
 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
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 ขอ้มูลท่ีได้มาจากการตอบแบบสอบถาม 
แยกเป็นหมวดหมู่ตามขอบเขตเน้ือหา และด าเนินการวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การ
แจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมาน ผูศึ้กษาน ามาทดสอบการให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ของลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ าแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ 
ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน วิเคราะห์
โดยค่า One Way ANOVA (F-Test) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการศึกษาสรุป
ไดด้งัน้ี  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ผลการประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทุน โดยใช้แบบ
ประเมินความเส่ียงของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Profile) ของผูล้งทุน พบว่า ในภาพรวมกลุ่ม
ตวัอย่างลูกคา้ส่วนใหญ่มีระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นระดบัค่อนขา้งต ่า โดยกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35 – 49 ปี มีการศึกษาในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย ์คาดวา่จะไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนในส่วนน้ีนอ้ยกวา่ 1 ปี 
ตอ้งการรายไดจ้ากเงินทุนในส่วนน้ีเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายประจ าในระดบัมาก ใชเ้งินลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เทียบเป็นสัดส่วนเงินลงทุนกับ
ทรัพยสิ์น ร้อยละ 10 – 30 มีทศันคติต่อการลงทุนว่าสามารถทนต่อการขาดทุนเงินตน้ไดเ้ล็กนอ้ย 
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เพื่อมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนบา้ง มีความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดใ้นระดบั
หน่ึง โดยสามารถรับความเส่ียงในการขาดทุนจากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในระยะยาว มีเป้าหมายในการลงทุนล าดบัแรกคือ เงินตน้ส าหรับการลงทุน
ตอ้งปลอดภยั แมว้่าจะไดรั้บผลตอบแทนต ่ากว่าอตัราเงินเฟ้อ สามารถยอมรับผลขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม ไดต้  ่ากวา่ร้อยละ 10  

 

5.1.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จดัการ
กองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทั้ง 4 ปัจจยั กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัแต่ละปัจจยั
ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ี
ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้มใน 3 ล าดบัแรกคือ ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อความ
มัน่คงของสถาบนัการเงิน รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 
เป็นตน้ 

ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุนท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างลูกค้า บมจ.
ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านจุดมุ่งหมายในการลงทุนใน 3 ล าดบัแรกคือ ให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อจุดมุ่งหมายในการลงทุนเพื่อตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝาก เพื่อเพิ่มความงอกเงยของเงินลงทุน และให้ความส าคญัในระดบัมากต่อจุดมุ่งหมาย
ในการลงทุนเพื่อตอ้งการสภาพคล่องในการเปล่ียนเป็นเงินสดเม่ือตอ้งการ  

ปัจจยัด้านการส่ือสารท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ี
ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่ือสารใน 3 ล าดับแรกคือ ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดต่อ
ค าแนะน าจากพนกังานสถาบนัการเงิน หรือพนกังานงานของ บลจ. และให้ความส าคญัในระดบัมาก
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ต่อเอกสาร แผ่นพบัแนะน ากองทุนรวมของ บลจ. หรือ สถาบนัการเงิน และค าแนะน าจากญาติ 
เพื่อน หรือคนรู้จกั 

ปัจจยัด้านการบริการของบริษทัหลักทรัพย์หรือสถาบนัการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า โดยรวม
กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการบริการของบริษทั
หลักทรัพย์หรือสถาบนัการเงินใน 3 ล าดับแรกคือ ให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุดต่อช่ือเสียง 
ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน (บลจ.) รองลงมาคือ พนักงานมี
ความรู้ ความช านาญในการให้บริการเก่ียวกบักองทุนรวม พนกังานให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู ้
ลงทุน เป็นตน้ 

 

