แนะน าการลงทุน 
(6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
(7) กระบวนการการบริการ (Process) 

3.2.2 ตัวแปรตำม  
คือ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ 
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3.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

3.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่

มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศแตกต่างกัน 

3.3.2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร  
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  (Product) ด้านราคา(Price) ด้านช่องทางจัด

จ าหน่าย(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) ด้านบุคคล(People) ด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการการบริการ (Process) มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ 

 

3.4 เครื่องมือในกำรวิจัย 
 

เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยนี้ ประกอบด้ วยการเก็ บข้ อมู ล โดยใช้ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปในการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยเป็น
ค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ 

โดยในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เป็นการถามระดับความคิดเห็น โดยใช้เครื่องมือ
ประเภทประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งระดับของความเห็นออกได้เป็นทั้งหมด 5 ระดับ จาก
ระดับน้อยไปหาระดับมาก (Likert Scale) ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 
 
เกณฑ์การก าหนดค่าน  าหนักคะแนนส าหรับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม 

ระดับความเห็น/การตัดสินใจ ระดับคะแนน 
มากที่สุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย 2 คะแนน 

น้อยที่สุด 1 คะแนน 
ไม่สามารถประเมินได้ 0 คะแนน 

 
ส าหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยความเห็นผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผลซึ่งสามารถ

ค านวณโดยใช้สูตรการหาค่าความกว้างของอันตรภาคชั้น สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  (5-1)/5 

=  0.8 
จึงก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นดังตารางที ่3.2 

 
ตารางที่ 3.2  
 
เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยของคะแนนในระดับต่างๆ 

ระดับคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00 เห็นด้วยมากที่สุด/ลงทุนแน่นอน 

3.41-4.20 เห็นด้วยมาก/อาจจะลงทุน 

2.61-3.40 เห็นด้วยปานกลาง/ไม่แน่ใจ 
1.81-2.60 เห็นด้วยน้อย/อาจจะไม่ลงทุน 

1.00-1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด/ไม่ลงทุนแน่นอน 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความตรง(Validity) ของข้อมูลที่ท าการศึกษาโดยใช้การ

วิเคราะห์ตัวประกอบ(Factor Analysis) เพ่ือใช้ทดสอบในเรื่องความตรงของข้อมูล และการวิเคราะห์
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ความน่าเชื่อถือ(Reliability) ของข้อมูล โดยใช้ Cronbach’s Alpha เพ่ือใช้ในการทดสอบระดับความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล 

 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

งานวิจัยนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ(Primary Data) ซึ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) จ านวน 400 ชุดค าตอบ ซึ่งการตอบแบบสอบถามจะ
ตอบลักษณะแบบสอบถามออนไลน์ 

 

3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยนี้เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวโดยเป็น
ข้อมูลในรูปข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว จะท าการประมวลผลทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 

3.6.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) 
ใช้อธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างโดยการอธิบายใน

รูปการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าอัตราร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) 
แผนภูมิแท่ง(Bar Chart) 

3.6.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน (Inferential Statistic) 
ศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติใช้เป็นเครื่องมือ

ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติดังนี้ 

3.6.2.1 กำรวิเครำะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  
เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 

3.6.2.2 กำรวิเครำะห์กำรถดถอย (Regression Analysis)  
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้จากการท า Factor Analysis 

กับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่ม
คนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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3.6.2.3 กำรวิ เครำะห์ข้อมู ล  Independent Sample T-Test และ One 
way ANOVA  

มีจุดประสงค์เพ่ือใช้ทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนใน

หน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ท า
การเก็บข้อมูลและประมวลผลและใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ข้อมูลคะแนนระดับความคิดเห็นของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

ลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่าง 
4.4 การวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ กับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท

กองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพ 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย และการก าหนดกลุ่มปัจจัย 
4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear regression) เพ่ือท าการศึกษาปัจจัย

ต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

 

4.1 ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
การเก็บข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม

ออนไลน์จ านวน 315 ชุด และการแจกแบบสอบถามให้ลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนกับทางธนาคารตอบ
จ านวน 92 ชุด โดยระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามอยู่ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 
2559 จึงมีชุดค าตอบจ านวน 407 ชุด โดยมีกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 
เพศ 

ชาย 227 55.77 
หญิง 180 44.23 

จ านวนรวม 407 100.00 

อาย ุ
20-30 ปี 269 66.09 

31-40 ปี 100 24.57 

41-50 ปี 21 5.16 
51-60 ปี 11 2.70 

มากกว่า 60 ปี 6 1.47 

จ านวนรวม 407 100.00 
สถานภาพ 

โสด 358 87.96 
สมรส 48 11.79 

หย่าร้าง 1 0.25 

จ านวนรวม 407 100.00 
ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 6 1.47 

ปริญญาตรี 167 41.03 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 234 57.49 

จ านวนรวม 407 100.00 
อาชีพ 

แม่บ้าน 3 0.74 

ธุรกิจส่วนตัว 53 13.02 
นิสิต/นักศึกษา 12 2.95 

พนักงานบริษัทเอกชน 301 73.96 
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ตารางที่ 4.1  
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม   (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (ร้อยละ) 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 36 8.85 

ลูกจ้าง 2 0.49 
จ านวนรวม 407 100.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 21 5.16 
15,000-30,000 บาท 128 31.45 

30,001-50,000 บาท 119 29.24 

50,001-70,000 บาท 81 19.90 
มากกว่า 70,000 บาท 58 14.25 

จ านวนรวม 407 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยมีสัดส่วนร้อยละ 

55.77 และเพศหญิงร้อยละ 44.23 ซึ่งอายุของกลุ่มตัวอย่างจะมีอายุในช่วง 20-30 ปีเป็นส่วนใหญ่ถึง
ร้อยละ 66.09 รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปีที่ร้อยละ 24.57 โดยสถานะภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ สถานภาพโสดร้อยละ 87.96 และสมรสร้อยละ11.79 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมี
ระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีที่ร้อยละ 57.49 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ที่ร้อยละ 
41.03 อาชีพโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเป็น พนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 73.96 รองลงมาคือ
ธุรกิจส่วนตัวที่ร้อยละ 13.02 และรายได้ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับรายได้ส่วนใหญ่ที่ระดับ 15,000-
30,000 บาทที่ร้อยละ 31.45 รองลงมารายได้อยู่ระหว่าง 30,000-50,000 บาทที่ ร้อยละ 29.24 

 

4.2 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในการลงทุนใน
กองทุนรวม ประกอบด้วย ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม, ประสบการณ์ลงทุนในกองทุน
รวม, สัดส่วนเงินลงทุนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ 
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ภาพที่ 4.1 ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม 
 

 
ภาพที่ 4.2 ประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวม 
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ภาพที่ 4.3 สัดส่วนเงินลงทุนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ 

 
จากภาพที่ 4.1-4.3 ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของการลงทุนผ่าน

กองทุนรวม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการลงทุนผ่านช่องทาง ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ คิดเป็น

ร้อยละ 48 รองลงมาคือใช้ทั้ง ผ่านธนาคาร/บริษัทหลักทรัพย์และช่องทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
33 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การในการลงทุนในหน่วยลงทุนโดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ 1-5 
ปีร้อยละ 61รองลงมาคือน้อยกว่า 1 ปีที่ร้อยละ 26 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการลงทุนในกองทุนเมื่อ
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่มีมูลค่าการลงทุนน้อยกว่า ร้อยละ 10 จ านวนสูงสุดที่ร้อยละ 
44 รองลงมาคือมีสินทรัพย์ที่ระดับร้อยละ 10-30 มีทั้งสิ้นร้อยละ 42 
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4.3 ข้อมูลคะแนนระดับควำมคิดเห็นของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วย

ลงทุนประเภทกองทุนต่ำงประเทศ 
 
ตารางที่ 4.2 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลงค่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

บริษัทมีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง 4.11 0.69 เห็นด้วยมาก 

