
 
บทที ่3 

ระเบียบและวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุน

รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รูปแบบท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิง
ส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผูศึ้กษาได้ก าหนดวิธีการศึกษาไว้
ดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 แผนการด าเนินงานและขอบเขตการศึกษา 

3.1.1  แผนการด าเนินงาน 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ท่ีลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยผูศึ้กษาได้ก าหนด
ระยะเวลาในการศึกษาไว ้12 เดือน ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2554 – ตุลาคม 2555  

3.1.2 ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนือ้หา 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Profile) ของ       
ผูล้งทุน และปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัด้านภาวะแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน ตามแนวคิดของบริษทั
หลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (2554) ไดร้ะบุถึงปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนไว ้4 ประการ ไดแ้ก่    ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  ปัจจยัทางการเมือง  ปัจจยัท่ีเกิดจากผลกระทบ
อ่ืนๆ  และปัจจยัเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยห์รือตวัหลกัทรัพย ์  

2. ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน ตามแนวคิด เพชรี ขุมทรัพย ์  (2544) ไดก้ล่าว
วา่ผูล้งทุนต่างมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนของตวัเองตามความตอ้งการ และภาวะแวดลอ้มของผูล้งทุน
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ซ่ึงสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายในลกัษณะต่าง ๆ ได ้เช่น ความปลอดภยัของเงินลงทุน เสถียรภาพของ
รายได ้ความงอกเงยของเงิน ความคล่องตวัในการซ้ือขาย เป็นตน้ 

3. ปัจจยัดา้นการส่ือสาร ตามแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน  (2540) ไดก้ล่าวว่า การ
ส่ือสาร คือ บทบาทของส่ือและการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารจากส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม อนัไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือประเภทแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 

4. ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัผูรั้บฝากเงินลงทุน ตาม
แนวคิดของสถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2548) ได้
กล่าวว่า ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัผูรั้บฝากเงินลงทุน คือ ช่ือเสียง 
ความมัน่คงและการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ท่ีสามารถเป็น
แรงจูงใจหรือส่ิงกระตุน้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของผูล้งทุนได ้

 
ขอบเขตประชากร    
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  คือ ลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเชียงค า 

จงัหวดัพะเยา ท่ีลงทุนในกองทุนรวมในบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบนัมีจ านวนทั้งหมด 210 คน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเลือกใชว้ิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
ตามสูตรของยามาเน่ โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5 ดงัน้ี 

  n             =     
2Ne1

N


 

โดยท่ี n             =        จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  N            =        จ  านวนประชากร 
  e2             =        ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

โดยยอมใหมี้ความคาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ค านวณ ไดด้งัน้ี 
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง       =        

2(0.05) 2101
210


 

 จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง =  140 คน  
 

3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม
จากลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ท่ีลงทุนในกองทุนรวมในบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 140 คน เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ี
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ยอมรับได ้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน)  

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีจากหนงัสือ บทความ เอกสาร บทความออนไลน์ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบัขอ้มูลพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมในบริษทั หรือธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย เป็นตน้ 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด ท่ีสร้าง
ข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  แบบประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Profile) ของผูล้งทุน โดยใช้แบบ
ประเมินความเส่ียงของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่อการให้บริการกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
โดยขอ้มูลจากแบบประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Profile) ของผูล้งทุนของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้ง 10 ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

1. ปัจจุบนัท่านอายเุท่าไหร่  
-มากกวา่ 60 ปี (1 คะแนน)  -50 – 60 ปี (2 คะแนน) 
-35 – 49 ปี (3 คะแนน)   -ต ่ากวา่ 35 ปี (4 คะแนน) 