5.1.3 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีขอ้เสนอแนะต่อการให้บริการกองทุน
รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไวว้่า ควรมีผูเ้ช่ียวชาญด้านการ
ลงทุนในกองทุนรวมประจ าธนาคาร เพื่อท าหนา้ท่ีให้ความรู้ ค  าปรึกษาแก่ผูล้งทุนควรมีการแจง้ขอ้มูล 
หรือส่งเอกสารข่าวประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมให้ลูกคา้ถึงบา้นหรือท่ีท างาน 
ควรมีการจดัท าโปรโมชัน่ หรือสิทธิพิเศษให้แก่ลูกคา้ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกการลงทุนในกองทุน
รวม และควรมีการพฒันารูปแบบการกองทุนรวมท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบักลุ่มอายุ และกลุ่มอาชีพ
ของลูกคา้ 

 

5.1.4 การทดสอบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
จ าแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์  ความสามารถรับความเส่ียงในการลงทุน  
และระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้ของผู้ลงทุน 

ดา้นอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน และปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการ
ลงทุนแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบ
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ต่อการลงทุน และปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุน กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายุระหวา่ง 50 – 60 ปี 
และอาย ุ35 – 49 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระดบัมาก
ท่ีสุด ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 35 ปี และอายมุากกวา่ 60 ปี ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก  

ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุน
ในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีประสบการณ์ใน
การลงทุนแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้นการบริการ
ของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัการเงิน ท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ให้ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน ให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัด้านการบริหารของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัการเงินในระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างลูกค้าท่ีมีประสบการณ์ในการลงทุนมากกว่า 5 ปี ระหว่าง 1 – 5 ปี และน้อยกว่า 1 ปี ให้
ความส าคญัในระดบัมาก  

ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีความสามารถ
รับความเส่ียงจากการลงทุนแตกต่างกัน ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบวา่ มีเพียง
ปัจจยัดา้นการส่ือสารท่ีกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ให้ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดใ้นระดบัมาก และในระดบัปานกลาง 
จะให้ความส าคญัในระดบัมาก ขณะเดียวกนักลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุน
ไดใ้นระดบัหน่ึงและในระดบันอ้ยท่ีสุด ใหค้วามส าคญัในระดบัค่อนขา้งไปในระดบัปานกลาง  

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีระดบัความ
เส่ียงท่ียอมรับได้ของผูล้งทุนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ต่อการลงทุนใน
กองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ในภาพรวมปัจจยัทั้ง 
4 ปัจจยั กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยปัจจยัดา้นภาวะ
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แวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ฯ ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้มใน
ระดบัมาก โดยให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อความมัน่คงของสถาบนัการเงิน รองลงมาคือ 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ ความเช่ือมัน่ใน
การบริหารงานรัฐบาล  เป็นตน้ ซ่ึงผลการศึกษาในประเด็นดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
ปัทมรัฎ ธรรมธิ (2550) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาท่าแพ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของลูกคา้ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) สาขาท่าแพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ/มัน่คง
ของบริษทัจดัการกองทุนหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมไทยพาณิชย์  และผลการศึกษาของ วารุณี 
พรรณนาผลากูล (2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัด้านภาวะแวดล้อม ถือเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุน โดยประเด็นแรกท่ีนกัลงทุนให้ความส าคญั คือ การได้
รับทราบข่าวเก่ียวกบัความมัน่คงของสถาบนัการเงิน  

