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บทคดัย่อ 

การวจัิยเร่ือง การเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั  (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพือ่ศึกษาการเลือกลงทุนกองทุนรวมและ
ภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) (2) เพื่อศึกษาการเลือก
ลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได้ (3) 
เพือ่ศึกษาภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) ทีมี่ผลต่อการ
เลือกลงทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) กลุ่มตัวอย่าง



ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ประชากรทีล่งทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟ
ซี จํากดั (มหาชน) ในสํานักงานใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัครัง้น้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
(1) สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์เชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (2) สถติเชงิอนุมาน ได้แก่สถติิการทดสอบแบบ t-test และใช้สถติิความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) และหากในการวิเคราะห์พบความแตกต่าง จะนําไปเปรียบเทยีบเป็นราย
คู่โดยใช้วธีิของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1 ) เพศมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมและ
ภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ทีแ่ตกต่างกนั และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั (2) ภาพลักษณ์ของบริษทั ท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมของ
บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ผลการวิจยัจะนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขในด้านการบริการ เพือ่ให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ต่อไป 
คาํสาํคญั: การเลือกลงทุนกองทุนรวม; ภาพลักษณ์ของบริษทั; บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 
ABSTRACT 

The objectives of the research were to (1) study the decision on investing in a mutual 
fund and the image of MFC Asset Management Public Company Limited, (2) investigate the 
decision on investing in a mutual fund and the image of the company from the respondents’ 
personal information comprising gender, age, status, education, career, and income, and (3) 
analyze the image of the company that would affect the decision on investing in a mutual 
fund with the company. The sample group consisted of 200 people who invested in a mutual 
fund with the head office of the company in Bangkok, Thailand. A questionnaire was used to 
collect the data. The statistics that were used for the descriptive analysis comprised 
frequency, percentage, mean, and standard deviation (SD), while the interferential statistics 
included a t-test and one-way ANOVA.The least significant difference (LSD) would be applied 
if there had been a difference. 



The research results showed that gender and average income had different impacts 
on the decision to invest in a mutual fund and the image of MFC Asset Management Public 
Company Limited. Furthermore, the image of the company had an impact on the decision on 
the investment in a mutual fund. Thus, the research results could be applied as guidelines 
for service improvement to present a positive image of the company.     

Keywords; Decision on mutual fund investment, Image of company, MFC Asset Management 
Public Company Limited. 

บทนํา 
 ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมกองทุนรวม มีอัตราการเติบโตเพิม่ข้ึนอย่างมาก คิดเป็นสัดส่วน
เกือบ 1ใน3ของ GDP ไทย กองทุนรวมกองแรกของไทย เกิดขึน้เม่ือ 44 ปีท่ีแล้ว คือ กองทุนสิน
ภญิโญ ผู้ดูแลกองทุน คือ บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) จากนัน้กองทุน
รวม เป็นท่ีรู้จกัมากขึ้น เม่ือรัฐบาลมีมติจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน และมีกองทุนอ่ืน อๆอกมามากขึน้ โดยข้อดีของการลงทุนในกองทุน
รวม  (1) บริหารจัดการโดยมืออาชพี (2 ) สามารถลดความเส่ียงในการลงทุน (3) มีนโยบายการ
ลงทุนหลากหลาย (4) ช่วยประหยดัเวลา (5) มีสภาพคล่อง (6) ได้รับประโยชน์ทางภาษี 

จากความผนัผวนทีเ่กดิจากวกิฤตการแพร่ระบาดของไวรสั Covid 19 ดชันีตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยจะมีความผนัผวนในขณะเดียวกนัในแต่ละประเทศมีนโยบายการเงนิ
และการคลัง ปรบัลดอัตราดอกเบีย้ และนโยบายการเงนิทีทํ่าใหมี้สภาพคล่องในระบบเศรษฐกจิ
มากขึน้ ส่งผลใหก้ารลงทุนมคีวามน่าสนใจ ทําใหเ้คร่ืองมอืการลงทุนทีช่ื่อว่า “กองทุนรวม” มี
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูล้งทุนได้ ทําใหมี้อัตราการเติบโตของธุรกิจด้านกองทุนรวม 
มีการเติบโตของมูลค่าการลงทุนทัง้ตราสารทุน และตราสารต่างประเทศ จากการรวบรวมขอ้มูล
ล่าสุดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC)  พบว่า  มีบริษทัหลักทรพัย์จดัการกองทุน (บลจ.) 
เพิม่ขึน้รวมทัง้ส้ิน  27 บริษทั โดยบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) มีส่วน
แบ่งตลาดกองทุนรวมทุกประเภท เป็นอันดับที ่6 ประมาณร้อยละ 5.37 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้
ระบบประมาณ 5.18 ล้านล้านบาท  

