
  
ง 

 
ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา  
 ต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ 
 กองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ผู้เขียน  นางสาวเมทิวา จนัทร์ทิพย ์
 

ปริญญา  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
 

อาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ รองศาสตราจารย ์ดร.รว ี ลงกานี  
    

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 
ต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ใน
เขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ท่ีลงทุนในกองทุนรวมในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 140 ราย ผลการศึกษาพบวา่  

ผลการประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Profile) ของผูล้งทุน โดยใชแ้บบประเมินความ
เส่ียงของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้
ส่วนใหญ่มีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นระดบัค่อนขา้งต ่า โดยส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 35 – 49 ปี มี
การศึกษาในระดบัตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป ไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย ์คาดวา่
จะไม่จ  าเป็นตอ้งใช้เงินลงทุนในส่วนน้ีน้อยกว่า 1 ปี ตอ้งการรายได้จากเงินทุนในส่วนน้ีเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายประจ าในระดบัมาก ใช้เงินลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เทียบเป็นสัดส่วนเงินลงทุนกบัทรัพยสิ์น ร้อยละ 10 – 30 สามารถรับความ
เส่ียงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบ้า้ง มีเป้าหมายในการลงทุนล าดบัแรกคือ เงินตน้ส าหรับการ
ลงทุนตอ้งปลอดภยั แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อ สามารถยอมรับผลขาดทุนจาก
การลงทุนในกองทุนรวม ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ 10  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) พบวา่ ปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้ม ล าดบัแรกกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ให้ความส าคญัต่อความมัน่คง
ของสถาบนัการเงิน รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจยั
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ดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน พบวา่ ล าดบัแรกให้ความส าคญัต่อจุดมุ่งหมายในการลงทุนเพื่อตอ้งการ
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก เพื่อเพิ่มความงอกเงยของเงินลงทุน และจุดมุ่งหมายใน
การลงทุนเพื่อตอ้งการสภาพคล่องในการเปล่ียนเป็นเงินสดเม่ือตอ้งการ ปัจจยัดา้นการส่ือสาร พบวา่ 
ล าดบัแรกให้ความส าคญัต่อค าแนะน าจากพนกังานสถาบนัการเงิน รองลงมาคือ เอกสาร แผ่นพบั
แนะน ากองทุนรวม และค าแนะน าจากญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกั  และปัจจยัด้านการบริการ พบว่า 
ล าดบัแรกให้ความส าคญัต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
(บลจ.) รองลงมาคือ พนกังานมีความรู้ ความช านาญในการให้บริการเก่ียวกบักองทุนรวม พนกังาน
ใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ผูล้งทุน  

ส าหรับแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงการให้บริการกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ควรมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลงทุนในกองทุนรวมประจ าธนาคาร 
เพื่อท าหน้าท่ีให้ความรู้ ค  าปรึกษาแก่ผูล้งทุนควรมีการแจง้ขอ้มูล หรือส่งเอกสารข่าวประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมใหลู้กคา้ถึงบา้นหรือท่ีท างาน ควรมีการจดัท าโปรโมชัน่ หรือสิทธิ
พิเศษให้แก่ลูกคา้ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกการลงทุนในกองทุนรวม และควรมีการพฒันารูปแบบการ
กองทุนรวมท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบักลุ่มอาย ุและกลุ่มอาชีพของลูกคา้  
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to examine factors affecting customers in Chiang 
Kham District, Phayao Province towards investing in mutual funds of Krung Thai Asset 
Management Public Company Limited.  Questionnaire was used to collect data from 140 
customers in Chiang Kham District, Phayao Province who invested in mutual funds of Krung 
Thai Asset Management Public Company Limited.  According to investor risk profile, the 
findings indicated that the majority of the samples were in fairly low level.   Most of them were 
35-40 years old and held a bachelor’s degree or higher.  They did not have any experience in 
investing in the asset and believed that they would not spend that amount of  money less than one 
year.  They needed the income from the fund management for their daily expenses at high level.  
The money that was invested in Krung Thai Asset Management  Public Company Limited was 
10-30% of their asset. They could accept some loss from the investment.  The main purpose for 
investing in mutual funds was the safety of the capital investment even though the return was 
lower than the inflation rate.  They were able to accept less than 10% return from investing in 
mutual funds.  

Regarding to factors affecting the investment in Krung Thai Asset Management Public 
Company Limited, the result showed that, in terms of the general surroundings factor, the sample 
concentrated on the security of the financial institutions the most.  The latter were the deposit 
interest rate and domestic economic status.  For the purpose in investing, it was found that the 
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higher return than that of the deposit interest rate was mostly focused and the purpose to invest 
was for liquidity so they were able to change the fund into cash whenever it was needed.  
Regarding to the communication factor, the result revealed that the suggestion from the staff of 
financial institution was firstly considered.  The latter were document or leaflet on mutual funds 
and recommendations from relatives, friends and acquaintances, respectively.  Concerning the 
service factor, the study showed that the trust fund management company’s fame, image and 
trustworthiness were focused on the first priority.  The latter  were the staff’s expertise and 
knowledge on mutual funds as well as the staff  interest and attention towards the investors. 

Additionally, in order to improve and develop the service of the Krung Thai Asset 
Management Public Company Limited, there should be experts in mutual fund investment in each 
branch to provide knowledge and to give consultation to investors.  Information and brochures on 
Mutual Fund investment should also be sent to investor home or office as well as special promotion or 
privilege should be given to the customers who invested in  mutual funds.  Finally, the mutual fund  
should be offerred in various types  in line with the customer age and occupation. 

 


