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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์(1)เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่ม

วัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด(2)เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัย

ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล(3)เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ปัจจัยด้าน

นโยบายการลงทุน ปัจจัยด้านความเสี่ยง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน ปัจจัยด้านผู้บริหารจัดการกองทุน ปัจจัย

ด้านผู้แนะนำการลงทุนและปจัจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของ

กลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือประชากรวัยทำงาน จำนวน 400 คน

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว One 

way ANOVA หากพบว่าแตกต่างจะทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของLSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ

(Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีเพศ อายุ อาชีพต่างกันมีผล

ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศต่างกัน และประชากรวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดที่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ส่วนปัจจัย ด้านความ

เสี่ยงจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 

ความสำคัญ:การตัดสินใจ; ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน;ปัจจัยด้านนโยบายการลงทุน;ปัจจัยด้านความเสี่ยง;ปัจจัย

ด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน;ปัจจัยด้านผู้บริหารจัดการกองทุน;ปัจจัยด้านผู้แนะนำการลงทุน;ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

 

 



ABSTRACT 

 The purpose of this research (1) to study investment decisions in mutual funds that invest 

in foreign countries of working-age groups during the COVID situation.(2)  to study investment 

decisions in mutual funds that invest in foreign countries of working-age groups during the COVID 

situation  Classified by personal factors.(3) to study the factor of return  Investment policy factors  

Risk factor  Capital cost factor  Fund management factor  Factors on investment advisors and 

economic factors that influence investment decisions in mutual funds that invest abroad  of working-

age groups during the COVID situation. The sample used for this research was 400 working-age 

population using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 

frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis testing with statistical t-test and 

statistical one-way variance One way ANOVA. If differences are found, they will be compared 

individually using the LSD method.  And using multiple regression statistics. The results of the 

hypothesis testing revealed that the working-age population during the COVID situation, with 

different sexes, occupations, had different effects on investment decisions in foreign investment 

funds.  And the working-age population during the COVID situation with different mean monthly 

income It does not affect investment decisions in foreign investment funds.  The risk factor will 

affect working-age investment decisions in overseas investment funds during the COVID situation 

Importance: Decision making;  Rate of return factor;  Investment policy factors ; Risk factors;  

Investment cost factor;  Fund management factors;  Investment advisor factor;  Economic factor. 

บทนำ 

กองทุนรวมเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างความมั่งคั่งของนักลงทุนซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมเป็นจุดเริ่มต้นที่

ดีในการริเริ่มลงทุน ซึ่งการลงทุนในกองทุนนักลงทุนจะต้องเข้าใจว่าการลงทุนในกองทุนนั้น หมายถึง การรวบรวมเงิน

ลงทุนจากผู้ลงทุนไปเพื่อรวมเป็นก้อนใหญ่แล้วนำเงินนั้นไปกระจายการลงทุนตามนโยบายการลงทุนของผู้บริหาร

จัดการกองทุนแต่ละบลจ. และต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ซึ่งกองทุนแต่ละกองก็จะมีความเสี่ยงไม่เท่ากันขึ้นอยู่

กับประเภทกองทุน สถานการณ์ตลาดแต่ละประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้เกิดวิกฤตโรค

ระบาดโควิด 19 ขึ้นทำให้ตลาดการลงทุนมีความผันผวนอย่างสูงทำให้อัตราการเติบโตของกองทุนรวมในไทยลดลงถึง 

65.3% จากสิ้นปี 2562 ที่ได้เริ่มเกิดวิกฤตขึ้น(ข้อมูลจากบริษัทจัดการลงทุน AIMC) และจากข้อมูลของบริษัทมอร์นิ่ง

สตาร์ รีเสิร์ช(ประเทศไทย)เผยว่าปี 2563 เป็นปีที่มีความผันผวนมากปีหนึ่งของตลาดหุ้นไทยซึ่งมีผลกระทบกับกองทุน

รวมหุ้นไทยทำให้มูลค่าทรัพย์สินที่มาจากผลตอบแทนเฉลี่ยสะสมทั้งปีลดลง 9.5% และมีปริมาณเงินไหลออกสุทธิ 9.8 

ล้านบาท ถึงแม้ว ่ากองทุนในหุ ้นไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาดโควิด 19 แต่ยังมีดัชนีตลาด

หลักทรัพย์mai ที่เน้นนโยบายการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีดัชนีเพิ่มขึ้น 

8.62% เป็นปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการเติบโตสูง ในหมวดของพลังงานสาธารณูปโภค 13.41% หมวดอาหารและ