ในปีพ.ศ. 2563 ทําให้บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ี จํากดั (มหาชน) ต้องเร่ง
ปรับปรุงระบบงาน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในยุค New Normal รวมถงึปรับแผนการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพือ่รองรับผลกระทบดังกล่าว ทําให้ตลอดทัง้ปีบริษทัมี
กองทุนภายใต้การจดัการทุกประเภท 224 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 406,632.36 ล้านบาท 
และปี พ.ศ. 2563 บริษทัได้รับรางวลัจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 รางวลั 



จากเหตุผลทีก่ล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจยั จึงมีความสนใจใน เร่ืองการเลือกลงทุนกองทุน
รวมและภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ซึง่ศึกษาแนวคิด
ในการวิจัย คือ การศึกษาจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชพี และรายได้ ว่ามีความสัมพนัธ์มากน้อยเพยีงใดต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมและ
ภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และการศึกษา
ภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์ มีผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)หรือไม่ โดยข้อมูลท่ีได้ จากการศึกษาจะเป็น
โอกาสในการนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อนําผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารงานเพื่อ
พฒันาธุรกิจของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) และลดข้อผดิพลาดใน
ด้านต่าง ใๆห้น้อยลงเพือ่ให้เกิดความมัน่ใจกบัผู้ลงทุนมากย่ิงขึน้ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการทาํวิจยั 
 

1. เพื่อศึกษาการเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาการเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชพี และรายได้ 

3. เพือ่ศึกษาภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) ทีมี่
ผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน)  

 
ขอบเขตงานวิจยั 
 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผู้วิจยัได้กําหนดขอบเขต ดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านตวัแปร  
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ทีไ่ด้กําหนดขึน้เพือ่การศึกษาวิจยัในครัง้น้ี ได้แก่ 

  1.1.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาอาชพี รายได้ 

1.1.2 ภาพลักษณ์ของบริษทั ซึง่ประกอบด้วย ด้านชือ่เสียงของบริษทั ด้านนโยบาย  



ผลตอบแทนและความเส่ียงของบริษทั ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ของบริษทั ด้านความ
ปลอดภยัของลูกค้า ด้านความง่าย/ความสะดวกในการติดต่อกบับริษทั ด้านการติดต่อกบัพนักงาน
ของบริษทั 

1.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ท่ีได้กําหนดขึน้เพื่อการศึกษาวิจยัในครัง้น้ี คือ การ
เลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

2.ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัในครัง้น้ี คือ ประชากรท่ีลงทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์

จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) ในสํานักงานใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทีมี่คุณสมบติัและคุณลักษณะท่ีมีความหลากหลายใน ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้าน
ทศันคติ ในการลงทุน เป็นต้น ซึ่งจากความแตกต่างกันในหลาย ด้ๆาน โดยการสุ่มตัวอย่างจะใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 200 คน  

3. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  
ประชากรท่ีลงทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

ในสํานักงานใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร 
4. ขอบเขตระยะเวลา  
ระยะยเวลาในการทําวิจยัครัง้น้ีเร่ิมตัง้แต่มกราคม 2565 – มีนาคม 2565 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาวางแผนและบริหารงานด้านการจดัการการตลาดและ 
การบริการเพือ่ประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างต่อเน่ืองในอนาคต  

2. เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในด้านการบริการ เพือ่ให้เกิดภาพลักษณ์ทีดี่ต่อ 
บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน)   

3. เพื่อนําผลการวิจยัไปกําหนดกลยุทธ์ในการพฒันาธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน)   