กองทุนมีอัตราผลตอบแทนสูง 4.42 0.71 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
กองทุนมีความเสี่ยงต่ า 3.16 0.85 เห็นด้วยปานกลาง 

การด าเนินงานกองทุนมีความโปร่งใส และมีการ
ควบคุมท่ีด ี

4.05 0.72 เห็นด้วยมาก 

มีเอกสารยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุนชัดเจน 3.90 0.92 เห็นด้วยมาก 

มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง 3.21 1.15 เห็นด้วยปานกลาง 
ปัจจัยด้านราคา 

ค่าธรรมเนียมในการซื้อ -ขายกองทุนมีความ
เหมาะสม 

3.89 0.86 เห็นด้วยมาก 

อัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนมีความ
เหมาะสม 

3.80 0.85 เห็นด้วยมาก 

ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย 

การส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนมีความปลอดภัย 
และสามารถตรวจสอบได้ 

4.40 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด 

มีช่องทางในการส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
หลากหลาย 

4.02 0.83 เห็นด้วยมาก 

ที่ตั้งสาขามีการเดินทางสะดวก 3.48 1.03 เห็นด้วยมาก 
มีจ านวนสาขาให้ติดต่อมาก 3.36 1.07 เห็นด้วยปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลงค่า 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย เช่น  
การสะสมคะแนนในการแลกของรางวัล  
การแจกของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 

3.14 0.97 เห็นด้วยปานกลาง 

มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น สื่อ
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 

3.00 0.95 เห็นด้วยปานกลาง 

มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ 3.17 1.01 เห็นด้วยปานกลาง 
มีการจัดอบรม/สัมมนาความรู้ให้แก่ลูกค้าอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.40 1.09 เห็นด้วยปานกลาง 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
เจ้าหน้าผู้แนะน าการลงทุนมีความรู้ความสามารถ 3.60 0.88 เห็นด้วยมาก 
ผู้จัดการกองทุนมีความรู้ความสามารถ 4.33 0.79 เห็นด้วยมากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ผู้แนะน าการลงทุนรู้จักและคุ้นเคยกับ
ลูกค้า 

3.27 1.10 เห็นด้วยปานกลาง 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
อาคารส านักงาน มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการบริการ 3.06 0.96 เห็นด้วยปานกลาง 
รูปแบบเว็บไซต์มีความทันสมัยและใช้งานง่าย 3.68 0.91 เห็นด้วยมาก 
มีมุมบริการการให้ค าปรึกษาและท าธุรกรรมการ
ลงทุนที่แยกชัดเจน ง่ายต่อการติดต่อ 

3.47 1.01 เห็นด้วยมาก 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนในการสั่งซื้อขายไม่สลับซับซ้อนและ
สะดวกรวดเร็ว 

4.22 0.69 เห็นด้วยมากที่สุด 

มีความสม่ าเสมอในการให้ข้อมูลข่าวสารกองทุน 3.95 0.83 เห็นด้วยมาก 
มีบริการหลังการขายที่ดี เช่น มี Call Center ที่
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

3.55 1.03 เห็นด้วยมาก 

เอกสารที่ใช้ประกอบรายการซื้อขาย ไม่ยุ่งยาก 3.97 0.83 เห็นด้วยมาก 
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จากตารางที่ 4.2 จะพบว่าตัวแปรอิสระท่ีได้คะแนนระดับความเห็นด้วยสูง 5 อันดับแรก
โดยเรียงล าดับจากคะแนนมากไปน้อย ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กองทุนมีอัตรา
ผลตอบแทนสูง ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุดที่ 4.42 รองลงมาคือปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย การส่ง
ค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนมีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 4.40 โดย
ปัจจัยด้านบุคลากร เรื่อง ผู้จัดการกองทุนมีความรู้ความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.33 ซึ่งปัจจัยด้าน
กระบวนการ เรื่อง ขั้นตอนในการสั่งซื้อขายไม่สลับซับซ้อนและสะดวกรวดเร็ว ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 4.22 
และล าดับที่ 5 เป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เรื่อง บริษัทมีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง ได้รับคะแนน 
4.11 โดยในส่วนตัวแปรอิสระที่ส่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน 5 ล าดับสุดท้ายโดยเรียงจากน้อยไปมาก จะ
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่องมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น สื่อ
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 3.00 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ ในเรื่อง อาคารส านักงาน มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการบริการ คะแนนเฉลี่ยที่ 3.06 โดยปัจจัย
ด้านส่งเสริมการตลาด เรื่อง มีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย เช่น การสะสมคะแนนในการแลก
ของรางวัล การแจกของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ จะมีคะแนนเฉลี่ยที่ 3.14 โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
เรื่องกองทุนมีความเสี่ยงต่ า จะมีระดับคะแนนที่ 3.16 และสุดท้าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด เรื่อง
มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ จะได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 3.1 คะแนน 
 
ตารางที่ 4.3 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลงค่า 

หากให้ตัดสินใจลงทุนได้ใหม่ท่านจะตัดสินใจ
เลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน
ต่างประเทศท่ีท่านก าลังประเมินนี้หรือไม่ 

4.16 0.82 อาจจะลงทุน 

 
จากตารางที่ 4.3 โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วย

ลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศในระดับมาก ซึ่งถ้าให้กลุ่มตัวอย่างท าการตัดสินใจในการลงทุนใหม่
ก็จะยังเลือกลงทุนในกองทุนต่างประเทศเช่นเดิม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.16 คะแนน 
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4.4 กำรวิเครำะห์ด้ำนประชำกรศำสตร์ กับกำรตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่ำงประเทศของกลุ่มคนท ำงำนในเขตกรุงเทพ 
 

จุดประสงค์ของการวิจัยนี้ คือการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันว่า
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ หรือไม่ อย่างไร ซึ่งการ
ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยนี้วิเคราะห์ปัจจัยด้านเพศ, อายุ, รายได้, อาชีพ ทั้งหมด 4 ปัจจัย และ
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าว 

 

4.4.1 เพศกับกำรตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่ำงประเทศ 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศแตกต่างกัน 
 

 
ตารางที่ 4.4 
 
ผลการวิเคราะห์เพศกับการตัดสินใจลงทุน 

เพศ จ านวน 
ระดับการตัดสินใจ 

ลงทุน 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
Sig 

ชาย 227 4.3128 0.8276 
0.000 

หญิง 180 3.9778 0.7764 

 
จากการทดสอบเพศกับระดับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่างประเทศ โดยใช้ Independent-Sample T-Test ได้ค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึง 
Sig. ซึ่งมีความหมายว่า เพศชายและหญิง มีระดับการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน
ต่างประเทศมากกว่าเพศหญิง ซึ่งอาจเนื่องมาจาก เพศชายจะมีลักษณะนิสัยที่ชอบความเสี่ยงมากกว่า
เพศหญิง ซึ่งหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศนั้นมีความเสี่ยงและผันผวนกว่ากองทุนที่ลงทุน
ในประเทศ ทั้งในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าในต่างประเทศ 
ซึ่งผลการทดสอบสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพวัน นันทขว้าง (2545) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ เพศมีผลต่อการลงทุน โดย
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เพศชายนิยมลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูงและมีพ้ืนฐานในการติดตามข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจที่
รวดเร็วและแม่นย า มากกว่าเพศหญิง 

4.4.2 อำยุกับกำรตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่ำงประเทศ 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.5 
 
ผลการวิเคราะห์อายุกับการตัดสินใจลงทุน 

อายุ จ านวน 
ระดับการตัดสินใจ 

ลงทุน 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
Sig 

20-30 ปี 269 4.0595 .82192 

0.001 31-40 ปี 100 4.4200 .75452 
มากกว่า 41 ปี 38 4.2368 .85216 

 
จากการทดสอบอายุกับระดับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่างประเทศ โดยใช้(One-way ANOVA) ได้ค่าเท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึง Sig. ซึ่งมี
ความหมายว่า ระดับอายุที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ในแต่ละช่วงอายุจะมีลักษณะการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละ
ช่วง โดยในช่วงเริ่มต้นของการท างานจะมีลักษณะการลงทุนที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูงโดยรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนได้มาก เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยกลางคนจะมีการสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับ
ผลตอบแทน ส่วนวัยก่อนเกษียณจะเน้นการปกป้องเงินลงทุนไม่ให้ขาดทุน โดยส่วนใหญ่แล้วกองทุน
จ าพวก กองทุนต่างประเทศ และกองทุนทอง และน้ ามัน เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง จึงมีแนวโน้มที่
ผู้ลงทุนอายุในช่วงวัยเริ่มต้นท างานและวัยกลางคน จะมีความนิยมลงทุนสูงกว่าวันก่อนเกษียณ ที่
มุ่งเน้นการป้องกันเงินลงทุน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพร จรูญรังษี  (2546) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพ พบว่า นักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมาย และมีความนิยมลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.6  
 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ ที่มีอายุแตกต่างกัน 

อายุ 
Mean Difference 

(I-J) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Sig. 