เครื่องดื่ม 12.27% หมวดลงทุนและหลักทรัพย์ 11.81% หมวดพาณิชย์ 9.53% และหมวดอสังหาริมทรัพย์ 8.1% 

และคาดว่าปี 2564 มีแนวโน้มเม็ดเงินไหลเข้ามาเรื่อย ๆ จากนโยบายการผ่อนคลายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ

เงินดอลล่าอ่อนลงส่งผลให้เงินเข้าตลาดหุ้นเกิดใหม่และไทยได้รับผลดีจากเดิมแต่ยังไม่สูงมากนัก ในทางกลับกันตลาด

หุ้นทั่วโลกปี 2563 ฝ่าวิกฤตโควิด 19 พร้อมกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่สู ่ New Normal และ Work from home 

หลาย ๆ ธุรกิจจึงได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งหุ้นเทคโนโลยี หุ้นอีคอมเมิร์ซ ได้สร้างผลตอบแทนให้แก่นัก

ลงทุนได้ดีในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งในตลาดหุ้นไทยไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นดาวเด่น ส่งผลให้ผลตอบแทน

ของไทยอยู่อันดับท้าย ๆ จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากองทุนรวมต่างประเทศให้ผลตอบแทนได้ดีกว่า 

ถึงแม้จะได้รับวิกฤติการระบาดโรคโควิด 19 เหมือนกันทั่วโลก เพราะฉะนั้นกองทุนรวมต่างประเทศ(FIF) เป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกที่ช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับผู้ลงทุนอีกทั้งช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและเพิ่มโอกาสที่จะได้รับ

ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินที่ธนาคาร 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน

ต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในชว่งสถานการณ์โควิด เพื่อให้ทราบว่านักลงทุนใช้ปัจจัยใดบ้างมาพิจารณาเลือกลงทนุ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนสามารถนำปัจจัยที่ได้มาประกอบการตัดสินใจลงทุนในอนาคตและนำไป

ประยุกต์เพื่อจัดการและบริหารความเสี่ยงจากการซื้อ ขาย และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์ 

โควิด 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์ 

โควิดโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ด้านนโยบายการลงทุน ด้านความเสี่ยง ด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

ด้านผูบ้ริหารจัดการกองทุน ดา้นผู้แนะนำการลงทนุ และด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่

ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวยัทำงานในช่วงสถานการณ์โควดิ 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร โดยประชากรในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้คือกลุ่มวัยทำงาน โดยทำการสำรวจและ 

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 - เดือนเมษายน 2564 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

2.1. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ประกอบไปด้วย การตัดสินใจด้านการแสวงหาความรู้  

ด้านการประเมินทางเลือก และด้านแนวโน้มการตัดสินใจ 

 



2.2. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านอัตราผล- 

ตอบแทน ด้านโยบายการลงทนุ ด้านความเสี่ยง ดา้นค่าใช้จ่ายในการลงทนุ ด้านผูบ้ริหารจัดการกองทุน ด้านผู้แนะนำ

การลงทุนและดา้นเศรษฐกิจ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทราบถึงปัจจัยที่แท้จริงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนที่มีนโยบาย 

การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้ลงทุน 

2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการลงทุนและแนวโน้มความต้องการของผู้ลงทุน ซึ่งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาการวิจัยคร้ังต่อไป เพื่อพัฒนาและต่อยอดในการทำวิจัยในเร่ืองปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทนุประเภทอื่น ๆ  

ทบทวนวรรณกรรม 

1. ทฤษฎีการลงทุน 

อรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์(2558) กล่าวว่าการลงทุนคือ การออมประเภทหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น 

แต่ทั้งนี้เราจะต้องตระหนักว่าในการลงทุนที่มีความเสี่ยง เพราะอาจทำให้เงินต้นสูญหายหรือขาดทุนได้ การตัดสินใจ

นำเงินออมมาลงทุนจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่

คาดไว้ 

ปราย (2552) หมายถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคลหรือสถาบันซึ่งให้ผลตอบแทนเป็น

สัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนาน 

ดังนั้นผู้วิจัยสรุปว่า การลงทุนหมายถึงการนำเงินที่มีอยู่ไปบริหารหรือลงทุนให้ได้ ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย

เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่โดยการลงทุนนั้นอาจมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงก็ได้ขึ้นอยู่กับการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละ

ท่านเลือกวิธีลงทุน 

2. ทฤษฎีนโยบายการลงทุน 

ณัฐดนัย วังประธรรม(2559) กล่าวว่านโยบาการลงทุนเป็นเอกสารที่ระบุถึงผลตอบแทน ความเสี่ยงและ

ข้อจำกัดต่าง ๆ ในการลงทุนโดยการสร้างนโยบายการลงทุนจะเป็นสิ่งที่ใช้อ้างอิงในการตัดสินใจทั้งหมดในการลงทุน

ซึ่งจะมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์และข้อจำกัดต่าง ๆ รวมถึงประเด็นสำคัญอ่ืน ๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น    3 วิธี 

1) วิธีการลงทุนเชิงรับ(Passive Investment approach  

2) วิธีการลงทุนเชิงรุก (Active Investment approach)  

3) วิธีการลงทุนแบบกึ่งรุก (Semi Active Investment approach) 



  ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า นโยบายการลงทุนคือการจัดสรรเงินของผู้ลงทุนที่นำมาลงทุน โดยจะกำหนดนโยบาย

กานรลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนดีตามวัตถุประสงค์ 

3. ทฤษฎีความเสี่ยง 

ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนเที่เกิดข้ึนได้เมื่อสภาพที่ไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้น โอกาสที่ผลตอบแทนที่เกิดขึ้น

จริงต่ำกว่าผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดไว้ โดยความเสี่ยงจะแบ่งเป็น 2 ความเสี่ยงคือ 

3.1. ความเสี่ยงที่เป็นนระบบ คือ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยน 

แปลงไปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาแวดล้อมของธุรกิจซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ 

3.2. ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจการหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเกิด 

เหตุการณ์นี้แล้วจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของธุรกิจนั้น ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดสามารถ

ควบคุมได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ความเสี่ยงเหตุการณ์ณืที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ 

ทำได้เพียงพยายามหลีกเลี่ยงหรือควรลงทุนในหน่วยลงทุนที่ตนเองสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 

4. แนวคดิดรูปแบบการลงทุนตามผู้จัดการกองทุน 

ผู้จัดการกองทุนแต่ละท่านจะใช้วิธีในการเลือกลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์แตกต่างกัน ทั้งนี้ความแตกต่างมา

จากข้อจำกัดหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเอง ซึ่งจะมีวิธีการหลัก ๆ ดังนี้ 

4.1. Top-Dow Investment วิธีนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของการเลือกสินทรัพย์ลงทุนทั่วไปรวมถึงหุ้นโดย  

มองจากภาพใหญ่ 

4.2. Bottom-up Investment แนวทางนี้เป็นการเลือกสินทรัพย์ลงทุนจากการวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง 

หรือศักยภาพในการเติบโตของบริษัทเป็นรายตัว โดยไม่คำนึงว่าบริษัทนั้นจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่อาจน่าสนใจของ

นักลงทุนทั่วไป 

 การวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวทางนีผู้้จัดการกองทุนมักใช้ร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐาน โดยเลอืกหุ้นที่พื้นฐาน 

ดีแล้วมาใช้กราฟวิเคราะห์เทคนิคในการหาจังหวะเข้าออกหุ้นหรือกองทุน 

ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่ารูปแบบการลงทุน ผู้บริหารจัดการกองทุนจะต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล การดูข้อมูลย้อนหลังมาพยากรณ์อนาคต ภายใต้นโยบายการลงทุนที่ตั้งไว้ เพื่อที่จะให้ผลตอบแทน

เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5. แนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ 

Philip Kotler และ Kevin Keller (2006) ทฤษฎีนี้เป็นการอธิบายจิตวิทยาขั้นพื้นฐานที่ทำให้เข้าใจว่า 

ผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจในการซื้อหรือใช้บริการอย่างไร ซึ่งมี 5 ขั้นตอน 

1. การรับรู้ปัญหา กระบวนการตัดสินใจซื้อเร่ิมขึ้นเมื่อมีการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ 

2. การค้นหาข้อมูล/แสวงหาข้อมูล เมื่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคถูกกระตุ้นจากนักการตลาด 

ในระดับที่มากพอ ก็จะทำให้เกิดความพยายามในการค้นหาข้อมูล 



3. การประเมินทางเลือก ภายหลังจากที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับสินค้ามากพอสมควรเก่ียวกับ 

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแล้วก็จะทำกรเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 

4. การตัดสินใจซื้อ ภายหลังจากการประเมินเลือกผลิตภัณฑ์แล้วผู้บริโภคจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดหรือ 

ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 

5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ ภายหลังจากผู้บริโภคได้ซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อสินค้า 

และบริการ 

ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจ จะเป็นพื้นฐานที่ผู้บริโภคใช้เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริโภคหรือ

ลงทุนจะต้องผ่าน 5 กระบวนการตัดสินใจเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดตามเป้าหมาย แต่ผู้วิจัยจะให้ความสำคัญในส่วนของ

ด้านการแสวงหาความรู้/ข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสินใจซื้อ 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงาน

ในช่วงสถานารณ์โควิด เป็นวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อายุ 

อาชีพ 

รายได ้ การตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

1.ด้านแสวงหาความรู ้

2.ด้านการประเมินทางเลือก 

3.ด้านแนวโน้มการตัดสินใจ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 

1.ด้านอัตราผลตอบแทน 

2.ด้านนโยบายการลงทุน 

3.ด้านความเสี่ยง 

4.ด้านค่าใช้จา่ยในการลงทนุ 

5.ด้านผู้บริหารจัดการกองทุน 

6.ด้านผู้แนะนำการลงทุน 

7.ด้านเศรษฐกิจ 



การออกแบบวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยโดยไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปร

ใด ๆ เป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในวิจัยเรื่องนี้คือ กลุ่มของวัยทำงาน ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถทราบจำนวนที่แน่นอนจึงได้ทำการเปิด

ตารางสำเร็จรูปของทาโร่ยามาเน่ ที่ค่าความคาดเคลื่อน 5% จึงได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 400 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95%  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินวิจัย

โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวน ทฤษฎีแนวคิดต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อใช้สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นคำถามลักษณะปลายปิด ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงาน

ในช่วงสถานการณ์โควิด ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ด้านนโยบานการลงทุน ด้านความเสี่ยง ด้าน

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ด้านผู้บริหารจัดการกองทุน ด้านผู้แนะนำกองทุนและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นคำถามแบบ

ประเมินค่าความสำคัญโดยแบ่งเป็น 5 ระดับคือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด(5) ,ระดับความคิดเห็นมาก(4),ระดับ

ความคิดเห็นปานกลาง(3),ระดับความคิดเห็นน้อย(2),ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด(1) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงาน ในช่วงสถานการณ์

โควิด ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านแนวโน้มการตัดสินใจซึ่ง

เป็นคำถามแบบประเมินค่าความสำคัญโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือระดับความคิดเห็นมากที่สุด(5) ,ระดับความคิดเห็น

มาก(4),ระดับความคิดเห็นปานกลาง(3),ระดับความคิดเห็นน้อย(2),ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด(1) 

ส่วนที่ 4  เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้สอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจ 

ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทสของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควดิ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1. ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงกลุ่มได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ 

 



1.2. ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง 

ปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ด้านนโยบายการลงทุน ด้านความเสี่ยง ด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน ด้าน

ผู้บริหารจัดการกองทุน ด้านผู้แนะนำกองทุน ด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลทุนในด้านการแสวงหาความรู้ 

ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 

1.3. สถิติอนุมานใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.3.1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่ม 

วัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด โดยจำแนกตาม เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test 

1.3.2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่ม 

วัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด โดยจำแนกตาม อายุ อาชีพ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว One-way ANOVA หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD 

1.3.3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทส ของ 

กลุ่มวัยทำงาน จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน

ต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การตัดสินใจลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศของกลุ่ม 

วัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด โดยรวม มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด โดยเรียงลำดับ

ความสำคัญจากมากไปหาน้อยได้แก่การประเมินทางเลือก ด้านการแสวงหาความรู้และด้านแนวโน้มการตัดสินใจ 

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมทีล่งทนุในต่างประเทสของกลุ่มวัยทำงาน 

ในช่วงสถานการณโ์ควิดโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1. ประชากรกกลุ่มวัยทำงานที่มีเพศต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ 

ลงทุนในต่างประเทศต่างกัน 

2.2. ประชากรกกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ 

ลงทุนในต่างประเทศต่างกัน 

2.3. ประชากรกกลุ่มวัยทำงานที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ 

ลงทุนในต่างประเทศต่างกัน 

2.4. ประชากรกกลุ่มวัยทำงานที่มีรายได้ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ 

ลงทุนในต่างประเทศไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่าง 

ประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 



3.1. ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน 

ต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 

3.2. ปัจจัยด้านนโยบายการลงทุน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน 