 4. เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าในงานวิจยัอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง 
และเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อเน่ืองในอนาคต 

 
 
 



กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี 
และ รายได้ ที่แตกต่างกัน ในการเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

2. ภาพลักษณ์ของบริษัทมีผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (อ้างถึงใน กนกวรรณ ศรีนวล, 2558) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชพี การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ทีนิ่ยมใช้
ใน การแบ่งส่วนการตลาด ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลทีสํ่าคัญ 
  



สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงอายุในการ
ลงทุน ถอืเป็นปัจจยัท่ีสําคัญปัจจยัหน่ึงในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน เน่ืองจากช่วงอายุในแต่ละวยั 
ของผู้ลงทุนนัน้จะส่งผลกระทบต่อระดับของการยอมรับความเส่ียง และการคาดหวงัผลตอบแทนจาก
การลงทุน สามารถจดัแบ่งช่วงอายุออกเป็น วยัเด็ก วยัเร่ิมทํางาน วยัสร้างฐานะ วยัใกล้เกษียณ และ
วยัเกษยีณ  
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการลงทนุกองทนุรวม 
 “การลงทุน”คือ การที่เราใช้จ่ายเงินสดรูปแบบหน่ึงในปัจจุบันโดยมุ่งหวังจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนัน้ ในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าเงนิสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิม่ทีจ่ะ 
ได้รับคืนนัน้ จะสามารถชดเชยระยะเวลาอัตราเงนิเฟ้อและความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึน้ได้อย่างคุ้มค่า 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2549) ได้อธิบายถงึแนวทําการ
ลงทุน 

การลงทุน (Investment) หมายถงึ การออมเพือ่ให้ได้รับผลตอบแทนทีม่ากขึน้ ซึง่เราจะต้อง
ยอมรับความเส่ียงทีเ่พิม่ขึน้เช่นกนั การตัดสินใจนําเงนิออมมาลงทุน จึงต้องพจิารณาอย่างรอบคอบ 
และศึกษาหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี เพือ่ให้ได้รับผลตอบแทน 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ (Image) 

เคนเน็ท อี โบลด้ิง (Kenneth E. Boulding. 1975: 91) (อ้างถงึใน ปัณณวิชญ์ พงศ์พชิชา 

นนท์, 2555) อธิบาย “ภาพลักษณ์” เป็นความรู้สึกที่มีต่อส่ิงต่าง  ๆซ่ึงสร้างขึ้นเองเฉพาะตน เป็น
ความรู้เชงิอัตวิสัย (Subjective Knowledge) ประกอบด้วย “ข้อเท็จจริง” โดยแต่ละคนจะเก็บความรู้
เชงิอัตวิสัยเก่ียวกบัส่ิงต่าง รๆอบตัวทีไ่ด้เจอและมีความเชื่อว่า ทําให้ความรู้เชงิอัตวิสัย ข้ึนอยู่กบั
ภาพลักษณ์ของส่ิงนัน้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี องค์ประกอบเชงิการรับรู้ องค์ประกอบเชงิความรู้ 
องค์ประกอบเชงิความรู้สึก องค์ประกอบเชงิการกระทํา  

ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบับริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) เป็นบริษทัจัดการกองทุนแห่ง
แรกของประเทศ จดทะเบียนประกอบธุรกิจเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเม่ือจดทะเบียน
แรกเร่ิมว่า "บริษทั กองทุนรวม จํากดั" โดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้ให้เป็นสถาบนัการเงนิทีมี่ส่วน
ร่วมในการระดมเงนิออมจากประชาชนทัว่ไปเพือ่พฒันาตลาดทุนของประเทศ ทัง้น้ี เป็นการร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษทัการเงนิระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ 
IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท "กิจการจดัการ
ลงทุน" เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2518 



 ในปี 2544 บริษทัได้ดําเนินการเปล่ียนชื่อบริษทักับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปล่ียนชื่อบริษทั
จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จํากดั(มหาชน)” เป็นชื่อใหม่ “บริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน)” เม่ือวนัที ่9 มีนาคม 2544 ทัง้น้ี เพือ่ให้ชื่อของบริษทัสะท้อนถงึ
ลักษณะการประกอบธุรกิจจดัการกองทุนทีช่ดัเจน มีความโดดเด่น และเป็นทีจ่ดจําได้ง่ายสําหรับ
ลูกค้าและนักลงทุนทัว่ไป ในขณะเดียวกนับริษทัได้ปรับเปล่ียนสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษทัใหม่ 

