
 
บทที ่4 

การวเิคราะห์ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุน

รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รูปแบบท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิง
ส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ในเขตอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ท่ีลงทุนในกองทุนรวมในบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 140 ราย ผลการศึกษาน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

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

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะต่อการให้บริการกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนท่ี 4 การทดสอบการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย (KTAM) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนก
ตามอายุ ประสบการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย์  ความสามารถในการยอมรับความเส่ียง และ
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน 
 
4.1 ผลการประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน  

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Profile) ของผูล้งทุน ประกอบดว้ย อายุของ            
ผูล้งทุน ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย ์ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใชเ้งินทุน  ความตอ้งการรายไดจ้ากเงินลงทุนเพื่อใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนน้ี
เทียบกบัทรัพยสิ์น ทศันคติเก่ียวกบัการลงทุน ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน เป้าหมายใน
การลงทุน และการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม ผลการวิเคราะห์น าเสนอเป็นตาราง
ประกอบค าบรรยาย การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ดงัน้ี 
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ตาราง 4.1 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายขุองผูล้งทุน  
 

อายุของผู้ลงทุน จ านวน ร้อยละ 
มากกวา่ 60 ปี    
50 – 60 ปี  
35 – 49 ปี    
ต ่ากวา่ 35 ปี 

13 
35 
53 
39 

9.2 
25.0 
37.9 
27.9 

รวม 140 100.0 
 

จากตาราง 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 35 – 49 ปี ร้อย
ละ 37.9 รองลงมาคือ มีอายุต  ่ากวา่ 35 ปี ร้อยละ 27.9 อายรุะหวา่ง 50 – 60 ปี ร้อยละ 25.0 และอายุ
มากกวา่ 60 ปี ร้อยละ 9.2 ตามล าดบั    
   

ตาราง 4.2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี     
ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 

48 
92 

34.3 
65.7 

รวม 140 100.0 
 

จากตาราง 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัตั้งแต่
ปริญญาตรีข้ึนไป ร้อยละ 65.7 และต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 34.3     
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ตาราง 4.3 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย ์ 
 

ประสบการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี      
นอ้ยกวา่ 1 ปี  
1 – 5 ปี       
มากกวา่ 5 ปี 

46 
43 
34 
17 

32.9 
30.7 
24.3 
12.1 

รวม 140 100.0 
 

จากตาราง 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 30.7 มีประสบการณ์ระหวา่ง    
1 – 5 ปี ร้อยละ 24.3 และมากกวา่ 5 ปี ร้อยละ 12.1 
 

ตาราง 4.4 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
เงินทุน 
 

ระยะเวลาทีค่าดว่าจะไม่จ าเป็นต้องใช้เงินทุน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี     
1 – 3 ปี  
3 – 7 ปี      
มากกวา่ 7 ปี 

76 
38 
14 
12 

54.3 
27.1 
10.0 
8.6 

รวม 140 100.0 
 

จากตาราง 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่คาดวา่จะไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนในส่วนน้ีนอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ ระหวา่ง 1 – 3 ปี ร้อยละ 27.1 ระหวา่ง 3 – 7 
ปี ร้อยละ 10.0 และมากกวา่ 7 ปี ร้อยละ 8.6 ตามล าดบั 
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ตาราง 4.5 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามความตอ้งการรายไดจ้ากเงินลงทุนเพื่อใช้
จ่ายในชีวติประจ าวนั  
 

ความต้องการรายได้จากเงินลงทุนเพื่อใช้จ่ายในชีวติประจ าวนั จ านวน ร้อยละ 
ตอ้งการมากท่ีสุด   
ตอ้งการมาก 
ตอ้งการเพียงเล็กนอ้ย  
ไม่มีความตอ้งการ 

25 
65 
32 
18 

17.9 
46.4 
22.9 
12.9 

รวม 140 100.0 
 

จากตาราง 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ตอ้งการรายไดจ้ากเงินทุนใน
ส่วนน้ีเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายประจ าในระดบัมาก ร้อยละ 46.4 รองลงมาคือ ตอ้งการเพียงเล็กนอ้ย ร้อยละ 
22.9 ตอ้งการมากท่ีสุด ร้อยละ 17.9 และไม่มีความตอ้งการ ร้อยละ 12.9 ตามล าดบั 
 

ตาราง 4.6 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสัดส่วนเงินลงทุนในกองทุนรวมเทียบกบั
ทรัพยสิ์น  
 

สัดส่วนเงินลงทุนในกองทุนรวมเทียบกบัทรัพย์สิน จ านวน ร้อยละ 
มากกวา่ร้อยละ 60    
ร้อยละ 30 – 60  
ร้อยละ 10 – 30      
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  

9 
26 
81 
24 

6.4 
18.6 
57.9 
17.1 

รวม 140 100.0 
 

จากตาราง 4.6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เทียบเป็นสัดส่วนเงินลงทุนกับ
ทรัพยสิ์น ร้อยละ 10 – 30 ร้อยละ 57.9 รองลงมาคือ ร้อยละ 30 – 60 ร้อยละ 18.6 นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ร้อยละ 17.1 มากกวา่ร้อยละ 60 ร้อยละ 6.4 ตามล าดบั    
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ตาราง 4.7 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามทศันคติเก่ียวกบัการลงทุน  
 

ทัศนคติเกีย่วกบัการลงทุน จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ลย แมว้า่จะมีโอกาส

ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนบา้ง 
2. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ล็กนอ้ย เพื่อมีโอกาส

ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนบา้ง 
3. สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ได ้เพื่อมีโอกาสไดรั้บ

ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
4. อยากไดผ้ลตอบแทนท่ีสูง โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการลงทุน 

46 
 
52 
 
29 
 
13 

32.9 
 

37.1 
 

20.7 
 

9.3 
รวม 140 100.0 

 

จากตาราง 4.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการลงทุนว่า
สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ล็กน้อย เพื่อมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนบา้ง ร้อยละ 
37.1 รองลงมาคือ ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ลย แมว้า่จะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ี
สูงข้ึนบา้ง ร้อยละ 32.9 สามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ได ้เพื่อมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
ร้อยละ 20.7 และอยากไดผ้ลตอบแทนท่ีสูง โดยไม่มีขอ้จ ากดัในการลงทุน ร้อยละ 9.3 
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ตาราง 4.8 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน  
 

ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน จ านวน ร้อยละ 
1. นอ้ยท่ีสุด โดยตอ้งการเนน้การลงทุนท่ีสร้างกระแสรายได้

ประจ า และใหค้วามปลอดภยัในการลงทุนสูงสุด แมว้า่จะ
ไดรั้บผลตอบแทนในระดบัท่ีต ่าสุด 

2. รับไดใ้นระดบัหน่ึง โดยสามารถรับความเส่ียงในการ
ขาดทุนจากการลงทุนไดบ้า้ง เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในระยะยาว  