ต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 

3.3. ปัจจัยด้านความเสี่ยงมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

ของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 

3.4. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุน 

ในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 

3.5. ปัจจัยด้านผู้บริหารจัดการกองทุน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุน 

ในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 

3.6. ปัจจัยด้านผู้แนะนำการลงทุน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน 

ต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 

3.7. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน 

ต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 

อภิปราย 

ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วง

สถานการณ์โควิดสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงาน 

ในช่วงสถานการณ์โควิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

1.1. ด้านการแสวงหาความรู้ของประชากรวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดอยู่ในระดับมากที่สุด 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะศึกษาขอมูลตาม Fund Fact Sheet อย่างละเอียดนักลงทุนจะศึกษาดู

ข้อมูลผลดำเนินการย้อนหลังก่อนการตัดสินใจลงทุน นักลงุทนจะต้องศึกษาสัดส่วนในการลงทุนซึ่งจะช่วยให้ตัดสนิใจ

ง่ายขึ้นและนักลงทุนได้ศึกษาหรือได้ข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในการลงทุนต่างประเทศมาก่อน จะทำให้นัก

ลงทุนมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller เมื่อตระหนักถึงปัญหาที่

เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคจำทำการแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเลือกลงทุนหรือ

ผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัย ประภัสสร วาริศรี (2555) ได้ศึกษา ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย พบว่า การลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่จะมี

การหาแหล่งข้อมูลในการติดตามข้อมูล สถานการณ์ดำเนินงานส่วนใหญ่ติดตามจากสื่อต่าง ๆ 

1.2. ด้านการประเมินทางเลือกของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด อยู่ในระดับมากที่สุด  

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักลงทุนต้องเปรียบเทียบนโยบายการลงทุนของกองทุนแต่ละกองเพื่อหากองที่มีผลตอบแทน

ดีที่สุด ต้องเปรียบเทียบผลดำเนินการย้อนหลัง ความผันผวนค่าธรรมเนียมของแต่ละกองก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อ

เลือกกองที่ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับประภัสสร วาริศรี(2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม



ของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย  พบว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดย

จะมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนเพื่อเปรียบเทียบหรือประเมินหากองทุนหรือทางเลือกที่ดีที่สุดที่ตอบสนองความต้องการ

สูงสุด 

1.3. แนวโน้มการตัดสินใจ ของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด อยู่ในระดับมาก ที่สุด ผู้วิจัยมี 

ความคิดเห็นว่า นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อให้ได้

ผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศหรือเงินฝากออมทรัพย์ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบันนี้ยังเกิดโรคระบาด    

โควิด 19 อยู่ทั่วโลก แต่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศยังให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น อาจเนื่องจากกองทุนรวมไทยบาง

กองยังไม่มีกองที่ลงทุนในจำพวกหมวดเทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซ ซึ่งกำลังไปได้ดีในช่วงสถานการณ์โควิด อันเนื่องมาจาก

การ Work from home จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วย อย่างเช่น Zoom ,Google Meet เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับ

ประภัสสร วาริศรี(2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ

ไทย พบว่า ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์การลงทุนที่นักลงทุนเห็นด้วยว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดคือ เพื่อ

ต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากกับธนาคาร แสดงให้เห็นว่านักลงทุนปกป้องมูลค่าของเงินไม่ให้มีค่าลดลง

เนื่องจากเงินเฟ้อ จึงทำการลงทุนในกองทุนรวมมากกว่าเงินฝากกับธนาคารที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ 

2. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ของกลุ่มวัยทำงานในช่วง 

สถานการณ์โควิด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2.1. ประชากรกลุ่มวัยทำงานที่มีเพศต่างกันทำให้การตัดสินใจลงทนุในกองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประ- 

เทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการที่ประชากรมีเพศที่แตกต่างกัน

นั้นมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสวงหาความรู้ การประเมิน

ทางเลือก และแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนนั้นแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือการยอมรับ

ความเสี่ยงความผันผวนของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับ YangMo(2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ของพนักงานเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครพบว่า นักลงทุน

ที่มีเพศ อายุระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนักลงทุนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 

2.3. ประชากรกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุต่างกันทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประ- 

เทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดต่างกัน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าช่วงที่อายุ

แตกต่างกันนั้นมีผลทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศต่างกัน เพราะกลุ่มคนแต่ละช่วงอายุ

จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการลงทุนต่างกัน อย่างเช่นช่วงวัยทำงาน 25-35 จะเริ่มมีวินัยทาง

การเงินพยายามสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและกล้าได้กล้าเสีย สามารถยอมรับความเสี่ยงสูงได้ อย่างเช่นการลงทุน

ในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินหรือลงทุนในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ

สุรัสวดี มนตรีภักดิ์(2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ของนัก

ลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพที่แตกต่างกันและสอดคล้องกับ YangMo(2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ของพนักงานเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครพบว่า นักลงทุนที่มี



เพศ อายุระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนักลงทุนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 

2.4. ประชากรกลุ่มวัยทำงานที่มีอาชีพต่างกันทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประ- 

เทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรที่มีอาชีพที่หลากหลาย ทำ

ให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศต่างกัน อาจเป็นเพราะด้วยสภาพแวดล้อมและบุคคลรอบ

ข้างที่จะชักชวนหรือแนะนำการลงทุนตามเพื่อนหรือตามเทรนก็อาจเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่

ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับณัฐพล ขำชื่น (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนใน

กองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่านักลงทุนที่มี อายุ อาชีพ กการศึกษา รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน ทำ

ให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกันทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการลงทุน กรอบ

ระยะเวลาที่ใช้ลงทุนประเภทกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

2.5. ประชากรกลุ่มวัยทำงานที่มีรายได้ ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่าง- 

ประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดไม่ต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ระดับของรายได้นั้นไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ไม่ขึ้นอยู่ว่าจะมีรายได้มากน้อยเพี ยงใด 

เมื่อนักลงทุนนั้นมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุนที่เหมือนกัน นักลงทุนเหล่านั้นก็จะตัดสินใจเลือกวิธีการ

อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการหรือเป้าหมายให้สำเร็จ โดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์รายได้ เพราะการลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศบางกองก็เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ  1 บาท ซึ่งสามารถเร่ิมต้นลงทุนได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวน

มากในการลงทุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับกับณัฐพล ขำชื่น (2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนใน

กองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่านักลงทุนที่มี อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน ทำ

ให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกันทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการลงทุน กรอบ

ระยะเวลาที่ใช้ลงทุนประเภทกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในช่วง 

สถานการณ์โควิด 

3.1. ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ไม่มีผลต่อการตัดสินลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

ของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด

ยังไม่ได้มองว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศจะได้ผลตอบแทนหรือเงินปันผลทีสูงกว่า

กองทุนในไทย ซึ่งบางกองในต่างประเทศอาจให้ผลตอบแทนน้อยกว่าหรือขาดทุนมากกว่ากองทุนในไทยก็เป็นได้ ซึ่งไม่

สอดคล้องอรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์(2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท

กองทุนต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่าปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ มีทั้งหมด 4 ปัจจัย โดยเรียงลำดับตามอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุนมากมาก

ไปหาน้อยจะประกอบไปด้วย ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวก สูงสุดดคือ ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและความปลอดภัยใน

การซื้อ-ขาย โดยรองลงมาคือปัจจัยด้านกระบวนการและการนำเสนอสารสนเทศและปัจจัยที ่มีอิทธิพลเชิงลบ 

ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านการส่งเสริการตลาดและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ตามลำดับ 



3.2. ปัจจัยด้านนโยบายการลงทุน ไม่มีผลต่อการตัดสินลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

ของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด

ยังไม่ให้ความสำคัญเรื ่องกลยุทธ์ในการลงทุน Active ให้ผลตอบแทนดีกว่า Passive กลยุทธ์แบบ Feeder Fund 

มากกว่า Fund of Fund เพราะจากที่เคยศึกษาดูข้อมูลผลการดำเนินการย้อนหลังของกองทุนบางกองที่อยู่ในหมวด

การลงทุนเดียวกัน ที่มีนโยบายการลงทุนแบบActive บางครั้งให้ผลตอบแทนน้อยกว่า Passive  ดังนั้นนโยบายการ

ลงทุนจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับพัชรินทร์ ธนากรพิพัฒนกุล(2558) 

ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวมในช่วงที่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน พบว่า บลจ.ที่มีลักษณะเป็นบริษัท

ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์และบลจ. ที่ไม่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณชย์ ไม่ได้เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้นโยบายการบริหารจัดการกองทุนแบบ Passive Strategy Management แต่มีผลต่อการ

เลือกใช้นโยบายแบบ Active Strategy Management โดยในเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยเกิดปัญหาทางการเมือง 

เนื่องจากผู้จัดการกองทุนต้องใช้ความสามารถในการบริหาร คาดการณ์ล่วงหน้าและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ

การลงทุน เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร ฯลฯ ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่คาดหวังว่า การ

ปรับพอร์ตจะช่วยชะลอการปรับตัวลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริหารได้ ส่วนโอกาสของการทำกำไรประเด็น

รองลงมา 

3.3. ปัจจัยด้านความเสี่ยง มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัย 

ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องของอัตรา

การแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงในเร่ืองสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ความผันผวนของแต่ละประเทศที่อาจทำให้เงิน

ต้นหายหรือขาดทุน จึงทำให้มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เพราะนักลงทุนบางท่าน

ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงสูงได้กรณีลงทุนในต่างประเทศ ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยน กรณี

เปลี่ยนแปลงสกุลเงินกรณี ซื้อ ขาย กองทุน ซึ่งสอดคล้องณัฐพล ขำชื่น(2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ในการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่านักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการวางแผนบริหาร

จัดการปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยด้านความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนให้มีความเหมาะสมและมีให้อย่าง

หลากหลายเพื่อการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันสามารถสร้างเป็นความ

ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และบริษัทหลักทรัพย์ควรมีการสร้างความสะดวกช่องทางการซื้อ

ขาย การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของนักลงทุน 

3.4. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุน ไม่มีผลต่อการตัดสินลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

ของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด

ไม่ได้สนใจในเรื่องของค่าธรรมเนียมการซื้อ-การขายกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้ว เพราะนักลงทุนเองต่าง

ยอมรับและรู้ดีในเรื่องค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงมักจะมีค่าธรรมเนียมเยอะ จึงไม่มีผลต่อ

การตัดสินใจลงทุน ซึ่งสอดคล้องณัฐพล ขำชื่น(2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในกองทุน



รวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่านักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการวางแผนบริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยด้านความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนให้มีความเหมาะสมและมีให้อย่างหลากหลายเพื่อการ

ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันสามารถสร้างเป็นความได้เปรียบในเชิงการ

แข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และบริษัทหลักทรัพย์ควรมีการสร้างความสะดวกช่องทางการซื้อขาย การเข้าถึง

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนัก

ลงทุน 

3.5. ปัจจัยด้านผู้บริหารจัดการกองทุน ไม่มีผลต่อการตัดสินลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

ของกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด

ที่ลงทุนในต่างประทศ ไม่ได้มองในเรื ่องของผู้บริหารจัดการลงทุน ในเรื ่องของความน่าเชื ่อถือ โปร่งใส ชัดเจน 

ประสบการณ์ในการบริหารกองทุนย้อนหลังเป็นหลัก เพราะส่วนใหญ่ผู้ลงทุนจะมองในเร่ืองของที่ว่ากองทุนที่เราลงนั้น

ไปลงในประเทศไหน สภาพเศรษฐกิจ การฟื้นตัวหลังจากโควิดเกิดขึ้นเป็นอย่างไรมากกว่า  จึงทำให้ด้านผู้บริหาร

จัดการกองทุน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับพัชรินทร์ ธนากรพิพัฒนกุล(2558) ได้ศึกษากลยุทธ์

การบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวมในช่วงที่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน พบว่า บลจ.ที่มีลักษณะเป็ นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

การเงินของธนาคารพาณิชย์และบลจ. ที่ไม่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณชย์ ไม่ได้เป็นปัจจัยที่มผีล

ต่อการเลือกใช้นโยบายการบริหารจัดการกองทุนแบบ Passive Strategy Management แต่มีผลต่อการเลือกใช้

นโยบายแบบ Active Strategy Management โดยในเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยเกิดปัญหาทางการเมือง เนื่องจาก

ผู้จัดการกองทุนต้องใช้ความสามารถในการบริหาร คาดการณ์ล่วงหน้าและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการลงทุน 

เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร ฯลฯ ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่คาดหวังว่า การปรับพอร์ตจะ

ช่วยชะลอการปรับตัวลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริหารได้ ส่วนโอกาสของการทำกำไรประเด็นรองลงมา 

3.6. ปัจจัยด้านผู้แนะนำกองทุน ไม่มีผลต่อการตัดสินลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของ 

กลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดที่

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศไม่ได้สนใจในเรื่องของคำแนะนำและการอธิบายให้รายละเอียดของผู้แนะนำกองทุน