2. ระดบัการศึกษาของท่าน 
 -ต ่ากวา่ปริญญาตรี(1 คะแนน)  -ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป (2 คะแนน) 
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3. ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรัพยข์องท่าน 
 -ไม่มี (1 คะแนน)   -นอ้ยกวา่ 1 ปี (2 คะแนน) 
 -1 – 5 ปี (3 คะแนน)   -มากกวา่ 5 ปี (4 คะแนน) 
4. ระยะเวลาท่ีท่านคาดวา่จะไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนในส่วนน้ี 
 -นอ้ยกวา่ 1 ปี (1 คะแนน)   -1 – 3 ปี (2 คะแนน) 
 -3 – 7 ปี (3คะแนน)   -มากกวา่ 7 ปี (4 คะแนน) 
5. ท่านตอ้งการรายไดจ้ากเงินลงทุนในส่วนน้ีเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายประจ าหรือไม่ 
 -ตอ้งการมากท่ีสุด (1 คะแนน)  -ตอ้งการ (2 คะแนน) 
 -ตอ้งการเพียงเล็กนอ้ย (3 คะแนน)  -ไม่มีความตอ้งการ (4 คะแนน) 
6. สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนน้ีเทียบกบัทรัพยสิ์นของท่าน  
 -มากกวา่ร้อยละ 60 (1 คะแนน)  -ร้อยละ 30 – 60 (2 คะแนน) 
 -ร้อยละ 10 – 30 (3 คะแนน)  -นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (4 คะแนน) 
7. ทศันคติเก่ียวกบัการลงทุน 
 - ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ลย แมว้า่จะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
  บา้ง (1 คะแนน) 
 - สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ล็กนอ้ย เพื่อมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ี 
  สูงข้ึนบา้ง (2 คะแนน) 
 - สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ได ้เพื่อมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน (2 คะแนน) 
 - อยากไดผ้ลตอบแทนท่ีสูง โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการลงทุน (3 คะแนน) 
8. การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความผนัผวนสูง มกัใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาว  แต่มีความเส่ียง
ท่ีจะท าใหข้าดทุนไดม้ากข้ึนไดเ้ช่นกนั  ท่านสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดใ้นระดบัใด 

- นอ้ยท่ีสุด โดยตอ้งการเนน้การลงทุนท่ีสร้างกระแสรายไดป้ระจ า และใหค้วามปลอดภยั 
 ในการลงทุนสูงสุด แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนในระดบัท่ีต ่าสุด (1 คะแนน) 
- รับไดใ้นระดบัหน่ึง โดยสามารถรับความเส่ียงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบ้า้ง เพื่อ 
 เพิ่มโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในระยะยาว (2 คะแนน)  
- ปานกลาง โดยสามารถรับความเส่ียงไดพ้อสมควร เพื่อสร้างโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ี 
 สูงกวา่ในระยะยาว (3 คะแนน) 
- มาก โดยสามารถรับความเส่ียงไดสู้งเพื่อสร้างโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงสุด 
 ในระยะยาว (4 คะแนน) 
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9. ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเนน้ความปลอดภยัของเงินลงทุนจะใหผ้ลตอบแทนในระดบัท่ีต ่า
กวา่เงินเฟ้อ ซ่ึงอาจจะท าให้อ านาจในการซ้ือลดลงได ้ เม่ือพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของ
ท่าน ขอ้ใดต่อไปน้ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด 

- เงินตน้ส าหรับการลงทุนตอ้งปลอดภยั แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อ  
 (1 คะแนน) 
- รับความเส่ียงในการสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง เพื่อคงระดบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ (2 คะแนน) 
- เนน้สร้างผลตอบแทนใหสู้งกวา่ระดบัเงินเฟ้อในระดบัหน่ึง โดยสามารถรับความเส่ียงได ้ 
 (2 คะแนน) 
- ตอ้งการให้ผลตอบแทนสูงกวา่ระดบัเงินเฟ้อมากท่ีสุด โดยสามารถรับความเส่ียงไดเ้ต็มท่ี 
(4 คะแนน) 

 

10. ท่านคิดวา่ท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมไดม้ากเพียงใด 
 -ต ่ากวา่ร้อยละ 10 (1 คะแนน)  -ร้อยละ 10 – 20 (2 คะแนน) 
 -ร้อยละ 20 – 50 (3 คะแนน)  -มากกวา่ร้อยละ 50 (4 คะแนน) 