3. ปานกลาง โดยสามารถรับความเส่ียงไดพ้อสมควร เพื่อ
สร้างโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ในระยะยาว 

4. มาก โดยสามารถรับความเส่ียงไดสู้งเพื่อสร้างโอกาสใน
การไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงสุดในระยะยาว 

52 
 
 
67 
 
 
17 
 
4 

37.1 
 
 

47.9 
 
 

12.1 
 

2.9 

รวม 140 100.0 
 

จากตาราง 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีความสามารถรับความเส่ียง
จากการลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึง โดยสามารถรับความเส่ียงในการขาดทุนจากการลงทุนไดบ้า้ง เพื่อ
เพิ่มโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในระยะยาว ร้อยละ 47.9 รองลงมาคือ สามารถรับความ
เส่ียงจากการลงทุนได้ในระดบัน้อยท่ีสุด โดยตอ้งการเน้นการลงทุนท่ีสร้างกระแสรายได้ประจ า 
และให้ความปลอดภยัในการลงทุนสูงสุด แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนในระดบัท่ีต ่าสุด ร้อยละ 37.1
และสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลาง โดยสามารถรับความเส่ียงได้
พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ในระยะยาว ร้อยละ 12.1 และสามารถรับ
ความเส่ียงจากการลงทุนได้ในระดบัมาก โดยสามารถรับความเส่ียงไดสู้งเพื่อสร้างโอกาสในการ
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงสุดในระยะยาวร้อยละ 2.9 
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ตาราง 4.9 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเป้าหมายในการลงทุน  
 

เป้าหมายในการลงทุน จ านวน ร้อยละ 
1. เงินตน้ส าหรับการลงทุนตอ้งปลอดภยั แมว้า่จะไดรั้บ

ผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อ 
2. รับความเส่ียงในการสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง เพื่อคงระดบัอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ 
3. เนน้สร้างผลตอบแทนใหสู้งกวา่ระดบัเงินเฟ้อในระดบัหน่ึง โดย

สามารถรับความเส่ียงได ้
4. ตอ้งการให้ผลตอบแทนสูงกวา่ระดบัเงินเฟ้อมากท่ีสุด โดย

สามารถรับความเส่ียงไดเ้ตม็ท่ี 

68 
 
42 
 
22 
 
8 

48.6 
 

30.0 
 

15.7 
 

5.7 

รวม 140 100.0 
 

จากตาราง 4.9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการลงทุนล าดบัแรก
คือ เงินตน้ส าหรับการลงทุนตอ้งปลอดภยั แมว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนต ่ากวา่อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 48.6 
รองลงมาคือ รับความเส่ียงในการสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง เพื่อคงระดบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนให้
สูงกว่าอตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 30.0 เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดบัเงินเฟ้อในระดบัหน่ึง โดย
สามารถรับความเส่ียงได้ ร้อยละ 15.7 และตอ้งการให้ผลตอบแทนสูงกวา่ระดบัเงินเฟ้อมากท่ีสุด โดย
สามารถรับความเส่ียงไดเ้ตม็ท่ี ร้อยละ 5.7 
 
ตาราง 4.10 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนใน
กองทุนรวม 
 

การยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ร้อยละ 10    
ร้อยละ 10 – 20 
ร้อยละ 20 – 50     
มากกวา่ร้อยละ 50 

81 
46 
10 
3 

57.9 
32.9 
7.1 
2.1 

รวม 140 100.0 
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จากตาราง 4.10 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่สามารถยอมรับผลขาดทุน
จากการลงทุนในกองทุนรวม ไดต้  ่ากว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 57.9 รองลงมาคือ สามารถยอมรับผล
ขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม ไดร้้อยละ 10 – 20 ร้อยละ 32.9 สามารถยอมรับผลขาดทุนจาก
การลงทุนในกองทุนรวม ได ้ร้อยละ 20 – 50 ร้อยละ 7.1 และสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม ไดม้ากกวา่ร้อยละ 50 ร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 
 
ตาราง 4.11 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน 
 

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน จ านวน ร้อยละ 
ยอมรับความเส่ียงไดต้ ่า (คะแนนไม่ถึง 15) 
ยอมรับความเส่ียงไดค้่อนขา้งต ่า (คะแนนระหวา่ง 15 - 21) 
ยอมรับความเส่ียงไดป้านกลาง (คะแนนระหวา่ง 22 – 29) 
ยอมรับความเส่ียงไดสู้ง (คะแนนระหวา่ง 30 – 36) 

13 
70 
49 
8 

9.3 
50.0 
35.0 
5.7 

รวม 140 100.0 
 

จากตาราง 4.11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ
ไดใ้นระดบัค่อนขา้งต ่า ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ มีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 35.0 มีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นระดบัต ่า ร้อยละ 9.3 และมีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้
ในระดบัสูง (คะแนนระหวา่ง 30 – 36) ร้อยละ 5.7 ตามล าดบั 
 
4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัดา้นภาวะแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
ปัจจัยด้านจุดมุ่งหมายในการลงทุน ปัจจัยด้านการส่ือสาร และปัจจัยด้านการบริการของบริษัท
หลกัทรัพย ์หรือสถาบนัผูรั้บฝากเงินลงทุน  ผลการวิเคราะห์น าเสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย 
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
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ตาราง 4.12 ปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

ปัจจยัด้านภาวะแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อการลงทุน 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
 

ล าดบั 
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

49 
(35.0) 

89 
(63.6) 

2 
(1.4) 

- - 4.34 
(มากท่ีสุด) 

3 

2. ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ 49 
(35.0) 

79 
(56.4) 

12 
(8.6) 

- - 4.26 
(มากท่ีสุด) 

6 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 76 
(54.3) 

55 
(39.3) 

9 
(6.4) 

- - 4.48 
(มากท่ีสุด) 

2 

4. อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหวา่งประเทศ 

35 
(25.0) 

80 
(57.1) 

24 
(17.1) 

1 
(0.7) 

- 4.06 
(มาก) 

9 

5. ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ 54 
(38.6) 

75 
(53.6) 

11 
(7.9) 

- - 4.31 
(มากท่ีสุด) 

4 

6. ภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม 
แผน่ดินไหว เป็นตน้ 

34 
(24.3) 

62 
(44.3) 

43 
(30.7) 

1 
(0.7) 

- 3.92 
(มาก) 

11 

7. ภาวะการเมืองและความไม่
สงบภายในประเทศ 

52 
(37.1) 

69 
(49.3) 

19 
(13.6) 

- - 4.24 
(มากท่ีสุด) 

7 

8. การก่อการร้ายและความไม่
สงบภายนอกประเทศ 

42 
(30.0) 

70 
(50.0) 

28 
(20.0) 