เพราะบางครั้งผู้แนะนำเองไม่ได้ให้ความสำคัญหรือศึกษารายละเอียดกับกองทุนแต่ละกองอย่างลึกซึ้ง ซึ่งบางครั้งอาจ

ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับข้อสงสัยของผู้ลงทุน ส่วนใหญ่ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมูลในแหล่งข่าวอื่น ๆ มาก่อนการ

ตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นปัจจัยด้านผู้แนะนำกองทุนจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนซึ่งไม่สอดคล้องกับพัชรินทร์ ธนาก

รพิพัฒนกุล(2558) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวมในช่วงที่เกิดสถานการณ์ทาง

การเมืองในประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน พบว่า บลจ.ที่

มีลักษณะเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์และบลจ. ที่ ไม่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของ

ธนาคารพาณชย์ ไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้นโยบายการบริหารจัดการกองทุนแบบ Passive Strategy 

Management แต่มีผลต่อการเลือกใช้นโยบายแบบ Active Strategy Management โดยในเฉพาะในช่วงที่ประเทศ

ไทยเกิดปัญหาทางการเมือง เนื่องจากผู้จัดการกองทุนต้องใช้ความสามารถในการบริหาร คาดการณ์ล่วงหน้าและ



พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการลงทุน เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปัจจัยพื้นฐานของตราสาร ฯลฯ ทั้งนี้ผู้จัดการ

กองทุนส่วนใหญ่คาดหวังว่า การปรับพอร์ตจะช่วยชะลอการปรับตัวลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริหารได้สว่นโอกาส

ของการทำกำไรประเด็นรองลงมา 

3.7. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ไม่มีผลต่อการตัดสินลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มวัย 

ทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชากรกลุ่มวัยทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดที่ลงทุนใน

ต่างประเทศไม่ได้มีมุมมองในเร่ืองของการกลัวการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

เนื่องจากเศรษฐกิจปัจจุบันมีความผันผวนเกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่จะ

พยายามเพิ่มความมั่งคั่งหรือเพิ่มเงินทุนจากเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น และได้ผลตอบแทนดีกว่าการเก็บเงินที่บ้านหรือฝาก

ออมที่ธนาคารซึ่งนักลงทุนที่เลือกลงทุนในต่างประเทศอาจเป็นเพราะอัตราการเติบโตหรือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ต่างประเทศฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศไทย เป็นเพราะต่างประเทศมีธุรกิจเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

ปัจจุบันได้เร็ว เนื่องจากมีการ Work from home ก็จะมีโปรแกรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการเข้าถึงกันได้ เช่น โปรแกรม 

ZOOM , Google Meet เป็นต้น จึงทำให้นักลงทุนมั่นใจที่จะลงทนุในชว่งสถานการณ์โควิดไม่กลัวในเร่ืองของการขาด

สภาพคล่องหรือความผันผวนที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่

ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับณัฐพล ขำชื่น(2562) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนใน

กองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่านักลงทุนที่มีอายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน ต่างกันและนัก

ลงทุนที่มีปัจจัยการลงทุน ด้านพื้นฐานการลงทุน ด้านเศรษฐกิจและการเมืองด้านเชิงปริมาณ ด้านเชิงคุณภาพ ด้าน

ข้อมูลข่าวสาร ด้านสังคม ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกันทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่วัตถุประสงค์

ที่สำคัญที่สุดในการลงทุน กรอบระยะเวลาที่ใช้ลงทุน ประเภทกองทุนรวมที่ลงทุนบ่อยที่สุด ลงทุนในกองทุนรวมกับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บ.ล.จ)และช่องทางการลงทุนในกองทุนรวม 

ข้อเสนอแนะเพื่อใช้วิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน 

ต่างประเทศของกลุ่มวัยทำงาน ในช่วงสถานการณ์โควิด เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กองทุน

รวมที ่ลงทุนในต่างประเทศ ให้มีความตรงต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลาย

กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 

2. ประชาการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงเป็นประชากรในกลุ่มวัยทำงานเท่านั้นซึ่งหากต้องการข้อมูลที่หลากหลาย 

มากยิ่งขึ้นควรเลือกสุ่มประชากรในการศึกษาครั้งต่อไปที่แตกต่างไปจากเดิมหรือเปลี่ยนกลุ่มประชากรจากเดิมเป็น

กลุ่มวัยทำงาน อาจจะเพิ่มเป็นกลุ่มวัยเรียน นักศึกษาเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอื่นเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้ 

ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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