20-30 ปี 31-40 ปี -.36052* .09473 .000 

มากกว่า 41 ปี -.17736 .14017 .206 
31-40 ปี 20-30 ปี .36052* .09473 .000 

มากกว่า 41 ปี .18316 .15413 .235 
มากกว่า 41 ปี 20-30 ปี .17736 .14017 .206 

31-40 ปี -.18316 .15413 .235 

 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่มีอายุแตกต่างกัน ด้วยวิธี 

Least Significant Difference (LSD) โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
เฉพาะกลุ่มที่มีความแตกต่างกันโดยพิจารณาค่า Sig. ที่น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 โดยพบว่ากลุ่ม
ช่วงอายุ 20-30ปี มีความแตกต่างในเรื่องตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ กับกลุ่ม
อายุ 31-40 ปี ซึ่งในช่วงอายุมากกว่า 41 ปีขึ้นไป ไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มอายุ 20-30 ปี หรือ กลุ่ม
อายุ 31-40 ปี ดังนั้นคนกลุ่มอายุ 20-30 ปีจึงมีการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ
น้อยกลุ่มอายุ 31-40 ปี เนื่องจากในช่วงอายุ 20-30 ปีนั้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัยท างานซึ่งจะมีรายรับ
อาจไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จากการที่ซื้อหาสินทรัพย์ อาทิ บ้าน รถยนต์ ในช่วงต้นของชีวิต แต่เมื่อ
ภาระดังกล่าวลดน้อยลงแล้ว ก็จะน าเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายน าไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
มากขึ้นในโดยจะอยู่ในช่วงช่วงอายุ 31-40 ปี และเมื่ออายุเพ่ิมข้ึนก็จะสนใจในการลงทุนที่มีความเสี่ยง
ลดลง โดยจากตารางที่ 4.6 ซึ่งกลุ่มอายุตั้งแต่ 41 ปี ขึ้นไปมีการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่างประเทศไม่แตกต่างจากกลุ่มอายุ 20-30 ปี 

4.4.3 รำยได้กับกำรตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่ำงประเทศ 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

การตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.7  
 
ผลการวิเคราะห์รายได้กับการตัดสินใจลงทุน 

รายได้ จ านวน 
ระดับการตัดสินใจ 

ลงทุน 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
Sig 

รายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท 149 3.7383 .86521 

0.000 
30,000-50,000 บาท 119 4.3950 .69158 

50,001-70,000 บาท 81 4.4691 .54969 

มากกว่า 70,000 บาท 58 4.3621 .83136 
 

จากการทดสอบอายุกับระดับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน
ต่างประเทศ โดยใช้(One-way ANOVA) ได้ค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึง Sig. ซึ่งมี
ความหมายว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก โดยทั่วไปแล้วเงินออมคือเงินที่เกิดจากส่วนที่เหลือจากการใช้
จ่ายประจ าวัน โดยระดับรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อเงินออมและการตัดสินใจน าเงินไปลงทุนเพ่ิมขึ้น 
โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะสังเกตว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 
บาท จะมีการตัดสินใจลงทุนน้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ย 50,000-70,000 บาท โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพร จรูญรังษี (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพ พบว่านักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมี
จุดมุ่งหมายต่อการลงทุนในระยะยาวเพ่ือการออมเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.8  
 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ ที่มีรายได้แตกต่างกัน 

รายได้ 
Mean 

Difference  
(I-J) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

Sig. 

รายได้ต่ ากว่า 
30,000 บาท 

30,000-50,000 บาท -.65670* .09304 .000 

50,001-70,000 บาท -.73088* .10447 .000 
มากกว่า 70,000 บาท -.62381* .11712 .000 

30,000-50,000 
บาท 

รายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท .65670* .09304 .000 

50,001-70,000 บาท -.07418 .10901 .497 
มากกว่า 70,000 บาท .03289 .12119 .786 

50,001-70,000 
บาท 

รายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท .73088* .10447 .000 

30,000-50,000 บาท .07418 .10901 .497 
มากกว่า 70,000 บาท .10707 .13017 .411 

มากกว่า 70,000 
บาท 

รายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท .62381* .11712 .000 
30,000-50,000 บาท -.03289 .12119 .786 

50,001-70,000 บาท -.10707 .13017 .411 
 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่มีอายุแตกต่างกัน ด้วยวิธี 
Least Significant Difference (LSD) โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
เฉพาะกลุ่มที่มีความแตกต่างกันโดยพิจารณาค่า Sig. ที่น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ
แตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้ 30,000-50,000 บาทกลุ่มที่มีรายได้ 50,001-70,000 บาทและกลุ่มที่มี
รายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป นอกจากกลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท นอกนั้นมีการตัดสินใจ
ลงทุนที่ไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มทีมีรายได้น้อยกว่า 30,000 มีการตัดสินใจลงทุนน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆนั้น
เนื่องจากรายได้ที่ได้รับอาจเพียงพอในการด าเนินชีวิตแต่อาจไม่มีเงินส่วนเหลือเพียงพอที่จะน าเงิน
ดังกล่าวไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,000 ที่มีระดับ
การตัดสินใจใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มที่มีรายได้ 50,000-70,000 บาทมีระดับการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด 
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4.4.4 อำชีพกับกำรตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่ำงประเทศ 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.9  
 
ผลการวิเคราะห์อาชีพกับการตัดสินใจลงทุน 

อาชีพ จ านวน 
ระดับการตัดสินใจ 

ลงทุน 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
Sig 

พนักงานบริษัทเอกชน 301 4.1960 .81942 

0.067 
ธุรกิจส่วนตัว/แม่บ้าน/  
นิสิตนักศึกษา/ลูกจ้าง 

70 4.1857 .76694 

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 36 3.8611 .89929 
 
จากการทดสอบอายุกับระดับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่างประเทศ โดยใช้ One-way ANOVA ได้ค่าเท่ากับ 0.067 ซึ่งมีค่ามากกว่ากว่า 0.05 จึงไม่ Sig. ซึ่ง
มีความหมายว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจลงทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ในปัจจุบันไม่ว่าผู้ลงทุน จะประกอบอาชีพใด ก็มีความสนใจใน
การบริหารเงินออมของตนเองให้งอกเงยไม่แตกต่างกัน โดยขัดแย้งกับงานวิจัยของ สุพร จรูญรังษี  
(2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพ 
พบว่า นักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายต้องการลงทุนระยะยาวเพ่ือเป็น
การออมเงิน แตกต่างกัน 

 

4.5 กำรวิเครำะห์ปัจจัย และกำรก ำหนดกลุ่มปัจจัย 
 

จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 28 ตัว
แปร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าปัจจัยหลายตัวมีความสัมพันธ์กับอย่างมีนัยส าคัญซึ่งส่งผลต่อ
การวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear regression) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
มาสกัดปัจจัยและท าการจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ก่อนน าไปวิเคราะห์สมการถดถอย เพ่ือให้ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์มีความถูกต้องและแม่นย าขึ้น 
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4.5.1 กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของตัวแปรอิสระในกำรวิเครำะห์ปัจจัย 
วิธีการวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) เป็นการทดสอบว่าตัวแปรทั้ง 28 ตัว 