- - 4.10 
(มาก) 

8 

9. ความเช่ือมัน่ในการ
บริหารงานรัฐบาล 

55 
(39.3) 

72 
(51.4) 

13 
(9.3) 

- - 4.30 
(มากท่ีสุด) 

5 

10. ความมัน่คงของสถาบนั
การเงิน 

78 
(55.7) 

56 
(40.0) 

6 
(4.3) 

- - 4.51 
(มากท่ีสุด) 

1 

11. สภาพคล่องของการผลิต
และจ าหน่ายสินคา้หรือการ
บริการภายในประเทศ 

17 
(12.1) 

77 
(55.0) 

45 
(32.1) 

1 
(0.7) 

- 3.79 
(มาก) 12 

12. ราคาสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ 
เช่น ทองค า น ้ามนั 

42 
(30.0) 

65 
(46.4) 

32 
(22.9) 

1 
(0.7) 

- 4.06 
(มาก) 

9 
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จากตาราง 4.12 ปัจจยัดา้นภาวะแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้า  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อความมัน่คงของสถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย 
4.51) รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (ค่าเฉล่ีย 4.48) ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 
4.34) ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.31) ความเช่ือมัน่ในการบริหารงานรัฐบาล (ค่าเฉล่ีย 
4.30) ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.26) และภาวะการเมืองและความไม่สงบภายในประเทศ 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) ตามล าดบั 

นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมากต่อการก่อ
การร้ายและความไม่สงบภายนอกประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมาคือ ราคาสินคา้โภคภณัฑ์อ่ืนๆ 
เช่น ทองค า น ้ ามนั (ค่าเฉล่ีย 4.06) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.06) ภยั
ธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม แผน่ดินไหว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.92) และสภาพคล่องของการผลิตและจ าหน่าย
สินคา้หรือการบริการภายในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 
 

ตาราง 4.13 ปัจจัยด้านจุดมุ่งหมายในการลงทุนท่ีส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

ปัจจยัด้านจุดมุ่งหมายในการ
ลงทุน 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
 

ล าดบั 
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. เพ่ือเพ่ิมความงอกเงยของเงิน
ลงทุน 

103 
(73.6) 

35 
(25.0) 

2 
(1.4) 

- - 4.72 
(มากท่ีสุด) 

2 

2. เพ่ือตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูง
กวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

107 
(76.4) 

29 
(20.7) 

4 
(2.9) 

- - 4.74 
(มากท่ีสุด) 

1 

3. เพ่ือกระจายความเส่ียงในการ
ลงทุน 

38 
(27.1) 

57 
(40.7 

44 
(31.4) 

1 
(0.7) 

- 3.94 
(มาก) 

4 
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ตาราง 4.13 (ต่อ)  
 

ปัจจยัด้านจุดมุ่งหมายในการ
ลงทุน 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
 

ล าดบั 
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. เพ่ือสิทธิประโยชนท์างดา้น
ภาษี 

40 
(28.6) 

52 
(37.1) 

45 
(32.1) 

3 
(2.1) 

- 3.92 
(มาก) 

5 

5. เพ่ือตอ้งการสภาพคล่องใน    
การเปล่ียนเป็นเงินสดเม่ือ   
ตอ้งการ 

40 
(28.6) 

76 
(54.3) 

23 
(16.4) 

1 
(0.7) 

- 4.11 
(มาก) 3 

 

จากตาราง 4.13 ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุนท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน
รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อจุดมุ่งหมายในการลงทุนเพื่อต้องการ
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (ค่าเฉล่ีย 4.74) และเพื่อเพิ่มความงอกเงยของเงินลงทุน 
(ค่าเฉล่ีย 4.72) 

นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทั
หลักทรัพย์จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดับมากต่อ
จุดมุ่งหมายในการลงทุนเพื่อตอ้งการสภาพคล่องในการเปล่ียนเป็นเงินสดเม่ือตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.11) 
รองลงมาคือ เพื่อกระจายความเส่ียงในการลงทุน (ค่าเฉล่ีย 3.94) และเพื่อสิทธิประโยชน์ทางดา้น
ภาษี (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 
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ตาราง 4.14 ปัจจยัด้านการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

ปัจจยัด้านการส่ือสาร 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
 

ล าดบั 
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ค าแนะน าจากพนกังาน
สถาบนัการเงิน หรือพนกังาน
งานของ บลจ. 

83 
(59.3) 

44 
(31.4) 

13 
(9.3) 

- - 4.50 
(มากท่ีสุด) 1 

2. ค าแนะน าจากญาติ เพ่ือน 
หรือคนรู้จกั 

30 
(21.4) 

38 
(27.1) 

49 
(35.0) 

20 
(14.3) 

3 
(2.1) 

3.51 
(มาก) 

3 

3. โฆษณากองทุนรวมทางส่ือ
ต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุ
โทรทศัน ์เป็นตน้  

10 
(7.1) 

41 
(29.3) 

73 
(52.1) 

14 
(10.0) 

2 
(1.4) 

3.31 
(ปานกลาง) 7 

4. เอกสาร แผน่พบัแนะน า
กองทุนรวมของ บลจ. หรือ 
สถาบนัการเงิน 

9 
(6.4) 

73 
(52.1) 

49 
(35.0) 

9 
(6.4) 

- 3.59 
(มาก) 2 

5. โปสเตอร์ประกาศแนะน า
กองทุนรวมของ บลจ.  หรือของ
สถาบนัการเงิน 

10 
(7.1) 

52 
(37.1) 

66 
(47.1) 

12 
(8.6) 

- 3.43 
(มาก) 5 

6. ขอ้มลูจากอินเทอร์เน็ต
เวบ็ไซตข์อง บลจ.  หรือสถาบนั
การเงิน  

19 
(13.6) 

42 
(30.0) 

64 
(30.0) 

12 
(8.6) 

3 
(2.1) 

3.44 
(มาก) 4 

7. ขอ้มลูจากหนงัสือช้ีชวนการ
ลงทุน  

8 
(5.7) 

53 
(37.9) 

68 
(48.6) 

11 
(7.9) 

- 3.40 
(ปานกลาง) 

6 

 

จากตาราง 4.14 ปัจจยัด้านการส่ือสารท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้า  บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อค าแนะน าจากพนกังานสถาบนัการเงิน หรือ
พนกังานงานของ บลจ. (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
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นอกจากน้ีให้ความส าคญัในระดบัมากต่อเอกสาร แผ่นพบัแนะน ากองทุนรวมของ บลจ. 
หรือ สถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.59) รองลงมาคือ ค าแนะน าจากญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 
3.51) ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเวบ็ไซตข์อง บลจ.  หรือสถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.44) และโปสเตอร์
ประกาศแนะน ากองทุนรวมของ บลจ.  หรือของสถาบนัการเงิน (ค่าเฉล่ีย 3.43) 