  
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ชญัญาพชัญ์ เนาวพรศรันย์ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อการ
เลือกใช้บริการบริษทัหลักทรัพย์ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิค่าร้อยละค่าคะแนนเฉล่ียค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทกีารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนเพศ
ชายอายุ 31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชพีพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมากกว่า 100,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการตลาดด้านบริการและด้านพนักงาน มี
ความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการบริษทัหลักทรัพย์ของนักลงทุนมากทีสุ่ด 

กนกวรรณ ศรีนวล (2558) การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจ
ในการลงทุน ทีมี่ผลต่อการตัดสินใจ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 40-59 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีรายได้ 
50,001 บาท ข้ึนไป ประกอบอาชพีธุรกิจส่วนตัว และมีประสบการณ์การการลงทุน 4-5 ปี ด้าน
พฤติกรรมการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
แรงจูงใจในการทํางานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 

แสงเดือน วนิชดํารงศักดิ ์(2555) ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ กรณีศึกษา 
ธนาคารเกียรตินาคินสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้
ภาพลักษณ์ทัง้ในภาพรวม และด้านองค์การ ด้านพนักงาน ด้านการบริการ และ ด้านความ
รับผดิชอบต่อสังคมอยู่ในระดับมาก ส่วนคุณภาพบริการในภาพรวมและด้านส่ิงท่ีสัมผสั ได้ ด้าน
ความเชือ่ถอืและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้านการรับประกนัและด้าน



การให้ความสําคัญลูกค้าอยู่ในระดับมาก และพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ ภาพลักษณ์กบ
การรับรู้คุณภาพบริการมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดับค่อนข้างสูง 

อนพัช ทวีเมือง (2555) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของภาพลักษณ์และความพึงพอใจในการ 
ให้บริการต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าธนาคารออมสิน ผลการศึกษา พบว่าความคิดเหน็ของลูกค้าที่
มีต่อภาพลักษณ์ ธนาคารออมสินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพจิารณารายด้านพบว่า ลูกค้ามีความ
คิดเหน็ต่อ ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินด้านการใหบ้ริการของพนักงานมากทีสุ่ด รองลงมา ได้แก่ 
ด้านความมัน่คงและความน่าเชื่อถือ ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม ด้านปัจจยัสภาพแวดล้อมของ
ธนาคาร และด้านอัตราค่าธรรมเนียมละอัตราดอกเบ้ีย และความพงึพอใจในการ ให้บริการมีอิทธิพล
เชงิบวกต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าธนาคารออมสิน 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 
 ระเบียบการวิจยั 
 การศึกษาครัง้น้ีเป็นการวิจยัเชงิปริมาณ (Quatitative Research) ผู้วิจยัได้ดําเนินการด้วย 
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็น แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการสํารวจครัง้น้ี เกิดจากท่ีผู้วิจัยได้ทําการทบทวน
งานวิจัย วรรณกรรม และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้จึงทําการทําการเก็บรวบรวมข้อมูล และนํา
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถติิ 
 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรในการวิจยัในครัง้น้ี คือ กลุ่มประชากรทีล่งทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์
จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) ในสํานักงานใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ ประชากรที่ลงทุนกองทุนรวมของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) ในสํานักงานใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร โดย
การสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 200 คน เพื่อ
เป็นกลุ่มตัวอย่างทีมี่คุณสมบติัและคุณลักษณะท่ีสามารถเป็นตัวแทนของประชากรตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยัในครัง้น้ี  
 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยน้ี ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการดําเนินการวิจยั โดยมีลําดับขัน้ตอนดังต่อไปน้ี 



1. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ทบทวนแนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตัวแปรการ
เลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 

2 . นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรตาม จัดทําเพือ่ทําให้ความหมายของตัวแปรต่าง สๆามารถ
วดัผลได้อย่างชดัเจนย่ิงขึน้ 