มีความเหมาะสมที่จะใช้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยหรือไม่ โดยวิเคราะห์ค่าดังนี้ 
ค่า KMO มีตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปจะแสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมใจการวิเคราะห์

ปัจจัย 
ค่า KMO มีค่าน้อยกว่า 0.7 จะแสดงว่าข้อมูลไม่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์

ปัจจัย 
โดยการใช้ค่า Barlett’s Test Sphericity เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรที่ท าการวิเคราะห์ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดยมีการตั้งสมมติฐานดังต่อไปนี้ 
H0: ตัวแปรที่ท าการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
H1: ตัวแปรที่ท าการศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 
ตารางที่ 4.10  
 
แสดงค่า KMO และ Barlett’s Test Sphericity ของตัวแปรวิจัย 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .881 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6070.971 

Df 378 
Sig. 0.000 

 
จากตารางที่ 4.8 มีค่า KMO ที่ 0.881 ซึ่งแสดงว่าชุดข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้

วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย และเมื่อทดสอบ Barlett’s Test Sphericity พบโดยมีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 จึง ปฏิ เสธ H0และยอมรับ H1โดยมีความหมายว่า ตัวแปรที่ท าการศึกษามี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันดังนั้น ตัวแปรอิสระทั้ง 28 ข้อมีความสัมพันธ์กัน สามารถน าไปวิเคราะห์
ปัจจัยในขั้นต่อไปได ้



 42 

4.5.2 กำรก ำหนดกลุ่มปัจจัย 
จากการทดสอบเบื้องต้น พบว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์

ปัจจัย(Factor Analysis) โดยการสกัดปัจจัย(Extraction) แบบ Principal component Analysis 
และใช้การหมุนแกนแบบ Varimax และใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มปัจจัยที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่า 
Eigenvalue ทีมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งค่า Factor Loading ของตัววัดปัจจัยต้องมีค่ามากกว่า 0.33 โดย
พิจารณาจัดกลุ่มปัจจัยโดยดูจากค่า Factor loading มีค่าสูงสุดที่กลุ่มใดก็จัดให้อยู่ในกลุ่มนั้น 

เพ่ือพิจารณาค่า Initial Eigenvalue จะพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มของปัจจัยออก
ได้ทั้งสิ้น 6 กลุ่มปัจจัยซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิสระได้ 63.45% 

จากการจัดกลุ่มข้างต้นผู้วิจัยได้น าผลการจัดกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์มา
ท าการตั้งชื่อใหม่ ตามตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที่ 4.11  
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

- บริษัทมีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง 
- กองทุนมีอัตราผลตอบแทนสูง 
- กองทุนมีความเสี่ยงต่ า 
- การด าเนินงานกองทุนมีความโปร่งใส และมี

การควบคุมท่ีดี 
- มีเอกสารยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุนชัดเจน 

- บริษัทมีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง 
- กองทุนมีความเสี่ยงต่ า 
- การด าเนินงานกองทุนมีความโปร่งใส และมี

การควบคุมท่ีดี 
- มีเอกสารยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุนชัดเจน 
- มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง 

- มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง  

 ปั จจั ยด้ าน อัต ราผลตอบแทนและความ
ปลอดภัยในการซื้อ-ขายกองทุน ปัจจัยด้านราคา 

- ค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายกองทุนมีความ
เหมาะสม 

- กองทุนมีอัตราผลตอบแทนสูง 
- การส่ งค าสั่ งซื้ อขายหน่ วยลงทุนมีความ

ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ 
- ผู้จัดการกองทุนมีความรู้ความสามารถ 

- อัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนมี
ความเหมาะสม 
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ตารางที่ 4.11  
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมกองทุนและความ

สะดวกในการเข้าถึงส านักงาน - การส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนมีความ
ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ 

- มีช่องทางในการส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
หลากหลาย 

- ที่ตัง้สาขามีการเดินทางสะดวก 
- มีจ านวนสาขาให้ติดต่อมาก 

- ค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายกองทุนมีความ
เหมาะสม 

- อัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนมี
ความเหมาะสม 

- ที่ตั้งสาขามีการเดินทางสะดวก 
- มีจ านวนสาขาให้ติดต่อมาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

- มีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย เช่น 
การสะสมคะแนนในการแลกของรางวัล การ
แจกของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 

- มีการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย เช่นการ
สะสมคะแนนในการแลกของรางวัล การแจก
ของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 

- มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น 
สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 

- มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น 
สื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 

- มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ - มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ 
- มีการจัดอบรม/สัมมนาความรู้ให้แก่ลูกค้า

อย่างสม่ าเสมอ 
- มีการจัดอบรม/สัมมนาความรู้ให้แก่ลูกค้า

อย่างสม่ าเสมอ 

ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการและการน าเสนอ 

- เจ้าหน้าผู้แนะน าการลงทุนมีความรู้
ความสามารถ 

- ผู้จัดการกองทุนมีความรู้ความสามารถ 
- เจ้าหน้าที่ผู้แนะน าการลงทุนรู้จักและคุ้นเคย

กับลูกค้า 
- ผู้แนะน าการลงทุนในด้านการแนะน า

ผลิตภัณฑ์เอาใจใส่และให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี 

สารสนเทศ 

- มีช่องทางในการส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
หลากหลาย 

- รูปแบบเว็บไซต์มีความทันสมัยและใช้งานง่าย 

- รูปแบบการน าเสนอข้อมูลประกอบ การลงทุน
ง่ายต่อการเข้าใจ 

- ขั้นตอนในการสั่งซื้อขายไม่สลับซับซ้อนและ
สะดวกรวดเร็ว 
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ตารางที่ 4.11  
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย  (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
ปัจจัยด้านกายภาพ  

- อาคารส านักงาน มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
บริการ 

- รูปแบบเว็บไซต์มีความทันสมัยและใช้งานง่าย 
- รูปแบบการน าเสนอข้อมูลประกอบ การ

ลงทุนง่ายต่อการเข้าใจ 
- มีมุมบริการการให้ค าปรึกษาและท าธุรกรรม

การลงทุนที่แยกชัดเจน ง่ายต่อการติดต่อ 

- มีความสม่ าเสมอในการให้ข้อมูลข่าวสาร
กองทุน 

- มีบริการหลังการขายที่ดี เช่น มี Call Center
ที่แก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงที 

- เอกสารที่ ใช้ประกอบรายการซื้อขาย ไม่
ยุ่งยาก 

ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านสาขาและผู้แนะน าการลงทุน 

- ขั้นตอนในการสั่งซื้อขายไม่สลับซับซ้อนและ
สะดวกรวดเร็ว 

- มีความสม่ าเสมอในการให้ข้อมูลข่าวสาร
กองทุน 

- มีบริการหลังการขายที่ดี เช่น มี Call Center
ที่แก้ไขปญัหาได้อย่างทันท่วงที 

- เอกสารที่ใช้ประกอบรายการซื้อขาย ไม่
ยุ่งยาก 

- เจ้าหน้าผู้แนะน าการลงทุนมีความรู้
ความสามารถ 

- เจ้าหน้าที่ผู้แนะน าการลงทุนรู้จักและคุ้นเคย
กับลูกค้า 

- ผู้แนะน าการลงทุนในด้านการแนะน า
ผลิตภัณฑ์เอาใจใส่และให้ค าปรึกษาเป็นอย่าง
ดี 

- อาคารส านักงาน มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
บริการ 

- มีมุมบริการการให้ค าปรึกษาและท าธุรกรรม
การลงทุนที่แยกชัดเจนง่ายต่อการติดต่อ 
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4.6 กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยเชิงเส้น (Linear regression) เพื่อท ำกำรศึกษำปัจจัยต่อกำร

ตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่ำงประเทศของกลุ่มคนท ำงำนในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 
 

ผลจากการวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มปัจจัยข้างต้น จึงปรับเปลี่ยนสมมติฐาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดปัจจัย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านสาขาและผู้แนะน าการลงทุน มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุน
กองทนุประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมกองทุนและความสะดวกในการเข้าถึง
ส านักงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างาน
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนกองทุน
ประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและความปลอดภัยในการซื้อ -ขาย
กองทุนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ซึ่งส่งผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ โดยใช้การประมวลผล โดยใช้ Multiple 
regression โดยมีระดับความเชื่อม่ันที่ 95% 
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ตารางที่ 4.12 
 
แสดงค่าการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการตัดสินใจลงทุนกองทุนต่างประเทศกับปัจจัยที่ 6 ตัว 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .385a .148 .135 .76390 
 

ตารางที่ 4.13  
 
แสดงผลทดสอบสมมติฐานในสมการถดถอยระหว่างการตัดสินใจลงทุนกองทุนต่างประเทศกับปัจจัยที่ 
6 ตัว 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 40.552 6 6.759 11.582 .000b 

Residual 233.418 400 .584   
Total 273.971 406    

 
 จากตารางที่ 4.11 มีค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด(R2) สูงสุดเท่ากับ 0.148 ซ่ึงแสดงว่า
ปัจจัยทั้ง6 ตัว สามารถลดความผิดพลาดในการประเมินการตัดสินใจลงทุนกองทุนต่างประเทศของ
กลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ 14.8% และ ตารางที่ 4.7 
 แสดงค่า F Test มีค่าที่ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยค่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 หรือ ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% จะมีค่า Sig. แสดงว่ามีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนใน
หน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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ตารางที่ 4.14  
 
แสดงสมการถดถอยระหว่างการตัดสินใจลงทุนกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล กับกลุ่มปัจจัยทั ง 6 กลุ่ม 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta  

(Constant) 2.032 .379  5.365 .000 
1. ปัจจัยด้านกระบวนการ

และการน าเสนอ
สารสนเทศ 

.386 .082 .290 4.732 .000 

2. ปัจจัยด้านสาขาและ 
ผู้แนะน าการลงทุน 

.012 .071 .012 .174 .862 

3. ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

-.147 .061 -.149 -2.401 .017 

4. ปัจจัยด้านค่าธรรม 
เนียมกองทุนและความ
สะดวกในการเข้าถึง
ส านักงาน 

.112 .062 .107 1.809 .071 

5. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ -.287 .085 -.197 -3.369 .001 

6. ปัจจัยด้านอัตรา
ผลตอบแทนและความ
ปลอดภัยในการซื้อ-
ขายกองทุน 

.388 .079 .251 4.920 .000 

 
จากตารางที่ 4.12 กลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัวสินใจลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 

อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ 0.05 (T-Test ของปัจจัยที่มีค่า Sig. ต้องทีค่าน้อยกว่า 0.05) มีจ านวน 4 
ปัจจัย ประกอบด้วยปัจจัยด้านกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศ, ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด, ด้านผลิตภัณฑ์, ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและความปลอดภัยในการซื้อ-ขายกองทุน 
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จากการวิเคราะห์การถดถอย สามารถตอบสมมติฐานแต่ละข้อของงานวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เนื่องจากมีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 

0.05 จึง ยอมรับสมมติฐานที่ 5 โดยมีความหมายว่า ปัจจัยด้านกระบวนการและการน าเสนอสารสนเทศมี
อิทธิพลในเชิงบวก ต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจาก กระบวนการส่งรายการซื้อขายรวมถึงช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วโดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งในเรื่องการขอเอกสารกองทุน  จนถึงการออก
หนังสือยืนยันหน่วยลงทุน กระทั่งการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนรวดเร็ว จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน เนื่องด้วยนักลงทุนสามารถท าการเปรียบเทียบและท าธุรกรรมได้
รวดเร็วและไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของอิสรีย์ จุลจิราภรณ์ 
(2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัท
หลักทรัพย์ในระดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

ในส่วนเรื่องการน าเสนอสารสนเทศของบริษัท จ าพวกข้อมูลข่าวสาร ภาวะเศรษฐกิจ 
รวมถึงผลการด าเนินงานของกองทุน ให้ดูทันสมัยและเข้าใจได้ง่าย โดยนักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานและตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนได้ทันที โดยจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสรีย์ 
จุลจิราภรณ์ (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
บริษัทหลักทรัพย์ในระดับมากโดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านสาขาและผู้แนะน าการลงทุน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จากการวิเคราะห์ค่าสถิติ T-Test พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.862 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงไม่ 
Sig. จึงปฏิเสธ สมมติฐานที่ 6 โดยมีความหมายว่า ปัจจัยด้านสาขาและผู้แนะน าการลงทุน ไม่มี
ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจาก ในปัจจุบันนักลงทุน ส่วนใหญ่ท ารายการซื้อขาย หน่วยลงทุนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในเรื่องของสาขาที่มีความสวยงาม ดูทันสมัย หรือมีมุมที่ให้ค าปรึกษาด้าน
การลงทุนเฉพาะ จึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน 

ส่วนในด้านผู้แนะน าการลงทุนนั้น โดยทั่วไปและนักลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมมักจะ
ท าการหาข้อมูลรายละเอียดกองทุน อัตราผลตอบแทนกองทุนย้อนหลัง รวมถึงนโยบายการลงทุนของ
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กองทุน ได้เอง เพราะฉะนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องปรึกษา ผู้แนะน าการลงทุน จึงท าให้ปัจจัยด้านผู้แนะน า
การลงทุนน่าจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุน
กองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จากการวิเคราะห์ค่า T-Test มีค่า Sig. เนื่องจากมีค่าเท่ากับ 0.017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ กับ
การตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล เนื่องจาก ปัจจัยด้านการตลาด เช่น โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือให้นักลงทุนรับรู้และเกิดความสนใจกับกองทุนเปิดใหม่ รวมถึง การจัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
การลงทุนล้วนส่งผลให้นักลงทุน มีข้อมูล ซึ่ง การท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดังกล่าวก็มีค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ รวมถึงการแจกของรางวัล ซึ่งต้นทุนกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งการ จัดกิจกรรมหรือมี
รายการส่งเสริมการขายมาก นั้นจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกองทุน เพราะแสดงถึงความไม่เป็นที่
นิยมของกองทุนนั้น จึงต้องการมีท ากิจกรรมดังกล่าวเยอะจนเกินความจ าเป็นจนกระทั่งมีค่าใช้จ่าย
กิจกรรมส่งเสริมการที่ถูกมองว่าสูงเกินความจ าเป็น ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ ยุวดี อริยานนท์ (2552) 
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไป กรณีเปิด
เสรีค่าคอมมิชชั่น พบว่า ปัจจัยส่งเสริมการตลาด ทั้งในด้านรายงานบทวิเคราะห์แนะน าการลงทุนแจก
รายเดือน การจัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ และการแจกของขวัญจากการใช้บริการหรือ
ในเทศการต่างๆ มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักลงทุน 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมกองทุนและความสะดวกในการเข้าถึง
ส านักงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างาน
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จากการวิเคราะห์ค่า T-Test มีค่าเท่ากับ 0.071 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ท าให้ปัจจัย
ดังกล่าวไม่ Sig. จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมกองทุนและความสะดวกในการ
เข้าถึงส านักงานไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่ม
คนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจาก ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมกองทุน จ าพวก ค่าบริหาร
จัดการกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายกองทุนนั้น ของกองทุนต่างๆ นั้น เป็นมาตรฐาน ไม่
แตกต่างกัน จึงท าให้ปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ
ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ส่วนในเรื่องที่ตั้งสาขาและจ านวนสาขาที่มีให้ติดต่อมากนั้น ไม่ส่งผลกับการตัดสินใจ
ลงทุนเนื่องจากในปัจจุบันนักลงทุนทั่วไป มีลักษณะการส่งค าสั่งซื้อ-ขาย รวมถึงการหาข้อมูลกองทุน
ผ่าน อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนมาก ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวจึงไม่ผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน 
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สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนกองทุน
ประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