ขณะเดียวกนัให้ความส าคญัในระดับปานกลางต่อข้อมูลจากหนังสือช้ีชวนการลงทุน 
(ค่าเฉล่ีย 3.40) และโฆษณากองทุนรวมทางส่ือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.31) 
 
ตาราง 4.15 ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัการเงินท่ีส่งผลต่อการลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

ปัจจยัด้านการบริการของบริษทั
หลกัทรัพย์หรือสถาบันการเงิน 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
 

ล าดบั 
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. รูปแบบกองทุนรวมตรงกบั
ความตอ้งการ 

39 
(27.9) 

88 
(62.9) 

13 
(9.3) 

- - 4.19 
(มาก) 

6 

2. การซ้ือขายผา่น Internet หรือ 
ผา่นตู ้ATM   

25 
(17.9) 

25 
(17.9) 

71 
(50.7) 

18 
(12.9) 

1 
(0.7) 

3.39 
(ปานกลาง) 

9 

3. การใหบ้ริการหมายเลข
โทรศพัทฟ์รีใหผู้ล้งทุนสอบถาม
ขอ้มูล (โทร 1-800-295-592) 

18 
(12.9) 

67 
(47.9) 

47 
(33.6) 

7 
(5.0) 

1 
(0.7) 

3.67 
(มาก) 8 

4. การจดัประชุม สัมมนาให้
ความรู้แก่ผูล้งทุน 

6 
(4.3) 

50 
(35.7) 

71 
(50.7) 

13 
(9.3) 

- 3.35 
(ปานกลาง) 

10 

5. การจดัส่งขอ้มลู ข่าวสาร ความ
เคล่ือนไหวต่างๆ เก่ียวกบัการ
ลงทุนในกองทุนรวมใหแ้ก่ผู ้
ลงทุนถึงบา้นหรือท่ีท างาน 

39 
(27.9) 

77 
(55.0) 

21 
(15.0) 

3 
(2.1) 

- 4.09 
(มาก) 

7 

6. สถานท่ีตั้งของธนาคารหรือ
สถาบนัการเงิน สะดวกในการ
ติดต่อซ้ือ/ขาย กองทุนรวม 

64 
(45.7) 

65 
(46.4) 

11 
(7.9) 

- - 4.38 
(มากท่ีสุด) 4 
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ตาราง 4.15 (ต่อ)  
 

ปัจจยัด้านการบริการของบริษทั
หลกัทรัพย์หรือสถาบันการเงิน 

ระดบัความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
 

ล าดบั  
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

7. มีสมุดกองทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน 66 
(47.1) 

62 
(44.3) 

12 
(8.6) 

- - 4.39 
(มากท่ีสุด) 

3 

8. พนกังานมีความรู้ ความ
ช านาญในการใหบ้ริการเก่ียวกบั
กองทุนรวม 

70 
(50.0) 

60 
(42.9) 

9 
(6.4) 

1 
(0.7) 

- 4.42 
(มากท่ีสุด) 2 

9. พนกังานสามารถใหค้ าปรึกษา 
แนะน าหรือใหข้อ้มลูรายละเอียด
เก่ียวกบักองทุนรวมไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

65 
(46.4) 

63 
(45.0) 

11 
(7.9) 

1 
(0.7) 

- 4.37 
(มาก 
ท่ีสุด) 

5 

10. พนกังานใหค้วามสนใจและ
เอาใจใส่ผูล้งทุน 

65 
(46.4) 

65 
(46.4) 

9 
(6.4) 

1 
(0.7) 

- 4.39 
(มาก 
ท่ีสุด) 

3 

11. ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความ
น่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน (บลจ.)  

81 
(57.9) 

50 
(35.7) 

9 
(6.4) 

- - 4.51 
(มาก 
ท่ีสุด) 

1 

12. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนเป็นบริษทัในเครือ 
ธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีช่ือเสียง 

66 
(47.1) 

63 
(45.0) 

11 
(7.9) 

- - 4.39 
(มาก 
ท่ีสุด) 

3 

 

จากตาราง 4.15 ปัจจยัด้านการบริการของบริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัการเงินท่ีส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อช่ือเสียง 
ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) (ค่าเฉล่ีย 4.51)รองลงมาคือ 
พนกังานมีความรู้ ความช านาญในการให้บริการเก่ียวกบักองทุนรวม (ค่าเฉล่ีย 4.42)พนักงานให้
ความสนใจและเอาใจใส่ผูล้งทุน (ค่าเฉล่ีย 4.39) มีสมุดกองทุนให้แก่ผูล้งทุน (ค่าเฉล่ีย 4.39) บริษทั
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หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเป็นบริษทัในเครือ ธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีช่ือเสียง (ค่าเฉล่ีย 4.39)สถานท่ีตั้ง
ของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน สะดวกในการติดต่อซ้ือ/ขาย กองทุนรวม (ค่าเฉล่ีย 4.38)และ
พนกังานสามารถใหค้  าปรึกษา แนะน าหรือใหข้อ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบักองทุนรวมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 4.37) 

นอกจากน้ีให้ความส าคัญในระดับมากต่อรูปแบบกองทุนรวมตรงกับความต้องการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.19) การจดัส่งขอ้มูล ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆ เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม
ให้แก่ผูล้งทุนถึงบา้นหรือท่ีท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.09) การให้บริการหมายเลขโทรศพัท์ฟรีให้ผูล้งทุน
สอบถามขอ้มูล (โทร 1-800-295-592) (ค่าเฉล่ีย 3.67) และการซ้ือขายผา่น Internet หรือ ผา่นตู ้ATM  
(ค่าเฉล่ีย 3.39) 

ขณะเดียวกนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลางต่อการจดัประชุม สัมมนาให้ความรู้แก่ผู ้
ลงทุน (ค่าเฉล่ีย 3.35) 

 
ตาราง 4.16  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน)  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลงทุน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 
ล าดับที ่

1. ปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อ
การลงทุน  

2. ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน  
3. ปัจจยัดา้นการส่ือสาร  
4. ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์

หรือสถาบนัผูรั้บฝากเงินลงทุน 

4.20 
 

4.29 
3.60 
4.13 

0.43 
 

0.45 
0.57 
0.44 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

2 
 
1 
4 
3 

ภาพรวม 4.05 0.36 มาก  
 

จากตาราง 4.16 ในภาพรวมปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยั กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ท่ี
ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05  

เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบว่า  ล าดบัแรกกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ท่ี
ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน (ค่าเฉล่ีย 4.29) รองลงมาคือ ให้
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ความส าคญัในระดับมากต่อปัจจยัด้านภาวะแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัผูรั้บฝากเงินลงทุน (ค่าเฉล่ีย 4.13) และปัจจยั
ดา้นการส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
 