ทั้งน้ีสาเหตุท่ีลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้มใน
ระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจาก บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ถือเป็นสถาบนั
การเงินท่ีมีความมัน่คง ซ่ึงเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งเดียวท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 
โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษทั รับจดัการบริหารสินทรัพยใ์ห้กบัสถาบนั 
องค์กร และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใตใ้บอนุญาตบริหารกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ นอกจากน้ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็น
บริษทัหลักทรัพย์ประเภทหน่ึงท่ีได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ท าธุรกิจการจดัการ
กองทุนรวมและอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การด าเนินธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวมนั้นบริษทัจดัการจะตอ้งด าเนินการให้อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ โดย บลจ. มีหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามรายละเอียด
โครงการท่ียื่นไวก้บัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหนงัสือช้ีชวนฯ ท่ีแจกจ่ายให้กบัผู ้
ลงทุน บริษทัจดัการจะตอ้งมีหน่วยงานบริหารหรือจดัการกองทุนท่ีมีผูจ้ดัการกองทุนรวมท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ในดา้นการลงทุน และท่ีส าคญัตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมความรู้ทางดา้นกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการเป็นผูจ้ดัการกองทุน พร้อมทั้งข้ึนทะเบียนเป็นผูจ้ดัการกองทุนกบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทัจดัการจะไดรั้บค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนเป็นค่าตอบแทนใน
การจดัการลงทุน  
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นอกจากน้ีการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) มีผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล  ก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์
หรือ ดอกเบ้ีย ซ่ึงผลตอบแทน ดงักล่าว ถา้ไม่ไดน้ ามาจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุน เช่นในรูปของเงินปัน
ผล กองทุนรวมอาจมีนโยบายน าผลประโยชน์นั้นมาลงทุนต่อถา้ภาวะการลงทุนเอ้ืออ านวย ซ่ึงการท่ี
กองทุนรวมน าผลตอบแทนท่ีได้ไปลงทุนต่อนั้น ท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการท่ีน าเงินไปลงทุนเอง เช่น การฝาก
ธนาคาร ทั้งน้ี ในบางกรณี นโยบายการน าผลประโยชน์มาลงทุนต่อของกองทุน เหมาะกบันกัลงทุน
ท่ีไม่ตอ้งการสภาพคล่อง หรือ ยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินแต่มุ่งหวงัความเติบโตของเงินตน้ท่ีได้
ลงทุนไป อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการอาจจะเสนอทางเลือกใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน น าเงินปันผลนั้นมาลงทุนต่อ โดยการน าเงินปัน
ผลนั้นไปซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่ม หรืออาจสร้างความจูงใจให้นกัลงทุนโดยน าเงินปันผลนั้นไปลงทุน
ต่อโดยการมีการยกเวน้ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุนท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ฯ ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายในการลงทุนในระดบัมากท่ีสุด โดยให้ความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุดต่อจุดมุ่งหมายในการลงทุนเพื่อตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก เพื่อเพิ่ม
ความงอกเงยของเงินลงทุน และให้ความส าคญัในระดบัมากต่อจุดมุ่งหมายในการลงทุนเพื่อตอ้งการ
สภาพคล่องในการเปล่ียนเป็นเงินสดเม่ือตอ้งการ  เพื่อกระจายความเส่ียงในการลงทุน และเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษี ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุชน การวฒันาศิริกุล 
(2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในกองทุนรวมพรี
มาเวสท์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูล้งทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีให้ความส าคญั
กบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมากเป็นอนัดบัหน่ึง เน่ืองจากผลตอบแทนของกองทุนรวมสูง
กว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของธนาคารพาณิชย ์ ผลการวิจยัของ  ปัทมรัฎ ธรรมธิ (2550) ท่ีได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกคา้
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาท่าแพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) สาขาท่าแพ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ การลดหย่อนภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ อตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวม  ผลการวิจยัของ อฉัรีวรรณ ผดุงนิธิมานนท ์(2552) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี มากท่ีสุดสามอนัดบัแรกคือ
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ผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนใน
กองทุนไดรั้บการยกเวน้ภาษีอตัรา ร้อยละ 15 และกองทุนมีสภาพคล่องสูงสามารถท าการซ้ือขายไดทุ้ก
วนัท าการ ตามล าดบั และผลการวิจยัของ อริยาภณัฑ์ ศรีวิลยั (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมในการ
ลงทุนและปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของนกัลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินจงัหวดัเชียงใหม่ ของบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต จ ากดั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของนกัลงทุนในกองทุนรวม
ของนกัลงทุนมากท่ีสุดคือ การท่ีไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่เงินฝากธนาคาร ก าไรส่วนเกินท่ีไดไ้ม่เสีย
ภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา และไม่มีค่าธรรมเนียมในการซ้ือ – ขาย  