จากการวิเคราะห์ค่า T-Test ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลที่ได้มีค่า 
Sig. จึงยอมรับ สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงลบ กับการตัดสินใจลงทุน
กองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจาก ปัจจัย
ในเรื่องความเสี่ยงของกองทุนที่ต่ า มีเอกสารยืนยันหน่วยลงทุนชัดเจน รวมถึงมีนโยบายจ่ายปันผล
ต่อเนื่อง ในมุมมองของนักลงทุนกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ าจะมีอัตราผลตอบแทนที่ต่ าด้วยเช่นเดียวกัน 
ซึ่งการลงทุนในต่างประเทศวัตถุประสงค์หลักก็คือมาแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดในประเทศ 
รวมถึงการที่มีนโยบายปันผลอย่างต่อเนื่อง จะท าให้นักลงทุนต้องมีภาระภาษีจ่ายจากเงินปันผลจ่ายใน
อัตราร้อยละ 10 ในทุกครั้งที่กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผลแก่นักลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะเกิดความยุ่งยาก
ในการคิดค านวณภาษีเงินได้ และอาจส่งผลให้เสียภาษีในฐานที่สูงขึ้น แตกต่างจากการขายหน่วย
ลงทุนที่ได้ก าไรจากการขายหน่วยลงทุนจะไม่มีการน าหักภาษีดังเช่นเงินปันผลสุดท้ายเอกสารยืนยัน
หน่วยลงทุน ในปัจจุบันนักลงทุนสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือรวมถึงรายการซื้อขายผ่านระบบ 
ออนไลน์ ได้สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นเอกสารยืนยันหน่วยจึงไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและความปลอดภัยในการซื้อ-ขายกองทุน
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

จากการวิเคราะห์ค่า T-test ซึ่งมีเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงมีค่า Sig. จึง 
ยอมรับสมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและความปลอดภัยในการซื้อ -ขายกองทุนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก กับการตัดสินใจลงทุนกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจาก สิ่งส าคัญที่นักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในตราสารทาง
การเงิน ก็คืออัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยอยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจในการเลือกว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับ 
การศึกษาของ ลดาวัลย์ พงษ์พันธ์ (2549) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมกรณีศึกษา 
บลจ.ฟินันซ่า จ ากัด พบว่า ผู้ลงทุนจะให้ความส าคัญกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนมากที่สุด 

ส่วนในเรื่องความปลอดภัยในการส่งค าสั่งซื้อ-ขาย และสามารถตรวจสอบได้ถือว่าเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญตัวหนึ่งที่นักลงทุนใช้ในการพิจารณาว่าจะตัดสินใจลงทุนกับบริษัทนั้นหรือไม่ 
เนื่องจากถ้าระบบง่ายต่อการเกิดจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบไม่ได้สามารถรับค าสั่งซื้อ -
ขาย ของนักลงทุน ก็อาจส่งผลเสียหายทางการเงินต่อนักลงทุนรายนั้นได้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ในยุคปัจจุบันประชากรในเขตเมืองมีการออมผ่านบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือ

ฝากประจ า จนถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนจ าพวกกองทุนเปิดที่มีนโยบายลงทุนประเภทต่างๆมากขึ้น 
โดยนักลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศ จ าพวก หุ้นสามัญ หุ้นกู้ รวมถึงหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ทั้งยังมีโอกาสที่จะลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยมีกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้หลากหลายประเภท และหลากหลายอุตสาหกรรมโดยจะพบว่าบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน มีการจัดตั้งกองทุนประเภทดังกล่าวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกองทุน Foreign 
Investment Fund (FIF) ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนประเภทกองทุน FIF มากถึง 452 กอง และมูลค่า
สินทรัพย์กองทุนโตขึ้นถึง 132% ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ทุกบริษัทหลักทรัพย์ น าเสนอต่อนักลงทุน 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือน าผลที่ได้จาก
งานวิจัยนี้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทจัดการกองทุนรวมถึงทราบ 
อิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในเรื่องการบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เพ่ือสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งการตอบ
แบบสอบถามจะตอบลักษณะแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 315 ชุด และการแจกแบบสอบถามให้
ลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนกับทางธนาคารตอบจ านวน 92 ชุด โดยระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามอยู่
ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2559 จึงมีชุดค าตอบจ านวน 407 ชุด โดยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์กับกำรตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท

กองทุนต่ำงประเทศ 
จากผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้

เป็นเพศชายร้อยละ 56 และเพศหญิงร้อยละ 44ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 66 โดยมีระดับรายได้ส่วนใหญ่ที่ 15,000-30,000 บาทโดยคิดเป็นร้อยละ 31 และส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 74 ของกลุ่มตัวอย่าง 
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ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และระดับ
การศึกษา กับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่ามีความ
แตกต่างกันในเรื่องเพศ โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายจะมีการตัดสินใจลงทุนสูงกว่าเพศหญิง ซึ่งอาจจะ
มองได้ว่าเพศชายเป็นเพศที่มีความกล้าได้กล้าเสียมากกว่าเพศหญิง ด้วยกองทุนต่างประเทศนั้นมี
ความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนในประเทศทั้งในด้านอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึง ความไม่แน่นอนของสภาวะ
เศรษฐกิจของโลก จึงท าให้เพศชายมีความสนใจในการลงทุนกองทุนดังกล่าวสูงกว่าเพศหญิง ซึ่งปัจจัย
ด้านอายุก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ โดยกลุ่มอายุที่ระหว่าง  
20-30 ปีการตัดสินใจลงทุนน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน และแตกต่างอย่างชัดเจนกับกลุ่ม 31-40 ปี โดยกลุ่มอายุ 
31-40 ปีนั้นมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจลงทุนในการลงทุนหน่วยลงทุนต่างประเทศสูงสุดอันเนื่องจากเป็น
ช่วงอายุที่มีการงานมั่นคง และระดับรายได้สูงระดับหนึ่งจึงมีความต้องการในการลงทุนจากเงิน
ส่วนเกินจากการ ใช้จ่ายเพื่อคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศคือ รายได้ 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ ต่ ากว่า 30,000 บาทมีระดับการตัดสินใจที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
โดยมีการตัดสินใจลงทุนกองทุนต่างประเทศน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
โดยระดับรายได้ระหว่าง 50,000-70,000 บาท มีความสนใจในการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากมีรายได้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินส่วนเหลือเพ่ือไปใช้ในการลงทุนต่อเพ่ือหวังผลตอบแทนที่สูง โดยอาจ
มีจุดมุ่งหมายในการออมแตกต่างกันไป 

5.1.2 ปัจจัยท่ีส่ งผลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในหน่ วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่ำงประเทศ 

5.1.2.1 ปัจจัยด้ำนอัตรำผลตอบแทนและควำมปลอดภัยในกำรซื้อ-ขำยกองทุน 
เป็นปัจจัยที่ ส่ งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน

ต่างประเทศมากท่ีสุด แสดงถึงนักลงทุนคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน และเป็น
ปัจจัยหลักในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในกองทุนนั้นหรือไม่ โดยอยู่ภายใต้พ้ืนฐานของความปลอดภัยใน
การส่งค าสั่ง ซื้อขาย กองทุน และความลับของนักลงทุน โดยผู้บริหารกองทุนจะต้องมีการวิเคราะห์
และการตัดสินใจลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงมีระบบการรับสั่งซื้อ
ขายหน่วยลงทุนที่มีความเสถียรและตรวจสอบได้ ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน 

5.1.2.2 ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรและกำรน ำเสนอสำรสนเทศ 
เป็นปัจจัยที่ ส่ งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน

ต่างประเทศ เป็นอันดับ 2 ทั้งนี้เพราะ กระบวนการและการน าเสนอสาระสนเทศนั้น  ถือว่าเป็น
กระบวนการหลังการขายซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของนักลงทุน และเป็นปัจจัยเชิงบวก ถ้ามี
กระบวนการหลังการขายที่ดี อาทิ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วโดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
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รวมทั้งในเรื่องการขอเอกสารกองทุน จนถึงการออกหนังสือยืนยันหน่วยลงทุน กระทั้งการให้บริการ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนรวดเร็ว และถ้าประกอบกับ มีการน าเสนอสารสนเทศของบริษัท 
จ าพวกข้อมูลข่าวสาร ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงผลการด าเนินงานของกองทุน ให้ดูทันสมัยและเข้าใจได้
ง่าย จะส่งผลเป็นปัจจัยเชิงบวกกับการตัดสินใจลงทุนในครั้งต่อไปของนักลงทุน 

5.1.2.3 ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ 
เป็นปั จจัยที่ ส่ งผลเชิ งลบ ต่อการตัดสิน ใจลงทุนในหน่ วยลงทุน

ต่างประเทศ อันเนื่องจาก ในมุมมองของนักลงทุน เรื่องความเสี่ยงของกองทุนที่ความเสี่ยงที่ต่ า มี
เอกสารยืนยันหน่วยลงทุนชัดเจน รวมถึงมีนโยบายจ่ายปันผลต่อเนื่อง โดยกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ าจะ
มีอัตราผลตอบแทนที่ต่ า ซึ่งการลงทุนในต่างประเทศวัตถุประสงค์ในการน าเงินไปลงทุนก็คือมา
แสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดในประเทศ และการที่กองทุนมีนโยบายปันผลอย่างต่อเนื่อง จะท า
ให้นักลงทุนต้องมีภาระการจ่ายภาษีเงินได้ ซึ่งจะท าให้นักลงทุนเกิดความยุ่งยากในการคิ ดภาษี 
แตกต่างจากการขายหน่วยลงทุนที่ได้ก าไรจากการขายหน่วยลงทุนจะไม่มีการน าหักภาษีดังเช่นเงินปัน
ผลสุดท้ายเอกสารยืนยันหน่วยลงทุน ในปัจจุบันนักลงทุนสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือรวมถึง
รายการซื้อขายผ่านระบบ ออนไลน์ ได้สะดวกรวดเร็ว จนเอกสารยืนยันหน่วยลงทุนไม่มีความจ าเป็น
อีกต่อไป 

5.1.2.4 ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด  
เป็นปั จจัยที่ ส่ งผลเชิ งลบ ต่อการตัดสิน ใจลงทุนในหน่ วยลงทุน

ต่างประเทศ เป็นอันดับสุดท้าย เนื่องจากปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด อาทิ การโฆษณาผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้นักลงทุนรับรู้และเกิดความสนใจกับกองทุนเปิดใหม่ รวมถึง 
การจัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนล้วนส่งผลให้นักลงทุน ทั้งหมดที่กล่าวมามีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ และการจัดกิจกรรมหรือรายการส่งเสริมการขายมากไปนั้น จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน เพราะแสดงถึงความไม่เป็นที่นิยมของกองทุนนั้น โดยการจัดกิจกรรมมากเกินไป จะส่งผลให้
มีค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการที่สูงเกินความจ าเป็น 

 

5.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
 

จากผลการศึกษาท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่างประเทศ สามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักลงทุนได้สูงที่สุด 

โดยจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและความปลอดภัยในการซื้อ-ขายกองทุน ปัจจัยด้านกระบวนการและ
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การน าเสนอสารสนเทศ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถน าข้อมูลมาเพ่ือประกอบการก าหนด
กลยุทธ์ได้ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องให้ความส าคัญในเรื่องการวิเคราะห์โอกาสและ
จังหวะในการลงทุน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในอยู่ภายในกรอบที่เหมาะสม โดย
มุ่งเน้นในการสร้างผลก าไรแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องให้ความส าคัญในเรื่อง ระบบรับค าสั่งซื้อขาย 
ของนักลงทุนที่มี ความเสถียร และสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ รวมถึ ง ระบบงานในการ
แก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า และระบบงานของบริษัท อาทิ การยืนยันหน่วยลงทุน รวมถึงการเสนอสาระ
สนเทศ ที่เหมาะสมกับนักลงทุน 

3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องให้ความส าคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือของ
องค์กร การด าเนินการของกองทุนมีความโปร่งใส เนื่องจากจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนของ
นักลงทุนในการเข้ามาใช้บริการได้ 

4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องดูความเหมาะสมในการจัดรายการส่งเสริมการ
ขาย หรือการท าโฆษณา ซึ่งต้องมีปริมาณที่เหมาะสม โดยอย่าท ามากเกินความจ าเป็นจนส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน 

5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สามารถน าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่ ได้
ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวไปใช้ในการจัดรายการส่งเสริมการตลาดหรือผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะกับกลุ่ม
ลูกค้าของตนเองได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า 

 

5.3 ข้อจ ำกัดกำรวิจัย 
 

1. งานวิจัยนี้ไม่ได้มีการเจาะจงกลุ่มอายุและอาชีพ ท าให้ข้อมูลที่ได้มานั้นไม่สามารถ
เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทุกช่วงอายุและอาชีพได้ โดยจากการเก็บข้อมูลนั้นพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่จะมีอายุในช่วง 20 -30 ปี ร้อยละ 66 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชนโดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 74 ท าให้การวิจัยครั้งนี้อาจไม่สามารถน าไปใช้กลับ
กลุ่มนักลงทุนอายุตั้งแต่ 40 ปี หรือกลุ่มผู้ทีท างานอิสระได้ 

2. แบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท านั้นเป็นภาษาไทยดังนั้น จึงท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างจะถูกจ ากัดเพียงนักลงทุนชาวไทยหรือผู้ที่อ่านภาษาไทยออกเท่านั้น ท าให้งานวิจัยอาจไม่
สามารถใช้ได้กับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างประเทศ 
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5.4 ข้อเสนอแนะงำนวิจัยต่อเนื่อง 
 

จากงานวิจัยข้างต้นควรขยายขอบเขตงานวิจัยเพิ่มเติม โดยวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนต่างประเทศ นอกเหนือจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ
ขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างให้ครอบครุมมากขึ้น ในเรื่อง อายุ อาชีพ หรือแหล่งที่พักอาศัยให้
กระจายตัวมากขึ้น รวมถึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทยเพ่ือให้ ทราบถึงความ
แตกต่างของผลการวิจัยข้างต้นเพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักลงทุนได้ในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท 
กองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study) โครงการ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการท าแบบสอบถามเพ่ือเป็น
การเก็บข้อมูลส าหรับอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วย
ลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้วิจัยจึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงและครบถ้วนถูกต้องเพ่ือให้ผลงานวิจัย
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมาย โดยในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลผู้วิจัยจะท าการเก็บรักษาเป็นความลับ
โดยจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในทุกกรณี โดยจะท าการวิเคราะห์ในภาพรวมของข้อมูลเท่านั้น 

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปในการลงทุนหน่วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่างประเทศ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน

ประเภทกองทุนต่างประเทศ 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่างประเทศ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปในการลงทุนหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ 
 

1.1 ท่านเคยลงทุนในกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น K-Japan, K-India, 
KFGold ฯลฯ) 
 ใช่  ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
 

1.2 ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหรือไม่ 
 ใช่  ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
 

1.3 ท่านซื้อกองทุนผ่านช่องทางใด 
 ธนาคาร/บริษัทหลักทรัพย์ 
 ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 
 ทั้ง 2 ช่องทาง 
 

1.3 ท่านมีประสบการณ์ลงทุนในกองทุนทุนรวมมาแล้วกี่ปี 
 น้อยกว่า 1 ปี 
 1-5 ปี 
 มากกว่า 5 ปี 
 

1.4 สัดส่วนเงินลงทุนของท่านเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมด 
 น้อยกว่าร้อยละ 10 
 ร้อยละ 10-30 
 ร้อยละ 31-50 
 มากกว่าร้อยละ 50 
 