4.3 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)  

จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีขอ้เสนอแนะต่อการให้บริการกองทุน
รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

1. ควรมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการลงทุนในกองทุนรวมประจ าธนาคาร เพื่อท าหนา้ท่ีให้ความรู้ 
ค  าปรึกษาแก่ผูล้งทุน 

2. ควรมีการแจง้ขอ้มูล หรือส่งเอกสารข่าวประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุน
รวมใหลู้กคา้ถึงบา้นหรือท่ีท างาน 

3. ควรมีการจดัท าโปรโมชั่น หรือสิทธิพิเศษให้แก่ลูกคา้ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกการ
ลงทุนในกองทุนรวม 

4. ควรมีการพฒันารูปแบบการกองทุนรวมท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบักลุ่มอายุ และกลุ่ม
อาชีพของลูกคา้ 
 
4.4 การทดสอบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตามอายุ 
ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์  ความสามารถในการยอมรับความเส่ียง  และระดับความ
เส่ียงทีย่อมรับได้ของผู้ลงทุน 

การทดสอบการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตาม
อายุ ประสบการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนและระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน ผูศึ้กษาวิเคราะห์โดยการใชค้่าความแปรปรวนทางเดียว One Way 
Anova (F-test) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี  
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4.4.1 การให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลกัทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย  จ ากดั (มหาชน) ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จ าแนกตามอายุ 
 

ตาราง 4.17 การให้ความส าคัญต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจลงทุน 
อายุ (ปี) 

มากกว่า  
60 ปี 

50 - 60 
ปี 

35 - 49 
ปี 

ต า่กว่า 
35 ปี 

รวม 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 3.79 4.34 4.26 4.12 4.20 
ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน 3.97 4.42 4.36 4.17 4.29 
ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 3.44 3.67 3.67 3.49 3.60 
ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 
สถาบนัการเงิน 

4.00 4.09 4.25 4.04 4.13 

ภาพรวมของปัจจยัที่มผีลต่อ 
การตัดสินใจลงทุน 

3.80 4.13 4.14 3.95 4.05 

 
จากตาราง 4.17 การให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนก
ตามอายุ พบว่า โดยรวมกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุต  ่ากว่า 35 ปี อายุ 35 – 49 ปี และอายุ 50 – 59 ปี ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุนสูงสุด ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุมากกว่า 
60 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ สถาบนัการเงินสูงสุด 

เม่ือน าผลค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตามอายุ มาทดสอบ
ความแตกต่างดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว One Way Anova (F-test) พบดงัน้ี 
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ตาราง 4.18 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจลงทุน F Sig. 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 6.476 .000** 
ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน 4.852 .003** 
ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 1.315 .272 
ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ สถาบนัการเงิน 2.347 .075 

ภาพรวมของปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจลงทุน 4.859 .003** 
หมายเหตุ :  **แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 4.18 พบวา่ ในภาพรวมผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตามอายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีมีอายุแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ส่งผลกระทบต่อการลงทุน และปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจารณาการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน และ
ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน จ าแนกตามอาย ุพบดงัตาราง 4.19 – 4.20 ดงัน้ี 
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ตาราง 4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
ส่งผลกระทบต่อการลงทุน จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน อายุ ค่าเฉลีย่ F Sig. 
1. ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ มากกวา่ 60 ปี 4.00 

2.999 .033** 
50 – 60 ปี 4.46 
35 – 49 ปี 4.38 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.28 
รวม 4.34 

2. ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ มากกวา่ 60 ปี 3.77 

3.591 .015** 
50 – 60 ปี 4.37 
35 – 49 ปี 4.32 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.26 
รวม 4.26 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก มากกวา่ 60 ปี 4.38 

2.396 .071 
50 – 60 ปี 4.63 
35 – 49 ปี 4.55 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.28 
รวม 4.48 

4. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ มากกวา่ 60 ปี 3.54 

3.158 .027** 
50 – 60 ปี 4.09 
35 – 49 ปี 4.15 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.10 
รวม 4.06 

5. ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ มากกวา่ 60 ปี 4.08 

1.027 .383 
50 – 60 ปี 4.40 
35 – 49 ปี 4.34 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.26 
รวม 4.31 
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ตาราง 4.19  (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน อายุ ค่าเฉลีย่ F Sig. 
6. ภยัธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม แผน่ดินไหว เป็นตน้ มากกวา่ 60 ปี 3.54 

2.550 .058 
50 – 60 ปี 4.17 
35 – 49 ปี 3.87 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.90 

รวม 3.92 
7. ภาวะการเมืองและความไม่สงบภายในประเทศ มากกวา่ 60 ปี 3.69 

5.110 .002** 
50 – 60 ปี 4.43 
35 – 49 ปี 4.34 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.10 

รวม 4.24 
8. การก่อการร้ายและความไม่สงบภายนอกประเทศ มากกวา่ 60 ปี 3.69 

4.759 .003** 
50 – 60 ปี 4.29 
35 – 49 ปี 4.25 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.87 

รวม 4.10 
9. ความเช่ือมัน่ในการบริหารงานรัฐบาล มากกวา่ 60 ปี 3.92 

3.046 .031** 
50 – 60 ปี 4.49 
35 – 49 ปี 4.34 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.21 

รวม 4.30 
10. ความมัน่คงของสถาบนัการเงิน มากกวา่ 60 ปี 4.15 

2.262 .084 
50 – 60 ปี 4.63 
35 – 49 ปี 4.55 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.49 

รวม 4.51 
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ตาราง 4.19  (ต่อ) 

ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน อายุ ค่าเฉลีย่ F Sig. 
11. สภาพคล่องของการผลิตและจ าหน่ายสินคา้หรือ
การบริการภายในประเทศ 

มากกวา่ 60 ปี 3.31 

3.643 .014** 
50 – 60 ปี 3.91 
35 – 49 ปี 3.89 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.69 
รวม 3.79 

12. ราคาสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ เช่น ทองค า น ้ามนั มากกวา่ 60 ปี 3.38 

4.856 .003** 
50 – 60 ปี 4.23 
35 – 49 ปี 4.15 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.00 
รวม 4.06 

ภาพรวมปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการลงทุน 

มากกวา่ 60 ปี 3.79 

6.476 
 

.000** 
 

50 – 60 ปี 4.34 
35 – 49 ปี 4.26 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.12 
รวม 4.20 

หมายเหตุ :  **แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีมีอายุแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุระหวา่ง 50 – 60 ปี และอายุ 35 – 
49 ปี ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 35 ปี และอายุเกิน 60 ปี
ข้ึนไป ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาการให้ความส าคญัรายประเด็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีใหค้วามส าคญัแตกต่างกนั ดงัน้ี 

ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ  ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ และความเช่ือมัน่ในการ
บริหารงานรัฐบาล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุระหวา่ง 50 – 60 ปี อายุ 35 – 49 ปี และอายุต  ่ากวา่ 
35 ปี ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมีอายุเกิน 60 ปีข้ึนไป ให้
ความส าคญัในระดบัมาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุระหวา่ง 50 – 60 
ปี อายุ 35 – 49 ปี และอายุต  ่ากวา่ 35 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมาก ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุ
เกิน 60 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัในระดบัมากค่อนขา้งไปปานกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ภาวะการเมืองและความไม่สงบภายในประเทศ  การก่อการร้ายและความไม่สงบ
ภายนอกประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี และอายุ 35 – 49 ปี ให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 35 ปี และอายุเกิน 60 ปีข้ึนไป 
ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สภาพคล่องของการผลิตและจ าหน่ายสินคา้หรือการบริการภายในประเทศ  พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างลูกคา้ท่ีมีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี และอายุ 35 – 49 ปี และอายุต  ่ากว่า 35 ปี ให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุเกิน 60 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัในระดบัปานกลางเท่านั้น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ราคาสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ เช่น ทองค า น ้ามนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุระหวา่ง 50 
– 60 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมีและอายุ 35 – 49 ปี อายุต  ่ากว่า 
35 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมาก และกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมีอายุเกิน 60 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลางเท่านั้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตาราง 4.20  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการ
ลงทุน จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัด้านจุดมุ่งหมายในการลงทุน อายุ ค่าเฉลีย่ F Sig. 
1.เพ่ือเพ่ิมความงอกเงยของเงินลงทุน เกิน 60 ปีข้ึนไป 4.54 

1.133 .338 
50 – 60 ปี 4.77 
35 – 49 ปี 4.77 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.67 
รวม 4.72 

2. เพ่ือตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราดอกเบ้ีย
เงินฝาก 
   

เกิน 60 ปีข้ึนไป 4.54 

.912 .437 
50 – 60 ปี 4.71 
35 – 49 ปี 4.79 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.74 
รวม 4.74 
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ตาราง 4.20 (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านจุดมุ่งหมายในการลงทุน อายุ ค่าเฉลีย่ F Sig. 
3.  เพ่ือกระจายความเส่ียงในการลงทุน 
   

เกิน 60 ปีข้ึนไป 3.46 

4.498 .005** 
50 – 60 ปี 4.26 
35 – 49 ปี 3.98 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.77 
รวม 3.94 

4.  เพ่ือสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษี 
 

เกิน 60 ปีข้ึนไป 3.54 

3.102 .029** 
50 – 60 ปี 4.21 
35 – 49 ปี 4.08 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.69 
รวม 3.92 

5.  เพ่ือตอ้งการสภาพคล่องในการเปล่ียนเป็นเงินสด
เม่ือตอ้งการ 

เกิน 60 ปีข้ึนไป 3.77 

2.561 .058 
50 – 60 ปี 4.29 
35 – 49 ปี 4.17 
ต ่ากวา่ 35 ปี 3.97 
รวม 4.11 

ภาพรวม 
ปัจจยัด้านจุดมุ่งหมายในการลงทุน 

เกิน 60 ปีข้ึนไป 3.97 

4.852 .003** 
50 – 60 ปี 4.42 
35 – 49 ปี 4.36 
ต ่ากวา่ 35 ปี 4.17 
รวม 4.29 

หมายเหตุ :  **แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน
จุดมุ่งหมายในการลงทุน จ าแนกตามอาย ุพบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ี
ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีอายุแตกต่าง
กนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุนแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี และอายุ 35 – 49 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี และอายเุกิน 60 ปีข้ึนไป ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  
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เม่ือพิจารณาการให้ความส าคญัรายประเด็นในปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีให้ความส าคญัแตกต่างกนั พบว่า จุดมุ่งหมายในการลงทุน เพื่อกระจายความ
เส่ียงในการลงทุน  และเพื่อสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีพบว่า  กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมีอายุระหว่าง    
50 – 60 ปี ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุ 35 – 49 ปี อายุต  ่ากวา่ 35 
ปี และอายุเกิน 60 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัในระดบัมาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

 

4.4.2 การให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการลงทุน 
 

ตาราง 4.21 การให้ความส าคัญต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการลงทุน 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 
ประสบการณ์ในการลงทุน 

ไม่มี 
น้อยกว่า 
1 ปี 

1 – 5 ปี 
มากกว่า 
5 ปี 

รวม 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อ
การลงทุน 

4.24 4.16 4.22 4.12 4.20 

ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน 4.29 4.24 4.25 4.47 4.29 
ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 3.57 3.46 3.68 3.87 3.60 
ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทั
หลกัทรัพย ์หรือ สถาบนัการเงิน 

4.24 3.97 4.16 4.18 4.13 

ภาพรวมของปัจจัยทีม่ีผลต่อ 
การตัดสินใจลงทุน 

4.08 3.96 4.08 4.16 4.05 

 

จากตาราง 4.21 การให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการลงทุน พบว่า โดยรวมกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน มี
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 1 ปี มีประสบการณ์ 1 – 5 ปี และมีประสบการณ์มากกวา่ 5 ปี ให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุนสูงสุดเช่นเดียวกนัทุกกลุ่มประสบการณ์   
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เม่ือน าผลค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การลงทุน มาทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว One Way Anova (F-test) พบ
ดงัน้ี 
 

ตาราง 4.22 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุน 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุน F Sig. 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน .450 .717 
ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน 1.160 .328 
ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 2.458 .066 
ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัการเงิน 3.059 .030** 

ภาพรวมของปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 1.640 .183 
หมายเหตุ :  **แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 4.22 พบวา่ ในภาพรวมผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุน พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีประสบการณ์ในการลงทุนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือ
พิจารณารายปัจจยั พบว่า มีเพียงปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัการเงิน ท่ี
กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ใหค้วามแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจารณาการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนั
การเงิน จ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุน พบดงัตาราง 4.22 ดงัน้ี 
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ตาราง 4.23  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการบริการของ
บริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัการเงิน จ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุน 

 

ปัจจยัด้านการบริการของบริษัทหลกัทรัพย์  
หรือสถาบันการเงิน 

ประสบการณ์ใน
การลงทุน 

ค่าเฉลีย่ F Sig. 