ทั้งน้ีสาเหตุท่ีกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ให้ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าวเน่ืองจาก การลงทุนใน
กองทุนรวมใหค้วามสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายในการลงทุนซ้ือขาย เม่ือลงทุนดว้ยตนเอง หากผู้
ลงทุนประสงคท่ี์จะโยกยา้ยเงินลงทุนจากหลกัทรัพยห์น่ึงท่ีลงทุนไวไ้ปลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมี
ระดบัความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั ผูล้งทุนนั้นตอ้งขายหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนไวเ้ดิม และซ้ือหลกัทรัพยใ์หม่
ตามท่ีตอ้งการ ขบวนการน้ีจะท าให้มีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนอย่างแน่นอน แต่ถา้ลงทุนผา่นกองทุนรวม 
หากผูล้งทุนตอ้งการโยกยา้ยเงินลงทุนของตนระหวา่งกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนท่ีแตกต่าง
กนั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ก็สามารถอ านวยความสะดวกให้ได ้
โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมในการด าเนินการดงักล่าว นอกจากน้ีกองทุนรวมมีสภาพคล่อง ผูล้งทุน
สามารถเปล่ียนมือเป็นเงินสดไดง่้าย เม่ือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดท่ีมีการขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่กองทุน เช่น เม่ือลงทุนในตราสารหน้ี เช่นหุ้นกูห้รือพนัธบตัร ผูล้งทุนตอ้งถือตราสาร
หน้ีนั้นจนครบอายุจึงจะไดรั้บเงินคืน แต่หากลงทุนผา่นกองทุนเปิดตราสารหน้ี ผูล้งทุนสามารถไถ่
ถอนเงินลงทุนคืนไดต้ามก าหนด เช่น รายวนั รายสัปดาห์ หรือรายเดือนแลว้แต่กรณี โดยการขาย
หน่วยคืนแก่กองทุนตามราคาท่ีประกาศ และกองทุนรวมไดรั้บประโยชน์ทางภาษี กองทุนรวมไม่ใช่
หน่วยภาษีรายไดข้องกองทุนรวมจึงไม่เสียภาษีเงินได ้กองทุนรวมจึงสามารถถ่ายทอดผลประโยชน์ 
ผ่านไปให้ผูถื้อหน่วยลงทุนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มากกว่าท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะลงทุนด้วย
ตนเอง จากขอ้ดีดังกล่าวของปัจจยัด้านจุดมุ่งหมายในการลงทุน จึงท าให้ลูกค้าบริษทัหลักทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)ใหค้วามส าคญัต่อประเด็นดงักล่าวในระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจยัด้านการส่ือสารท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ฯ ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ด้านการส่ือสารในระดบัมาก  โดยให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุดต่อค าแนะน าจากพนักงาน
สถาบนัการเงิน หรือพนกังานงานของ บลจ.  ใหค้วามส าคญัในระดบัมากต่อเอกสาร แผน่พบัแนะน า
กองทุนรวมของ บลจ. หรือ สถาบนัการเงิน และค าแนะน าจากญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกั  ซ่ึงผล
การศึกษาดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุชน การวฒันาศิริกุล (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั
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ท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในกองทุนรวมพรีมาเวสท์ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมพรีมาเวสท์ คือ ไดรั้บค าแนะน าจาก
เพื่อนฝงู ญาติ และนกัวิชาการ  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ปัทมรัฎ ธรรมธิ (2550) ท่ีไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกคา้
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาท่าแพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) สาขาท่าแพ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ไดแ้ก่ การไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลรอบขา้ง/คนรู้จกั/เพื่อนฝูง/ญาติพี่
นอ้ง และผลการศึกษาของ วารุณี พรรณนาผลากูล (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่ือสาร 
ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุน โดยประเด็น
แรกท่ีใหค้วามส าคญัคือ การไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานขายหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ีสาเหตุท่ีลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัต่อค าแนะน าจากพนักงานสถาบนัการเงิน หรือพนักงานงานของ 
บลจ.  เป็นล าดบัแรก เน่ืองจากจากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบว่า กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนในกองทุนรวมมาก่อน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องขอรับค าปรึกษา 
ค าแนะน าจากพนักงานสถาบนัการเงิน หรือพนักงานงานของ บลจ.  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีได้รับการ
ฝึกอบรม และมีความรู้ ความช านาญในการลงทุนในกองทุนรวมได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีลูกคา้ฯ 
ยงัให้ความส าคญัต่อเอกสาร แผน่พบัแนะน ากองทุนรวมของ บลจ. หรือ สถาบนัการเงิน เน่ืองจาก
เอกสาร แผน่พบัแนะน ากองทุนรวมของ บลจ.  มีขอ้มูลรายละเอียดการลงทุนอยา่งชดัเจน พร้อมกบั
ช้ีแจงผลประโยชน์ และขั้นตอนต่างๆ ของการลงทุน ซ่ึงถือเป็นข้อมูลเบ้ืองตน้ส าหรับลูกค้าท่ี
ตอ้งการศึกษารายละเอียดของการลงทุนในกองทุนรวม  และการไดรั้บค าแนะน าจากญาติ เพื่อน 
หรือคนรู้จกั ซ่ึงก็ถือเป็นประเด็นท่ีส าคญั ท่ีลูกคา้หรือผูล้งทุนในกองทุนรวมท่ีไม่เคยมีประสบการณ์
ในการลงทุนในกองทุนรวมมาก่อน ตอ้งสอบถามหรือขอค าแนะน าจากผูท่ี้เคยลงทุนในกองทุนรวมมา
ก่อน โดยเฉพาะกลุ่มญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกั ซ่ึงเป็นบุคคลใกลต้วั ท่ีคุน้เคยกนั จึงท าให้เช่ือมัน่วา่กลุ่ม
บุคคลเหล่าน้ีจะถ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์ในการเขา้ร่วมลงทุนกองทุนรวมใหไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