1.5 กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศที่ท่านลงทุนครั้งล่าสุดคือ................................... 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท
กองทุนต่างประเทศ 

ค าชี้แจง กรุณาประเมินกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศที่ท่านลงทุนครั้งล่าสุดที่ท่านตอบใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.5 โดยท าเครื่องหมายลงในช่องสี่เหลี่ยมโดยเลือกค าตอบที่ตรงกับท่าน
มากที่สุด 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่างประเทศ 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ไม่สามารถ
ประเมินได ้

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ ์       

2.1 บริษัทมีความน่าเชื่อถือและมี
ชื่อเสียง 

      

2.2 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนสงู       
2.3 กองทุนมีความเสี่ยงต่ า       

2.4 การด าเนินงานกองทนุมีความ
โปร่งใส และมีการควบคุมที่ดี 

      

2.5 มีเอกสารยืนยันการซื้อขายหน่วย
ลงทุนชัดเจน 

      

2.6 มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
อย่างต่อเนื่อง 

      

ปัจจัยด้านราคา       
2.7 ค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขาย

กองทุนมีความเหมาะสม 
      

2.8 อัตราค่าธรรมเนียมในการบริหาร
กองทุนมีความเหมาะสม 

      

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย       

2.9 การส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนมี
ความปลอดภัย และสามารถ
ตรวจสอบได ้

      

2.10 มีช่องทางในการส่งค าสั่งซื้อขาย
หน่วยลงทนุหลากหลาย 

      

2.11 ที่ตั้งสาขามีการเดินทางสะดวก       
2.12 มีจ านวนสาขาให้ติดต่อมาก       
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่างประเทศ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด       
2.13 มีการส่งเสริมการตลาดที่

หลากหลาย เช่น การสะสม
คะแนนในการแลกของรางวัล 
การแจกของที่ระลึกในเทศกาล
ต่างๆ เปน็ต้น 

      

2.14 มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 

      

2.15 มีการส่งเสริมการตลาดที่นา่สนใจ       
2.16 มีการจัดอบรม/สัมมนาความรู้

ให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
      

ปัจจัยด้านบุคลากร       
2.17 เจ้าหน้าผู้แนะน าการลงทุนมี

ความรู้ความสามารถ 
      

2.18 ผู้จัดการกองทุนมีความรู้
ความสามารถ 

      

2.19 เจ้าหน้าที่ผู้แนะน าการลงทนุรู้จัก
และคุ้นเคยกับลูกค้า 

      

2.20 ผู้แนะน าการลงทุนในด้านการ
แนะน าผลติภัณฑ์เอาใจใส่และให้
ค าปรึกษาเปน็อย่างดี 

      

ปัจจัยด้านกายภาพ       
2.21 อาคารส านักงาน มีอุปกรณ์ที่

ทันสมัยในการบริการ 
      

2.22 รูปแบบเว็บไซต์มีความทันสมัย
และใช้งานงา่ย 

      

2.23 รูปแบบการน าเสนอข้อมูล
ประกอบ การลงทุนง่ายต่อการ
เข้าใจ 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในหน่วยลงทุนประเภทกองทุน

ต่างประเทศ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่สามารถ
ประเมินได ้

2.24 มีมุมบริการการให้ค าปรึกษาและ
ท าธุรกรรมการลงทุนที่แยก
ชัดเจน งา่ยต่อการติดต่อ 

      

ปัจจัยด้านกระบวนการ       
2.25 ขั้นตอนในการสั่งซื้อขายไม่

สลับซบัซ้อนและสะดวกรวดเร็ว 
      

2.26 มีความสม่ าเสมอในการให้ข้อมูล
ข่าวสารกองทุน 

      

2.27 มีบริการหลังการขายที่ดี เชน่ ม ี
Call Center ที่แก้ไขปัญหาได้
อย่างทันทว่งท ี

      

2.28 เอกสารที่ใช้ประกอบรายการซื้อ
ขาย ไม่ยุ่งยาก 

      

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ 

 

การตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุนต่างประเทศ 

ระดับการลงทุน 
ลงทุน

แน่นอน 
อาจจะ
ลงทุน 

ไม่แน่ใจ อาจจะไม่
ลงทุน 

ไม่ลงทุน
แน่นอน 

3.1 หากให้ตัดสินใจลงทุนได้ใหม่ท่าน
จะตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วย
ลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ
ที่ท่านก าลังประเมินนี้หรือไม่ 
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องสี่เหลี่ยมโดยเลือกค าตอบที่ตรงกับผู้ตอบแบบสอบถาม

มากที่สุด 
 
4.1 เพศ 

 ชาย  หญิง 
 

4.2 อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี  20-30 ปี 
 31-40 ปี  41-50 ปี 
 51-60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
 

4.3 สถานภาพ 
 โสด  สมรส  หย่าร้า 
 

4.4 ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
 

4.5 อาชีพ 
 นิสิต/นักศึกษา  ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน 
 ธุรกิจส่วนตัว  แม่บ้าน  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............. 
 

4.6 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ต่ ากว่า 15,000 บาท  15,000-30,000 บาท  30,001-50,000 บาท 
 50,001-70,000 บาท  มากกว่า 70,000 บาท 

 
---------จบแบบสอบถาม------- 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดและการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
ตารางที่ ข.1  
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้ 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 
Total % of 

Variance 
Cumulati

ve % 
Total % of 

Variance 
Cumulati

ve % 
Total % of 

Variance 
Cumulati

ve % 
1 9.098 32.494 32.494 9.098 32.494 32.494 3.850 13.750 13.750 
2 2.262 8.078 40.572 2.262 8.078 40.572 3.582 12.795 26.545 
3 2.075 7.410 47.982 2.075 7.410 47.982 3.208 11.456 38.001 
4 1.674 5.980 53.962 1.674 5.980 53.962 2.577 9.202 47.203 
5 1.430 5.106 59.068 1.430 5.106 59.068 2.328 8.314 55.518 
6 1.228 4.384 63.452 1.228 4.384 63.452 2.222 7.935 63.452 
7 .938 3.351 66.804       
8 .901 3.216 70.020       
9 .848 3.029 73.048       
10 .803 2.868 75.916       
11 .707 2.527 78.443       
12 .633 2.262 80.705       
13 .582 2.079 82.784       
14 .552 1.970 84.754       
15 .487 1.739 86.494       
16 .444 1.585 88.079       
17 .427 1.526 89.605       
18 .403 1.441 91.046       
19 .370 1.323 92.369       
20 .334 1.193 93.561       
21 .325 1.162 94.724       
22 .300 1.070 95.794       
23 .270 .964 96.758       
24 .228 .815 97.572       
25 .216 .773 98.345       
26 .189 .675 99.020       
27 .153 .547 99.567       
28 .121 .433 100.000       
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ตารางที่ ข.2  
 
กลุ่มปัจจัยของผู้ให้บริการ ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยหมุนแกน (Rotated Component Matrix) 

Rotated Component Matrixa 
 Component 

1 2 3 4 5 6 

Place2 .394      
Physic2 .662      

Physic3 .797      
Process1 .738      
Process2 .620      
Process3 .621      

Process4 .709      
People1  .715     

People3  .778     
People4  .771     
Physic1  .522     

Physic4  .598     

Promotion1   .812    
Promotion2   .758    
Promotion3   .759    
Promotion4   .544    
Price1    .866   
Price2    .867   

Place3    .560   
Place4    .505   
Product1     .452  

Product3     .483  
Product4     .609  

Product5     .721  
Product6     .491  

Product2      .635 
Place1      .525 

People2      .722 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายอรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ 
วันเดือนปีเกิด 14 กันยายน 2529 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2552: บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ต าแหน่ง Senior officer (Issuer Relationship) 
 Thai Bond Market Association 
 
ประสบการณ์ท างาน 2552-2558: Assistant Manager Treasury Operation
 Kiatnakin Bank 
 2558: Issuer Relationship 
 Thai Bond Market Association 
 
 
 