3 . นํานิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อคําถามที่มีความครอบคลุม และสัมพนัธ์กบั
นิยามศัพท์ของตัวแปรทัง้หมด 

4. จัดทําร่างแบบสอบถาม ซึง่ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี  
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลในลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นคําถามทีมี่หลายคําตอบให้เลือก (Multiple choices question) รวมทัง้หมด 7 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 คําถามเก่ียวกบั การเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยนโยบายของบริษทัหลักทรัพย์
จดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากดั ประกอบด้วยนโยบายของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี 
จํากดั(มหาชน) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 
Scale) ของลิเคอร์ท(Likert Scale)ทัง้หมดจํานวน4 ข้อ ในการแบบประเมินค่าความสําคัญ แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ (5=มากท่ีสุด และ 1=น้อยท่ีสุด) 
  ส่วนท่ี 3 คําถามเก่ียวกบัภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซี 
จํากดั (มหาชน)ในด้านต่าง  ๆโดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert Scale) ทัง้หมดจํานวน  25 ข้อ  ในการแบบประเมินค่าความสําคัญ 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (5=มากท่ีสุด และ 1=น้อยท่ีสุด) 
 การวิเคราะหข้์อมลู 

1. สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive statistic)  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี ่กบัตัวแปรทีมี่ระดับการวดัเชงิกลุ่ม ได้แก่ 

ด้านประชากร ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได้  
1.2 ใช้ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และค่าเฉล่ีย (Mean)  ในการอธิบาย

คุณลักษณะกบัตัวแปรทีมี่ระดับการวดัเชงิปริมาณ ได้แก่ การเลือกลงทุนกองทุนรวมและ
ภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั(มหาชน) 

2. สถติิอนุมาน (Inferential Statistic)  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
2.1 เพือ่ศึกษาการเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) โดยจําแนกตาม เพศ โดยใช้สถติิการทดสอบแบบ t-test 



2.2  เพือ่ศึกษาการเลือกการลงทุนของนักลงทุนโดยจําแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชพี และรายได้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิความแปรปรานทางเดียว F-Test 
(One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่การเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ 
LSD 

2.3 เพือ่ศึกษาภาพลักษณ์ของบริษทั ทีมี่ผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมของบริษทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 

 
สรปุผลการวิจยั 
 
 การวิจัยข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง การเลือกลงทุนกองทุนรวมและ
ภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) สามารถสรุปผลการวิจยั
ได้ดังน้ี 

นักลงทุนมากท่ีสุดคือ เพศหญิง จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีอายุของนักลงทุน 
มากที่สุด คือช่วงอายุ 50-59  ปี จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30 .00 มีสถานภาพ สมรส / อยู่
ด้วยกัน มากทีสุ่ด คือ จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีระดับการศึกษาของนักลงทุน มาก
ท่ีสุดคือ ปริญญาตรี จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66 .50 มีอาชพีของนักลงทุน มากที่สุด คือ 
พนักงานบริษทัเอกชน จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีรายได้ของนักลงทุน มากทีสุ่ดคือ 
รายได้ 40,001-60,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และถอืประเภทกองทุนท่ีผู้ลงทุน 
ลงทุนมากท่ีสุด คือ กองทุนประเภทกองทุนผสม จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  

ข้อมูลการเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็ม
เอฟซ ีจํากดั(มหาชน) พบว่า ระดับความคิดเหน็ของนักลงทุนเร่ืองข้อมูลการเลือกลงทุนกองทุนรวม 
สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความคิดเห็นระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3 .98  เม่ือ
พจิารณารายข้อ คือ ความน่าเชื่อถอืของสถาบนัการเงนิ ของบลจ. MFC มีระดับความคิดเหน็อยู่ใน
ระดับเหน็ด้วยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23  

ข้อมูลเก่ียวกบัภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 
ระดับความคิดเหน็ของนักลงทุนเก่ียวกบัภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากดั (มหาชน)  สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความคิดเหน็ระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4 .91 เม่ือพจิารณารายด้าน คือ ภาพลักษณ์ ด้านการติดต่อกบัพนักงานของบลจ.MFC มี
ระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4 .33 โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ด้าน ดังน้ี  



