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1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 

การออมเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นการช่วยสนบัสนุนการลงทุน 
การผลิตของประเทศและการจ้างงาน และยงัสร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลด
ผลกระทบจากความผนัผวนจากวิกฤติการณ์ในตลาดเงินโลก ซ่ึงการออมและการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัมีผูท่ี้มีเงินออมสามารถบริหารเงินออมของตนให้เกิดประโยชน์
ไดห้ลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบท่ีประชาชนให้ความสนใจในการออมปัจจุบนั แบ่งเป็น 5 ประเภท
ไดแ้ก่ คือ การออมเงินฝากทุกประเภทผ่านธนาคารพาณิชย ์ การลงทุนในพนัธบตัรและตราสารหน้ี
ภาครัฐบาล การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในตราสารทุน และการซ้ือกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน, 2554) 
ซ่ึงแนวโนม้การออมและการลงทุนหลายรูปแบบทั้งฝากธนาคาร ลงทุนในหุ้น ตราสารหน้ี และลงทุน
ในกองทุนรวมนั้น พบว่า การออมโดยการลงทุนในกองทุนรวมมีอตัราการเติบโตเพิ่มสูงข้ึน ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 1.1 ดงัน้ี 
 

ตาราง 1.1 อตัราการเติบโตของสัดส่วนจ านวนบญัชีการออมและการลงทุนในกองทุนรวมปี 2550 – 
2553  

ปี พ.ศ. บัญชีเงินฝำก (%) บัญชีกองทุนรวม (%) 
2550 -0.49 26.91 
2551 -1.423 37.03 
2552 -1.21 10.41 
2553 19.39 18.35 

ท่ีมา: สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (2554: ระบบออนไลน์) 
 

จากตาราง 1.1 พบว่า อตัราการเติบโตของสัดส่วนจ านวนบญัชีการออมในช่วงปี 2550 – 
2553 มีแนวโนม้ลดลง ขณะท่ีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมปี 2550 – 2553 มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากข้ึน      
สืบเน่ืองมาจากการออมโดยวธีิฝากธนาคารแมว้า่จะมีความปลอดภยั ความเส่ียงต ่า สภาพคล่องสูง แต่ 
จากผลกระทบจากวิกฤติสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์ (Sub prime) ในปี พ.ศ.2551 ท าให้เศรษฐกิจของ
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โลกมีแนวโนม้เขา้สู่ภาวะชะลอตวั  และธนาคารแห่งประเทศไทยไดต้ดัสินใจปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
นโยบายตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2551 จนถึง ปัจจุบนั  ธนาคารพาณิชยจึ์งไดท้ยอยปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากลง  ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียท่ีลดต ่าลงท าใหลู้กคา้แทบไม่ไดรั้บประโยชน์จากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
เม่ือเทียบกบัอตัราเงินเฟ้อในประเทศ และหกัภาษี ณ.ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 ของดอกเบ้ียเงินฝาก
แลว้ ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงจากการฝากธนาคารจึงต ่า หรือไม่ช่วยเพิ่มมูลค่าของเงิน กลายเป็นเพียง
การรักษาเงินให้มีมูลค่าเท่ากบัวนัท่ีเร่ิมลงทุนเท่านั้น (จริยา พิมลไพบูลย,์ 2554) ดว้ยปัจจยัเหล่าน้ีท า
ให้ประชาชนหันมาสนใจน าเงินฝากธนาคารมาลงทุนมากข้ึน และหน่ึงในตวัเลือกการตดัสินใจคือ
การน าเงินฝากมาลงทุนในกองทุนรวม  

กองทุนรวม ถือเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนส าหรับผูล้งทุน ท่ีช่วยลดขอ้จ ากดัดา้นทุนทรัพย ์ 
เวลาในการติดตามการลงทุน ขอ้มูลในการลงทุน และประสบการณ์หรือความช านาญในการลงทุน ผา่น 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม หรือ บลจ. ซ่ึงผูท่ี้จะจดัตั้งกองทุนรวมไดจ้ะตอ้งเป็นบริษทัท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังประเภทจดัการกองทุนรวม และมี ส านักงานคณะกรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เป็นผู ้ก  ากับดูแลให้บริษัทนั้ นด าเนินการภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย,2549 : 516)  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (Krungthai Asset Management 
PCL. หรือ KTAM)  เป็นสถาบนัการเงินหน่ึงในการก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ (ก.ล.ต.) ภายใตก้ารด าเนินงานตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย  ์ โดยการด าเนินธุรกิจของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เป็นรัฐวสิาหกิจ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริหารสินทรัพยใ์ห้กบัสถาบนั 
องคก์ร และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 7.89 โดยน าเสนอกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ แก่ผูท่ี้ตอ้งการวางแผนลงทุนส าหรับตนเองในระยะยาว และกองทุนรวมส าหรับบุคคล
ธรรมดาท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนแตกต่างกนั โดยมีการบริหารงานท่ีมีคุณภาพจากการได้รับรางวลั 
โพสต-์ลิปเปอร์ 2009 ซ่ึงเป็นองคก์รวิเคราะห์วิจยักองทุนชั้นน าของโลก มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิภายใต้
การบริหารจดัการของ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) มีรายละเอียดดงัน้ี  