 

ส าหรับก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได ้ตามเกณฑ์การแบ่งระดบัความเส่ียง
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ตาราง 3.1 เกณฑก์ารแบ่งระดบัความเส่ียงของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 
 

ระดับคะแนน ระดับความเส่ียง ลูกค้าเป็นนักลงทุนประเภทใด 

ไม่ถึง  15 เส่ียงต ่า แสดงวา่ลูกคา้เป็นนกัลงทุนประเภท เส่ียงต ่า หมายความวา่ 
ลูกคา้ตอ้งการผลตอบแทนมากกวา่การฝากเงินธนาคารเล็กนอ้ย 
ไม่ตอ้งการความเส่ียงและมีวตัถุประสงคก์ารลงทุนในระยะสั้นๆ 

ระหวา่ง 
15 - 21 

เส่ียงค่อนขา้งต ่า แสดงวา่ลูกคา้เป็นนกัลงทุนประเภท เส่ียงค่อนขา้งต ่า 
หมายความวา่ ลูกคา้เป็นผูล้งทุนท่ีรับความเส่ียงไดน้อ้ย เนน้
ปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวงัรายไดส้ม ่าเสมอ จากการลงทุน  

ระหวา่ง 
22 - 29 

เส่ียงปานกลาง แสดงวา่ลูกคา้เป็นนกัลงทุนประเภท เส่ียงปานกลาง หมายความ
วา่ลูกคา้สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นคร้ังคราวได ้ 
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ตาราง 3.1 (ต่อ)  

 

ระดับคะแนน ระดับความเส่ียง ลูกค้าเป็นนักลงทุนประเภทใด 

ระหวา่ง 
30 - 36 

เส่ียงสูง แสดงวา่ลูกคา้เป็นนกัลงทุนประเภท เส่ียงสูง หมายความวา่ 
ลูกคา้ยอมรับความเส่ียงไดสู้ง รับความผนัผวนของตลาดได ้และ
สามารถยอมรับการขาดทุนได ้โดยมุ่งหวงัการเติบโตของเงิน
ลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว  

37  
เป็นตน้ไป 

เส่ียงสูงมาก แสดงวา่ลูกคา้เป็นนกัลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก หมายความวา่ 
ลูกคา้ตอ้งการไดรั้บโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนสูง ความเส่ียง
สูงและยอมรับการขาดทุนไดใ้น significant portion  

การวดัระดบัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขต
อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ผูศึ้กษาไดก้ าหนดเกณฑ์การแบ่งระดบัการให้ความส าคญัของลูกคา้แบบ 
Likert Scale มี 5 ระดบั ดงัน้ี 
 1  หมายถึง  ใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 2  หมายถึง  ใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ย 

 3  หมายถึง  ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 

 4  หมายถึง  ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 

 5  หมายถึง  ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 

 การก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ีย และแปลความหมายระดบัความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของ
ลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามเกณฑด์งัน้ี 

ช่วงชั้น = 
จ านวนชั ้น

ดคะแนนต า่สุ - ดคะแนนสูงสุ
  =  

5
15

  = 0.80 

ค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 
1.00 – 1.80 ใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
1.81 – 2.60 ใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ย 
2.61 – 3.40 ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
3.41 – 4.20 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
4.21 – 5.00 ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
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 การทดสอบการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตาม
อายุ ประสบการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนและระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมานค่า One Way ANOVA (F-Test) 
ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานการวจัิย 
HO:  ลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ท่ีมีอายุ ประสบการณ์

ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน และระดบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับไดข้องผูล้งทุนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 

H1: ลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ท่ีมีอายุ ประสบการณ์
ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน และระดบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับไดข้องผูล้งทุนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

 
3.5 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษา และรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1. คณะบริการธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 

 

3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการวางแผนการด าเนินการศึกษา โดยมีก าหนดระยะเวลาใน

การศึกษาไว ้12 เดือน คือ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2554 – ตุลาคม 2555 