ปัจจยัด้านการบริการของบริษทัหลักทรัพย์หรือสถาบนัการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า โดยรวม
กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ฯ  ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการบริการของบริษทัหลกัทรัพยห์รือ
สถาบนัการเงินในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัมากท่ีสุดต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รองลงมาคือ พนักงานมีความรู้ ความช านาญในการ
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ให้บริการเก่ียวกบักองทุนรวม พนกังานให้ความสนใจและเอาใจใส่ผูล้งทุน มีสมุดกองทุนให้แก่ผู ้
ลงทุน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเป็นบริษทัในเครือ ธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ ซ่ึง
กล่าวไดว้า่ ผลการศึกษาในประเด็นดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปัทมรัฎ ธรรมธิ (2550) ท่ี
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาท่าแพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาท่า
แพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือมัน่ต่อช่ือเสียงของผูบ้ริหารและ/หรือบริษทั
จดัการกองทุนหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมไทยพาณิชย ์และความน่าเช่ือถือของบริษทัจดัการกองทุน
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมไทยพาณิชย ์

ทั้ งน้ีสาเหตุท่ีให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการบริการของบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้
ความส าคญัมากท่ีสุดต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือของบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน 
(บลจ.) พนักงานมีความรู้ ความช านาญในการให้บริการเก่ียวกบักองทุนรวม พนักงานให้ความ
สนใจและเอาใจใส่ผูล้งทุน เน่ืองจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็น
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งเดียวท่ีมีสถานะเป็น รัฐวิสาหกิจ โดยธนาคารกรุงไทย จ ากดั  
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษทัรับจดัการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบนั องค์กร และ 
รัฐวสิาหกิจขนาดใหญ่ ภายใตใ้บอนุญาตบริหารกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ซ่ึงในกรณีของการให้บริการกองทุนรวมของบริษัทฯ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
(มหาชน) มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการกองทุนรวม ท่ีไดเ้ร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  
โดยได้ รับใบอนุญาตประกอบธุร กิจหลักท รัพย์ประ เภทการจัดการกอง ทุนรวมจาก
กระทรวงการคลงั ซ่ึงถือไดว้า่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) มีประสบการณ์ในการบริหาร
จดัการกองทุนรวมมาเป็นระยะเวลานาน พร้อมกนันั้นก็ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้หลากหลายกลุ่ม จึง
ท าให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีช่ือเสียง และ
ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี นอกจากน้ีในงานบริการกองทุนรวม ทางบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน (บลจ.) ไดมี้การอบรมให้ความรู้แก่ พนกังานบริษทั หรือพนกังานธนาคารกรุงไทย
เก่ียวกบัการให้บริการกองทุนรวมอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัมีพนกังานผูมี้ประสบการณ์ดา้นกองทุน
รวมคอยให้บริการประจ าอยู่ธนาคารกรุงไทย ดังนั้ นเม่ือลูกค้ามาใช้บริการ ทางบริษัท หรือ
ธนาคารกรุงไทยก็สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ อาทิ การให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ตลอดจนการดูแล 
เอาใจใส่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5.3 ข้อค้นพบ 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุน

รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) คน้พบวา่  
1. ปัจจัยด้านภาวะแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อต่อ
ความมั่นคงของสถาบันการเงินเป็นล าดับแรก รองลงมาคือ อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก และภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศ แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบนัสถาบนัการเงินแห่งใดมีความมัน่คง พร้อมกบัมี
อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ และสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นมีสภาพคล่อง ประชาชนมีเงิน
ออมจ านวนมาก ก็จะเป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัให้ประชาชนหันมาให้ความส าคญักบัการลงทุนในกองทุน
รวมมากข้ึน 

2. ปัจจยัด้านจุดมุ่งหมายในการลงทุนท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอย่างลูกค้าส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อจุดมุ่งหมายในการลงทุน เพื่อตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเป็น
ล าดบัแรก รองลงมา เพื่อเพิ่มความงอกเงยของเงินลงทุน และมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนเพื่อตอ้งการ
สภาพคล่องในการเปล่ียนเป็นเงินสดเม่ือตอ้งการ แสดงให้ว่า การลงทุนในกองทุนรวมของลูกคา้
ส่วนใหญ่มกัจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดต่อตนเอง ยิ่งสถาบนัการเงิน
แห่งใดสามารถตอบสนองความตอ้งการ และใหผ้ลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ได ้ยอ่มส่งผลให้ลูกคา้
หรือประชาชนใหค้วามส าคญักบัการลงทุนในกองทุนรวมมากยิง่ข้ึน 

3. ปัจจยัดา้นการส่ือสารท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพย์
จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อ
ค าแนะน าจากพนกังานสถาบนัการเงิน หรือพนกังานงานของ บลจ. เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ 
เอกสาร แผ่นพบัแนะน ากองทุนรวมของ บลจ. หรือ สถาบนัการเงิน และค าแนะน าจากญาติ เพื่อน 
หรือคนรู้จกั แสดงใหเ้ห็นวา่ การส่ือสารในรูปแบบต่างๆ มีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในกองทุน
รวมของลูกคา้หรือประชาชนได ้โดยเฉพาะการไดรั้บการส่ือสารให้ความรู้จากผูมี้ประสบการณ์ หรือมี
ความรู้ เช่น พนกังานของสถาบนัการเงิน การไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารจากกองทุนรวม ตลอดจนค าแนะน า
จากญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกั ยอ่มส่งผลให้ลูกคา้หรือประชาชนหนัมาให้ความส าคญัในการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมมากยิง่ข้ึนเช่นกนั 

4. ปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัการเงินท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ลูกคา้ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
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กองทุน (บลจ.) เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ พนกังานมีความรู้ ความช านาญในการให้บริการเก่ียวกบั
กองทุนรวม พนกังานให้ความสนใจและเอาใจใส่ผูล้งทุน แสดงให้เห็นวา่ ลูกคา้หรือประชาชนส่วน
ใหญ่เห็นความส าคญัของภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือของบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) 
เน่ืองจากปัจจุบนัองคก์ร หรือสถาบนัการเงินแห่งใดมีการบริหารจดัการและสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท่ี
ดี เป็นท่ียอมรับแก่ลูกคา้ได ้ยอ่มท าให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจและเช่ือมัน่ต่อองคก์รหรือสถาบนัการเงิน
ได ้ตลอดจนการท่ีสถาบนัการเงินหรือ บลจ. มีการให้บริการท่ีดี โดยการจดัให้มีพนกังานท่ีมีความรู้ 
ความช านาญในการให้บริการเก่ียวกบักองทุนรวม ให้ความสนใจและเอาใจใส่ผูล้งทุนเป็นอย่างดี 
ยอ่มสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูล้งทุนได ้และยงัเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูล้งทุนหรือลูกคา้ให้ความส าคญัต่อ
การตดัสินใจมาลงทุนในกองทุนรวมไดเ้ช่นกนั 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาคน้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ท่ีลงทุนในกองทุน
รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
จุดมุ่งหมายในการลงทุนมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อ
จุดมุ่งหมายในการลงทุนเพื่อตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และเพื่อเพิ่มความ
งอกเงยของเงินลงทุนมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ผูล้งทุนส่วนใหญ่เม่ือตดัสินใจจะลงทุนในกองทุน
รวมแลว้ ตอ้งการท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนหรือผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในกองทุนรวม ดงันั้น
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ควรพิจารณาพฒันา ปรับปรุงกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินฝากหรือเพิ่มผลตอบแทนรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ตลอดจนเสนอผลตอบแทนท่ีสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ผูล้งทุนได ้

2. จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นการส่ือสาร พบว่า ผูล้งทุนในกองทุนรวมส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในระดบัปานกลางต่อขอ้มูลจากหนงัสือช้ีชวนการลงทุน และการโฆษณากองทุนรวม
ทางส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ เป็นตน้ ดงันั้นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควร
ออกแบบลกัษณะส่ือให้เขา้ใจง่าย น่าสนใจอ่าน รูปแบบการเสนอส่ือส่ิงพิมพ์นั้น ควรมีการ
ออกแบบส่ือให้โดดเด่น ดึงดูดความสนใจ อาทิเช่น มีการให้ของท่ีระลึกแก่ลูกคา้ เช่น สมุดโน้ต 
กระดาษโน้ต ปฏิทินตั้งโต๊ะ เป็นตน้ ท่ีมีการออกแบบโดยมีขอ้มูล ข่าวสาร ข่าวเชิญชวนติดอยู่ใน
สมุดโน้ต กระดาษโน้ต ปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อเชิญชวน แนะน า ให้ขอ้มูลแก่ประชาชน ลูกคา้หันมา
ลงทุนในกองทุนรวม ตลอดจนเพื่อใหน้กัลงทุนทัว่ไปสามารถใชป้ระโยชน์จากส่ือได ้เพื่อไม่ให้การ
ส่งส่ือ ประชาสัมพนัธ์กองทุนเป็นเพียงเศษกระดาษท่ีพร้อมทิ้งไป ในสายตาของนกัลงทุนทัว่ไป 
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3. จากผลการศึกษาปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพยห์รือสถาบนัการเงินพบวา่ 
นกัลงทุนในกองทุนรวมส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัปานกลางต่อการจดัประชุม สัมมนาให้
ความรู้แก่ผูล้งทุน แสดงให้เห็นวา่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยงัไม่สามารถให้บริการการจดั
ประชุม สัมมนาให้ความรู้แก่ผูล้งทุนไดอ้ย่างต่อเน่ือง จริงจงั เพื่อให้ผูล้งทุนรับรู้ถึงการให้บริการ
ดงักล่าวน้ี ดงันั้นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ควรมีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การลงทุนรวมให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป ไดเ้ขา้ร่วมอยา่งทัว่ถึง มีการเชิญชวน ประชาสัมพนัธ์ให้ผูล้งทุน
ในรับทราบถึงกิจกรรมน้ีอยา่งทัว่ถึง อีกทั้งก าหนดให้มีพนกังานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นการ
จดัการกองทุนรวมประจ าธนาคารสาขาต่างๆ อยา่งเพียงพอ เพื่อใหค้วามรู้ ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และ
ตอบขอ้มูลสงสัยดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ผูล้งทุน  