ด้านชื่อเสียงของ บลจ. MFC พบว่า ระดับความคิดเหน็ของนักลงทุนเก่ียวกบัภาพลักษณ์
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ด้านชื่อเสียงของบลจ. MFC 
สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความคิดเห็นระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4 .11 เม่ือ
พจิารณารายข้อ คือ บริษทัมีประสบการณ์ด้านการลงทุน มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วย
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23  

ด้านนโยบาย ผลตอบแทนและความเส่ียงของ บลจ. MFC   พบว่า ระดับความคิดเหน็ของ
นักลงทุนเก่ียวกับภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  ด้าน
นโยบาย ผลตอบแทนและความเส่ียงของ บลจ. MFC สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความ
คิดเหน็ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 เม่ือพจิารณารายข้อ คือ ด้านตราสารหน้ี บริษทัเน้น
ลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน จะต้องมีอันดับความน่าเชือ่ถอืตามมาตรฐานความเส่ียงจากการผดิ
นัดชําระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14  

ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ของ บลจ.MFC  พบว่า ระดับความคิดเหน็ของนัก
ลงทุนเก่ียวกบัภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน)  ด้าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของ บลจ. MFC สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความ
คิดเห็นระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4 .0 1  เม่ือพิจารณารายข้อ คือ บริษัทมีกองทุนรวม
หลากหลายรูปแบบให้เลือกลงทุน มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.06  

ด้านความปลอดภยัของลูกค้า บลจ. MFC พบว่า ระดับความคิดเหน็ของนักลงทุนเก่ียวกบั
ภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน)  ด้านความปลอดภยั
ของลูกค้า บลจ. MFC สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความคิดเหน็ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4 .15 เม่ือพจิารณารายข้อ คือ บริษทัมีความซื่อสัตย์ต่อท่านในด้านการบริการหลังการขาย
ว่าจะปฏบิติัได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วยมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23  

ด้านความง่าย/ความสะดวกในการติดต่อกับ บลจ. MFC พบว่า ระดับความคิดเหน็ของนัก
ลงทุนเก่ียวกบัภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน)  ด้าน
ความง่าย/ความสะดวกในการติดต่อกับ บลจ. MFC สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความ
คิดเหน็ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 เม่ือพจิารณารายข้อ คือ การเข้า App: MFC Wealth 
สะดวกรวดเร็ว มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 

ด้านการติดต่อกบัพนักงานของบลจ.MFC พบว่าระดับความคิดเหน็ของนักลงทุนเก่ียวกบั 
ภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน)  ด้านการติดต่อกบั
พนักงานของบลจ.MFC สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความคิดเหน็ระดับมากทีสุ่ด โดยมี



ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4 .33 เม่ือพจิารณารายข้อ คือ พนักงานให้ข้อมูลการลงทุน เช่น นโยบายการลงทุน
ค่าธรรมเนียมกองทุน เป็นต้น เอาใจใส่ท่านโดยให้การบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี มีระดับความ
คิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วยมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47   

ข้อมูลเก่ียวกบัภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน)  
พบว่า ระดับความคิดเหน็ของนักลงทุนเก่ียวกบัภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซ ีจํากัด (มหาชน)  สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความคิดเหน็ระดับมากทีสุ่ด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4 .91 เม่ือพจิารณารายด้าน คือ ภาพลักษณ์ ด้านการติดต่อกับพนักงานของบลจ.
MFC มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับเหน็ด้วยมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมและ
ภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถติิ 0.05 และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมของบริษทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 
และเม่ือพจิารณารายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนและการเลือกลงทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์
จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยการใช้วิธีของ LSD  

ผลการทดสอบสมมติฐานภาพลักษณ์ของบริษทั ทีมี่ผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมของ
บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) พบว่า ตัวแปรทีมี่ความสัมพนัธ์กบัภาพลักษณ์ของบริษทั ทีมี่ผลต่อ
การเลือกลงทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน)โดยรวมที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0 .05  โดยตัวแปรที่มีความสัมพนัธ์กับภาพลักษณ์ของบริษทั ได้ร้อยละ 
0.819 (R2 = 0.670) และมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000  