1. รูปแบบกองทุนรวมตรงกบัความตอ้งการ ไม่มี 4.33 

2.478 .064 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 4.00 
1 – 5 ปี 4.21 
มากกวา่ 5 ปี 4.24 
รวม 4.19 

  ไม่มี 3.28 

.932 .427 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 3.30 
1 – 5 ปี 3.59 
มากกวา่ 5 ปี 3.53 
รวม 3.39 

3. การใหบ้ริการหมายเลขโทรศพัทฟ์รีใหผู้ล้งทุน
สอบถามขอ้มูล (โทร 1-800-295-592) 

ไม่มี 3.80 

1.511 .215 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 3.47 
1 – 5 ปี 3.74 
มากกวา่ 5 ปี 3.71 
รวม 3.67 

4.  การจดัประชุม สัมมนาใหค้วามรู้แก่ผูล้งทุน ไม่มี 3.28 

3.501 .017** 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 3.14 
1 – 5 ปี 3.59 
มากกวา่ 5 ปี 3.59 
รวม 3.35 

5.  การจดัส่งขอ้มลู ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆ 
เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมใหแ้ก่ผูล้งทุนถึงบา้น
หรือท่ีท างาน 

ไม่มี 4.15 

1.502 .217 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 3.95 
1 – 5 ปี 4.03 
มากกวา่ 5 ปี 4.35 
รวม 4.09 
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ตาราง 4.23  (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการบริการของบริษัทหลกัทรัพย์  
หรือสถาบันการเงิน 

ประสบการณ์ใน
การลงทุน 

ค่าเฉลีย่ F Sig. 

6. สถานท่ีตั้งของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
สะดวกในการติดต่อซ้ือ/ขาย กองทุนรวม 

ไม่มี 4.52 

3.408 .019** 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 4.20 
1 – 5 ปี 4.26 
มากกวา่ 5 ปี 4.65 
รวม 4.38 

7.มีสมุดกองทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน ไม่มี 4.54 

2.094 .104 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 4.21 
1 – 5 ปี 4.41 
มากกวา่ 5 ปี 4.35 
รวม 4.39 

8. พนกังานมีความรู้ ความช านาญในการใหบ้ริการ
เก่ียวกบักองทุนรวม 

ไม่มี 4.59 

1.970 .121 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 4.28 
1 – 5 ปี 4.44 
มากกวา่ 5 ปี 4.29 
รวม 4.42 

9. พนกังานสามารถใหค้ าปรึกษา แนะน าหรือให้
ขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบักองทุนรวมไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

ไม่มี 4.59 

3.269 .023** 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 4.30 
1 – 5 ปี 4.32 
มากกวา่ 5 ปี 4.06 
รวม 4.37 

10.  พนกังานใหค้วามสนใจและเอาใจใส่ผูล้งทุน ไม่มี 4.57 

2.722 .047** 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 4.19 
1 – 5 ปี 4.41 
มากกวา่ 5 ปี 4.35 
รวม 4.39 
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ตาราง 4.23  (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการบริการของบริษัทหลกัทรัพย์  
หรือสถาบันการเงิน 

ประสบการณ์ใน
การลงทุน 

ค่าเฉลีย่ F Sig. 

11. ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือของบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.)  

 

ไม่มี 4.65 

1.919 .129 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 4.35 
1 – 5 ปี 4.50 
มากกวา่ 5 ปี 4.59 
รวม 4.51 

12. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเป็นบริษทัใน
เครือ ธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีช่ือเสียง 

ไม่มี 4.54 

2.232 .087* 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 4.21 
1 – 5 ปี 4.38 
มากกวา่ 5 ปี 4.47 
รวม 4.39 

ภาพรวมปัจจยัด้านการบริการของบริษทั
หลกัทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน 

ไม่มี 4.24 

3.059 .030** 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 3.97 
1 – 5 ปี 4.16 
มากกวา่ 5 ปี 4.18 
รวม 4.13 

 

จากตาราง 4.23 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ
บริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัการเงิน จ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุน พบว่า 
โดยรวมกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีประสบการณ์ในการลงทุนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัการเงินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างลูกค้าท่ีไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์ในการลงทุนมากกว่า 5 ปี ระหว่าง 1 – 5 ปี และน้อยกว่า    
1 ปี ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เม่ือพิจารณารายประเด็นของปัจจยัด้านการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนั
การเงิน จ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุน ท่ีพบความแตกต่างกนั ดงัน้ี  

การจดัประชุม สัมมนาให้ความรู้แก่ผูล้งทุน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์ใน
การลงทุนระหวา่ง 1 – 5 ปี และมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป ให้ความส าคญัในระดบัมาก ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
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ลูกคา้ท่ีไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน และมีประสบการณ์ลงทุนน้อยกวา่ 1 ปี ให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สถานท่ีตั้งของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน สะดวกในการติดต่อซ้ือ/ขาย กองทุนรวม 
และพนกังานให้ความสนใจและเอาใจใส่ผูล้งทุนพบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ลงทุนมากกว่า 5 ปี ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน และมีประสบการณ์ระหว่าง 1 – 5 ปี ให้
ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้
ความส าคญัในระดบัมาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พนกังานสามารถให้ค  าปรึกษา แนะน าหรือให้ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบักองทุนรวมได้
อยา่งถูกตอ้ง  พบวา่ กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน มีประสบการณ์ระหวา่ง   
1–5 ปี และมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 1 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้
ท่ีมีประสบการณ์ในการลงทุนมากกว่า 5 ปี ให้ความส าคัญในระดับมาก แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.4.3 การให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตาม
ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน 
 

ตาราง 4.24 การให้ความส าคัญต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลักทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตาม
ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 
ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน 

น้อย
ทีสุ่ด 

รับได้ใน
ระดับหน่ึง 

ปาน
กลาง 

มาก รวม 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อ
การลงทุน 

4.21 4.15 4.33 4.29 4.20 

ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน 4.35 4.23 4.29 4.35 4.29 
ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 3.54 3.54 3.93 4.00 3.60 
ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทั
หลกัทรัพย ์หรือ สถาบนัการเงิน 

4.11 4.09 4.26 4.33 4.13 

ภาพรวมของปัจจัยทีม่ีผลต่อ 
การตัดสินใจลงทุน 

4.05 4.00 4.21 4.24 4.05 
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จากตาราง 4.24 การให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนก
ตามความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน พบวา่ โดยรวมกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสามารถรับความ
เส่ียงจากการลงทุนไดใ้นระดบัน้อยท่ีสุด รับไดใ้นระดบัหน่ึง และในระดบัมาก ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุนสูงสุด ขณะท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสามารถรับความเส่ียงจากการ
ลงทุนไดใ้นระดบัปานกลาง ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

เม่ือน าผลค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตามความสามารถรับ
ความเส่ียงจากการลงทุน มาทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว One Way Anova 
(F-test) พบดงัน้ี 
 

ตาราง 4.25 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตามความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุน F Sig. 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน .901 .442 
ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน .710 .548 
ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 3.165 .027** 
ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัการเงิน .928 .429 

ภาพรวมของปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 1.804 .149 
หมายเหตุ :  **แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 4.25 พบวา่ ในภาพรวมผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตามความสามารถรับความเส่ียงจากการ
ลงทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน
แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบว่า มีเพียงปัจจยัด้านการส่ือสารท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งลูกคา้ใหค้วามแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจารณาการให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่ือสาร จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ลงทุน พบดงัตาราง 4.26 ดงัน้ี 
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ตาราง 4.26 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่ือสาร จ าแนก
ตามความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน 

 

ปัจจยัด้านการส่ือสาร 
ความสามารถรับความ
เส่ียงจากการลงทุน 

ค่าเฉลีย่ F Sig. 