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 73,897,284,208.83 บาท 
กองทุนส่วนบุคคล มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 15,440,520,183.15 บาท 
กองทุนรวม มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 151,218,433,712.95 บาท 
กองทุนอสังหาริมทรัพย ์ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 104,603,316,161.08  บาท 
   รวม          345,159,554,266.01 บำท  
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การลงทุนผา่นกองทุนรวมถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการลงทุนท่ีเสมือนมีมืออาชีพมาช่วย
ดูแลการลงทุนให้ ท าให้นักลงทุนรายย่อยตระหนักถึงผลดีของการลงทุนผ่านกองทุนรวม เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมมาลงทุนผา่นกองทุนรวมมากข้ึน มีสัดส่วนการซ้ือขายผา่นกองทุนรวมมากข้ึน
เร่ือยๆ เม่ือกองทุนรวมไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนมากข้ึน ท าให้การแข่งขนัในธุรกิจจดัการกองทุน
รวมยิ่งเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย จึงตอ้งมีการสร้างกลยุทธ์ทางด้านนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั อย่างไรก็ตามนกัลงทุน มีความแตกต่างในดา้นพฤติกรรม และความตอ้งการ
ดงันั้น ในการเสนอขายกองทุนจึงเกิดปัญหาวา่จะเสนอกองทุนรูปแบบใด มีลกัษณะนโยบายการลงทุน
อย่างไร จึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ พร้อมทั้งท าให้บริษทัไดรั้บประโยชน์
สูงสุดเช่นกนั 

ส าหรับสถานการณ์การลงทุนผา่นกองทุนรวมในพื้นท่ี อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา จากการ
ให้ขอ้มูลของผูจ้ดัการสาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงค า ได้กล่าวว่า อ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยาเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีความเจริญทดัเทียมกับอ าเภอเมือง มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และ
โบราณสถานท่ีมีความสวยงามหลายแห่ง อีกทั้งมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีน่าสนใจ ประกอบกบั
ธนาคารท่ีเปิดใหบ้ริการแก่ประชาชน จ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
นอกจากน้ีในพื้นท่ีอ าเภอเชียงค า มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชน ไดแ้ก่ โรงงาน
ท าน ้ าแข็ง โรงงานสีข้าว โรงงานไอศกรีม โรงงานท าอิฐมอญ โรงงานท าเส้นก๋วยเต๋ียว โรงงาน
คอนกรีตผสมส าเร็จรูป โรงงานท าธูป โรงงานท าเทียนไข และธุรกิจรายย่อยอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงลว้น
แล้วแต่เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพทางการเงิน และเป็นลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงค า ทั้งน้ี
ลูกคา้ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมทั้งบญัชีออมทรัพย ์และบญัชีเงินฝากประจ า นอกจากน้ีลูกคา้ท่ีมี
ศกัยภาพส่วนใหญ่ยงัเลือกท่ีจะลงทุนในกองทุนรวม เพื่อสร้างความงอกเงยของรายได ้อีกทั้งเพิ่มความ
มัน่คงใหแ้ก่ตนเอง (บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงค า, 2554) 

จากประเด็นความส าคัญและกระแสการลงทุนในกองทุนรวมท่ีเพิ่มสูงข้ึนในปัจจุบัน           
ผูศึ้กษาจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา  ต่อการลงทุน
ในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงพบวา่ ในปี พ.ศ. 2550 
มีลูกคา้ท่ีเขา้ร่วมลงทุนในกองทุนรวม จ านวนไม่ถึง 50 คน จนมาถึงปี พ.ศ. 2554 มีลูกคา้ท่ีเขา้ร่วม
ลงทุนในกองทุนรวม 210 คน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแนวโน้มท่ีดี ท่ีมีลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (KTAM) เพิ่มข้ึน 
ทั้งน้ีผลการศึกษา ผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ จะเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับปรุงหาแนวทางส าหรับ
การพฒันาผลิตภณัฑ์และวางแผนนโยบายด้านการตลาด การให้บริการของบริษทั และธนาคาร ท่ี
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัลงทุน และสามารถแข่งขนัในตลาดธุรกิจจดัการกองทุนรวมใน
อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยาได ้ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.3.1 ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อลูกค้าในอ าเภอเชียงค า จังหวดัพะเยา ต่อการลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

1.3.2 เป็นขอ้มูลส าหรับบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั ในการวางแผน
นโยบายและก าหนดกลยทุธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัลงทุน 

1.3.3 เป็นประโยชน์ส าหรับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงค า ในการแนะน าผลิตภณัฑ์
และขยายฐานลูกคา้ดา้นกองทุนมากข้ึน 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีการซ้ือ – ขาย ผา่นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตลาดเงิน 
กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 

ลูกค้ำ หมายถึง ลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยาท่ีเขา้ร่วม
ลงทุนในกองทุนรวมในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

หลกัทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุน้กู ้หรือ หุน้ หรือพนัธบตัรรัฐบาล  
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรลงทุน หมายถึง  ปัจจยัท่ีเป็นมูลเหตุให้ลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ในเขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายใน
การลงทุน ปัจจยัดา้นการส่ือสาร และปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัผูรั้บฝาก
เงินลงทุน  
 