ผู้วิจยัจึงได้นําค่าสัมประสิทธิถ์ดถอย (B) ของตัวทํานายมาเขยีนเป็นสมการความสัมพนัธ์
ของการเลือกลงทุนกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
โดยรวม ดังน้ี 

𝑌 = 0.866 + (0.559)X1 + (0.114)X2 + (0.159)X3 + (0.019)X4 - (0.075)X5- (0.015)X6 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

นักลงทุนมากทีสุ่ดคือ เพศหญิง มีอายุ 50-59 ปี มีสถานภาพ สมรส / อยู่ด้วยกัน มีระดับ
การศึกษาของนักลงทุน มากท่ีสุดคือ ปริญญาตรี มีอาชีพของนักลงทุน มากที่สุด คือ พนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ของนักลงทุน มากที่สุดคือ รายได้ 40,001-60,000 บาท และถือประเภท
กองทุนท่ีผู้ลงทุน ลงทุนมากท่ีสุด คือ กองทุนประเภทกองทุนผสม  



ข้อมูลการเลือกลงทุนกองทุนรวมและภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็ม
เอฟซ ีจํากดั(มหาชน) พบว่า ระดับความคิดเหน็ของนักลงทุนเร่ืองข้อมูลการเลือกลงทุนกองทุนรวม 
สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความคิดเหน็ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของแสง
เดือน วนิชดํารงศักดิ ์(2555) ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ กรณีศึกษา ธนาคาร
เกียรตินาคินสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ข้อมูลเก่ียวกบัภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 
ระดับความคิดเหน็ของนักลงทุนเก่ียวกบัภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากดั (มหาชน)  สําหรับผลการพจิารณาโดยรวมมีระดับความคิดเหน็ระดับมากทีสุ่ด เม่ือพจิารณา
รายด้าน คือ ภาพลักษณ์ ด้านการติดต่อกบัพนักงานของบลจ.MFC มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับ
เหน็ด้วยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ ด้านความปลอดภยัของลูกค้า บลจ. MFC มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก และภาพลักษณ์ด้านชื่อเสียงของ บลจ.MFC  ซ่ึงสอดคล้องกบั
การศึกษาของอนพชั ทวเีมือง (2555) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของภาพลักษณ์และความพงึพอใจในการ 
ให้บริการต่อความจงรักภกัดีของลูกค้าธนาคารออมสิน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมและ
ภาพลักษณ์ของบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถติิ 0.05 ซ่ึงนักลงทุนทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ กนกวรรณ ศรีนวล (2558) การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรม
การลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ทีมี่ผลต่อการตัดสินใจลงทุน  

รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 และเม่ือพจิารณา
รายคู่ของรายได้เฉล่ียต่อเดือนและการเลือกลงทุนกองทุนรวมของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซ ีจํากดั (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ กนกวรรณ ศรีนวล (2558) การศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 1. การวิจยัครัง้น้ีดําเนินการศึกษาในกลุ่มผู้ลงทุนกองทุนรวมของทุกธนาคารของประเทศ
ไทยเท่านัน้ ไม่ได้รวมถงึผลการศึกษาในการลงทุนกองทุนหรือตราสารชนิดอ่ืน 
 2 . การวิจยัครัง้น้ี ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างทีมี่คุณสมบติั
และคุณลักษณะท่ีสามารถเป็นตัวแทนของประชากรตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัในครัง้น้ีเท่านัน้ 
 3. การวิจยัครัง้น้ีดําเนินการในช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการผนัผวนเน่ืองจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19  



ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการเลือกในการลงทุนในประเภทการลงทุนชนิดอ่ืนร่วมด้วย 
 2. ควรมีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนในสายอาชพีทีมี่รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนท่ีมีความใกล้เคียงกนัเพือ่ดูผลการเปล่ียนแปลงของปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อการเลือกกองทุนรวมได้ 
 3 . เม่ือสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมีการเปล่ียนแปลงหรือควรมีการศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการเลือกกองทุนรวมในระยะเวลา ทุก  ๆ3 ปี  
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