1. ค าแนะน าจากพนกังานสถาบนัการเงิน 
หรือพนกังานงานของ บลจ. 

นอ้ยท่ีสุด 4.62 

.853 .467 
รับไดใ้นระดบัหน่ึง 4.43 
ปานกลาง 4.41 
มาก 4.50 
รวม 4.50 

2. ค าแนะน าจากญาติ เพ่ือน หรือคนรู้จกั นอ้ยท่ีสุด 3.38 

2.225 .088 
รับไดใ้นระดบัหน่ึง 3.45 
ปานกลาง 4.06 
มาก 4.00 
รวม 3.51 

3. โฆษณากองทุนรวมทางส่ือต่างๆ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน ์เป็นตน้ 

นอ้ยท่ีสุด 3.31 

2.440 .067 
รับไดใ้นระดบัหน่ึง 3.18 
ปานกลาง 3.71 
มาก 3.75 
รวม 3.31 

4. เอกสาร แผน่พบัแนะน ากองทุนรวมของ 
บลจ. หรือ สถาบนัการเงิน 

นอ้ยท่ีสุด 3.42 

3.223 .025** 
รับไดใ้นระดบัหน่ึง 3.60 
ปานกลาง 3.88 
มาก 4.25 
รวม 3.59 

5. โปสเตอร์ประกาศแนะน ากองทุนรวมของ 
บลจ.  หรือของสถาบนัการเงิน 

นอ้ยท่ีสุด 3.46 

1.223 .304 
รับไดใ้นระดบัหน่ึง 3.33 
ปานกลาง 3.71 
มาก 3.50 
รวม 3.43 
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ตาราง 4.26  (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการส่ือสาร 
ความสามารถรับความ
เส่ียงจากการลงทุน 

ค่าเฉลีย่ F Sig. 

6. ขอ้มลูจากอินเทอร์เน็ตเวบ็ไซตข์อง บลจ.  
หรือสถาบนัการเงิน 

นอ้ยท่ีสุด 3.29 

2.865 .039** 
รับไดใ้นระดบัหน่ึง 3.40 
ปานกลาง 3.94 
มาก 4.00 
รวม 3.44 

7. ขอ้มลูจากหนงัสือช้ีชวนการลงทุน นอ้ยท่ีสุด 3.27 

3.648 .014** 
รับไดใ้นระดบัหน่ึง 3.39 
ปานกลาง 3.82 
มาก 4.00 
รวม 3.41 

ภาพรวมปัจจัยด้านการส่ือสาร 

นอ้ยท่ีสุด 3.54 

3.165 .027** 
รับไดใ้นระดบัหน่ึง 3.54 
ปานกลาง 3.93 
มาก 4.00 
รวม 3.60 

หมายเหตุ :  **แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 4.26  ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ
ส่ือสาร จ าแนกตามความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีมีความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ
ส่ือสารแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีสามารถรับความเส่ียงจาก
การลงทุนไดใ้นระดบัมาก และในระดบัปานกลาง จะให้ความส าคญัในระดบัมาก ขณะเดียวกนักลุ่ม
ตวัอย่างลูกค้าท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนได้ในระดับหน่ึงและในระดับน้อยท่ีสุด ให้
ความส าคญัในระดบัค่อนขา้งไปในระดบัปานกลาง แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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เม่ือพิจารณารายประเด็นของปัจจยัดา้นการส่ือสาร จ าแนกตามความสามารถรับความเส่ียง
จากการลงทุนท่ีพบความแตกต่างกนั ดงัน้ี  

เอกสาร แผน่พบัแนะน ากองทุนรวมของ บลจ. หรือ สถาบนัการเงิน พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ลูกคา้ท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดใ้นระดบัมากให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ขณะท่ี
กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนได้ในระดบัปานกลาง รับได้ในระดบัหน่ึง 
และในระดบันอ้ยท่ีสุดให้ความส าคญัในระดบัมาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โปสเตอร์ประกาศแนะน ากองทุนรวมของ บลจ.  หรือของสถาบนัการเงิน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างลูกคา้ท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดใ้นระดบัปานกลาง ในระดบัมาก และในระดบั
นอ้ยท่ีสุดให้ความส าคญัในระดบัมาก ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน
ไดใ้นระดบัหน่ึง ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเวบ็ไซตข์อง บลจ.  หรือสถาบนัการเงิน และขอ้มูลจากหนงัสือช้ี
ชวนการลงทุน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดใ้นระดบัมากและใน
ระดบัปานกลาง ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการ
ลงทุนไดใ้นระดบัหน่ึงและนอ้ยท่ีสุด ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.4.4 การให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จ าแนกตาม
ระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้ของผู้ลงทุน 

 

ตาราง 4.27 การให้ความส าคัญต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตามระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 
ระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้ของผู้ลงทุน 

ต ่า 
ค่อนข้าง

ต ่า 
ปาน
กลาง 

สูง รวม 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อ
การลงทุน 

4.31 4.22 4.17 3.99 4.20 

ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน 4.18 4.31 4.27 4.35 4.29 
ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 3.43 3.54 3.68 3.91 3.60 
ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทั
หลกัทรัพย ์หรือ สถาบนัการเงิน 

4.19 4.09 4.15 4.22 4.13 

ภาพรวมของปัจจัยทีม่ีผลต่อ 
การตัดสินใจลงทุน 

4.03 4.04 4.07 4.12 4.05 

 

จากตาราง 4.27 การให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนก
ตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน พบวา่ โดยรวมกลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ
ได้ของผูล้งทุนในระดับค่อนขา้งต ่า ระดบัปานกลาง และระดบัสูงให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน
จุดมุ่งหมายในการลงทุนสูงสุด  ขณะท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุนใน
ระดบัต ่า ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนสูงสุด  

เม่ือน าผลค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตามระดบัความเส่ียง
ท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน มาทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว One Way Anova 
(F-test) พบดงัน้ี 
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ตาราง 4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุน F Sig. 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 1.024 .384 
ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน .344 .794 
ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 1.821 .146 
ปัจจยัดา้นการบริหารของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัการเงิน .401 .753 

ภาพรวมของปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุน .162 .922 
หมายเหตุ :  **แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 4.28 พบวา่ ในภาพรวมผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งการให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม จ าแนกตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้อง      
ผูล้งทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้อง ผูล้งทุน
แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 