4. จากผลการศึกษาพบวา่ ผูล้งทุนในกองทุนรวมส่วนใหญ่ยงัไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การลงทุนกองทุนรวมมาก่อน มีเป้าหมายหลักในการลงทุน คือ เงินต้นส าหรับการลงทุนต้อง
ปลอดภยั แมว้่าจะได้รับผลตอบแทนต ่ากว่าอตัราเงินเฟ้อ ประกอบกบัผูล้งทุนให้ความส าคญัใน
ระดับมากท่ีสุดต่อความมั่นคงของสถาบันการเงิน อัตราดอกเบ้ียเ งินฝาก ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เป็นตน้ดงันั้นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมควรให้ความชดัเจนเก่ียวกบั
ความรู้ความเขา้ใจต่อระดบัความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภท
แก่ผูล้งทุน และผูล้งทุนควรจะศึกษาก่อนท่ีจะลงทุน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมไดถู้กตอ้ง รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผูล้งทุนเพื่อเป็นการจูงใจในการซ้ือและ
ขายกองทุน เช่น เพิ่มช่องทางการซ้ือขายกองทุนรวมผา่นทางโทรศพัท ์

5. จากการศึกษาคน้พบว่า ลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนรวม ท่ีมีอายุ ประสบการณ์ในการลงทุน 
และความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ปัจจยัดา้นการส่ือสาร และปัจจยัดา้นการบริการของบริษทัหลกัทรัพย ์หรือสถาบนัการเงินแตกต่าง
กนั ดงันั้นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการฯ จึงควรน าปัจจยัดงักล่าวมาพิจารณาในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด เช่นท าการส่ือสารทางการตลาดทั้งการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล 
การประชาสัมพนัธ์ และการตลาดทางตรง ถึงสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนไปยงักลุ่มผูล้งทุน
ทัว่ไปดงักล่าว โดยส่ือทุกตวัสามารถวดัผลได้ เพื่อให้การส่ือสารทางการตลาดมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ตลอดจนเพื่อให้สอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้ในแต่ละช่วงอายุ ประสบการณ์ในการลงทุน และ
ความสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนดว้ย เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ท่ีมีช่วงอายเุช่น ช่วงอายุวยัท างาน 
30 – 50 ปี และช่วงวยัเกษียณ อายุมากกว่า 60 ปี จะมีเงินออมจ านวนท่ีแตกต่างกนั และการท่ีมี
ประสบการณ์ในการลงทุน ซ่ึงผู ้ลงทุนท่ีมีประสบการณ์กับการลงทุนในกองทุนรวมมาเป็น
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เวลานานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนเป็นอยา่งดี ขณะท่ีผูมี้ประสบการณ์ไม่นาน อาจยงั
ไม่มัน่ใจและขาดความรู้ในการลงทุนในกองทุนรวมได ้นอกจากน้ี ผูล้งทุนแต่ละคนความสามารถ
รับความเส่ียงจากการลงทุนทั้งในระดบัต ่า ปานกลาง และสูงแตกต่างกนั ดงันั้นการก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดหรือการพฒันาระบบการให้บริการแก่ผูล้งทุนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ควรพิจารณาจากปัจจยัดงักล่าวดว้ย  

 


