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บทคัดย'อ   

 การวิจัยมีวัตถุประสงคoเพื่อศึกษาปtจจัยที่สuงผลตuอการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยoเพื่อลงทุน

กองทุนรวมตuางประเทศของผูBใชBบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 4 ดBาน ไดBแกu 1) ผลตอบแทนของการลงทุน

ในอดีต 2) ปtจจัยดBานความนuาเชื่อถือหรือขนาดของธนาคารพาณิชยo 3) ท่ีปรึกษาการลงทุนหรือผูBแนะนำการ

ลงทุน 4) คuาธรรมเนียมการลงทุน และ 5) โปรโมชั่น โดยจำแนกตาม ปtจจัยสuวนบุคคล ไดBแกu เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดBเฉลี่ยตuอเดือน ประชากรที่ใชBในการศึกษาของงานวิจัยนี้ คือ ผูBที่ใชBบริการ

ธนาคารพาณิชยo กลุuมตัวอยuางที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 385 คน เคร่ืองมือที่ใชBในการเก็บรวบรวมขBอมูล 

คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหoขBอมูลโดยใชBโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอรo หาคuาความถ่ี 

(Frequencies) คuารBอยละ (Percentage) คuาเฉล่ีย (X") สuวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจัยพบวuา 1.) ผูBใชBบริการในเขตกรุงเทพมหานคร สuวนใหญuเป�นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ป� 

จำนวน 226 คน คิดเป�นรBอยละ 58.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 251 คน คิดเป�นรBอยละ 65.4 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 255 คน คิดเป�นรBอยละ 66.6 รายไดBเฉลี่ยมากกวuา 50,001 

บาท จำนวน 114 คน คิดเป�นรBอยละ 29.6 

 2.) ปtจจัยที่มีผลตuอการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยoเพื ่อลงทุนกองทุนรวมตuางประเทศของ

ผูBใชBบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูuในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายดBาน ดBานท่ีอยูuในระดับ

มากที่สุด คือ ดBานที่ปรึกษาการลงทุนหรือผูBแนะนำการลงทุน อยูuในระดับมากที่สุด และดBานท่ีอยูuในระดับ
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มาก คือ ดBานโปรโมชั่น ดBานคuาธรรมเนียมการลงทุน ดBานผลตอบแทนของการลงทุนในอดีต และดBานความ

นuาเช่ือถือหรือขนาดของธนาคารพาณิชยo  

 

คำสำคัญ: การตัดสินใจ; กองทุนรวม 

 

ABSTRACT   

 The objective is to study Factors affecting the decision of commercial bank to invest 

in foreign mutual funds of customers in Bangkok area. The factors of research include 1) 

Historical return on investment 2) Reliability or size of commercial banks 3) Investment 

advisor or an investment adviser 4) Investment fees and 5) promotion. That are classified by 

Personal factors were including Sex, Age, Education, Occupation, Average monthly income. 

The population used is service users in Bangkok area. The samples used in this research 

amount of 385 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was 

analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequencies 

percentage mean (X") standard deviation (SD). 

 The results found that 1.) The service users in Bangkok area most are female 226 

peoples representing 58.7%, aged 31-40 years old 226 peoples representing 58.7%, 

Bachelor’s degree 251 peoples representing 65.4%, the private employees 255 peoples 

representing 66.6% and the average income per month 50,001 baht up 114 peoples 

representing 29.6%. 

 2.) Factors affecting the decision of the commercial bank to invest in foreign mutual 

funds of service users in Bangkok area overall is at a high level. Considering each side, then 

that side is the highest level of Investment advisor or investment adviser. The other side is 

high level of Promotion, Investment fee, Historical return on investment and the Reliability 

or size of commercial banks. 

 

Keywords: Decision; Mutual funds 

 

บทนำ   

ในยุคปtจจุบันประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีการออมผuานบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพยoหรือ

ฝากประจำ จนถึงการลงทุนในหนuวยลงทุนจำพวกกองทุนเป�ดท่ีมีนโยบายลงทุนประเภทตuาง ๆ ท่ีมีในปtจจุบัน

ซึ่งมีใหBเลือกประเภทการลงทุนไดBอยuางหลากหลาย ตั้งแตuกองทุนเป�ดที่มีความเสี่ยงต่ำประเภท กองทุนรวม

ตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว กองทุนรวมผสม กองทุนรวม
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ตราสารทุน โดยกองทุนที่กลuาวมาขBางตBนนั้น เป�นกองทุนที่เนBนลงทุนในประเทศไทย แตuยังมีกองทุนที่นำเงิน

ลงทุนไปลงทุนยังหลักทรัพยo  หรือสินทรัพยoที่ดำเนินการจดทะเบียนในตuางประเทศ ซึ่งกองทุนประเภทนี้ จะ

ถูกเรียกวuา Foreign Investment Fund (FIF) 

คนสuวนใหญu มักเลือกลงทุนกับธนาคารที่ตัวเองใชBบัญชีเงินเดือนของธนาคารนั้น  ชื่อเสียงของ

ธนาคาร ความมั่นคงทางดBานสินทรัพยoของธนาคาร ญาติ เพื่อน คนสนิท แนะนำ โดยนักลงทุนไมuไดBคำนึงถึง

ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นแลBว และที่ยังไมuไดBเกิดขึ้นในอนาคต การเลือกผูBดูแล ดBานความรูB ความสามารถ ความ

จริงใจ หรือการบริการของผูBแนะนำการลงทุน หรือผูBดูแลพอรoทการลงทุน ทำใหBเกิดความผิดพลาดจากการ

ลงทุน และขาดทุน ไมuวuาจะเกิดจากขBอใดก็ตาม ความมั่นคงของธนาคาร หรือชื่อเสียงของธนาคาร ไมuไดBบuง

บอกถึงผลตอบแทนของกองทุน หรือคุณภาพของผูBแนะนำการลงทุน เชuน ธนาคารใหญu ลูกคBาเยอะ แตu

เจBาหนBาที่อาจไมuมีความสามารถ หรือหลอกขายผลิตภัณฑoก็เป�นไดB และการทราบถึงคuาธรรมเนียม ที่เกิดจาก

การลงทุนในกองทุน แตuละกองทุนไมuเทuากัน ซึ่งมีผลตuอผลตอบแทนที่ผูBลงทุนจะไดBรับ สuวนญาติ หรือเพื่อน 

หรือคนสนิท ไมuไดBมีความสามารถมากพอ ในความรูBดBาน การลงทุน ทำใหB แนะนำกองทุนที่ผิดพลาด ซ่ึง

กuอใหBเกิดความเสียหายตามมา   

 จากขBอมูลที่กลuาวมาขBางตBน จึงเป�นที่มาของการทำการศึกษาเรื่องปtจจัยที่มีผลตuอการ

ตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยoเพื่อการลงทุนกองทุนรวมตuางประเทศของผูBใชBบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในดBาน 1) ผลตอบแทนของการลงทุนในอดีต 2) ความนuาเชื่อถือของธนาคารพาณิชยo 3) ที่ปรึกษาการลงทุน

หรือผูBแนะนำการลงทุน 4) คuาธรรมเนียมการลงทุน และ 5) โปรโมชั่น เพื่อจะเป�นขBอมูลที่เป�นประโยชนoใน

การปรับปรุงและพัฒนาของธนาคารทั้งในดBานผลการดำเนินงานกองทุน และศักยภาพของพนักงาน ผูB

แนะนำการลงทุน ตลอดจนวิเคราะหo วางแผนในประเด็นที่เป�นอิทธิพลที่สuงผลตuอการตัดสินใจและความพึง

พอใจตuอการเลือกลงทุนกองทุนรวมตuางประเทศ 

 

วัตถุประสงค5การวิจัย 

 เพื่อศึกษาปtจจัยที่มีผลตuอการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยoเพื่อลงทุนกองทุนรวมตuางประเทศของ

ผูBใชBบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัย เรื ่อง ความพึงพอใจของลูกคBาในการใชBบริการแอปพลิเคชัน K PLUS ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

  

 ขอบเขตด'านเน้ือหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ ปtจจัยสuวนบุคคล ไดBแกu เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดBเฉล่ียตuอเดือน  

 ตัวแปรตาม คือ ปtจจัยที ่มีผลตuอการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยoเพื ่อลงทุนกองทุนรวม

ตuางประเทศของผูBใชBบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดBแกu 1) ผลตอบแทนของการลงทุนในอดีต 2) ปtจจัย
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ดBานความนuาเชื ่อถือหรือขนาดของธนาคารพาณิชยo 3) ที ่ปรึกษาการลงทุนหรือผู Bแนะนำการลงทุน 4) 

คuาธรรมเนียมการลงทุน 5) โปรโมช่ัน 

 

ขอบเขตด'านประชากร 

 ผูBท่ีใชBบริการธนาคารพาณิชยo 

 

ขอบเขตด'านระยะเวลา 

 การเก็บรวบรวมขBอมูล และวิเคราะหoขBอมูลระหวuางเดือนธันวาคม ป� 2563 ถึง กุมภาพันธo ป� 2564 

 

ประโยชน5ท่ีไดAรับจากการวิจัย 

 1. ธนาคารทราบถึงป/จจัยที่แท6จริงที่มีผลต<อการตัดสินใจเลือกธนาคารเพื่อลงทุนกองทุนรวม

ต<างประเทศ และสามารถนำผลการวิจัยไปปรับใช6 และพัฒนาผลิตภัณฑPกองทุนรวมต<างประเทศ เพ่ือ

ตอบสนองความต6องการของลูกค6าได6ดีข้ึน 

 2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมในการใช6บริการละแนวโน6มความต6องการของลูกค6า ซึ่งจะเปXน

ประโยชนPต<อการพัฒนา บุคลากร ผู 6แนะนำการลงทุน การบริหารผลตอบแทนกองทุนรวม 

ค<าธรรมเนียมในการลงทุน โปรโมช่ัน และบริการด6านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข6อง 

 3. เพื่อเปXนประโยชนPในการศึกษาวิจัยและพัฒนา ต<อยอดการทำวิจัยในเรื่องป/จจัยที่มีส<งผล

ต<อการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยPเพ่ือลงทุนกองทุนรวมต<างประเทศ หรือ ประเภทอ่ืน ๆ ต<อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ปtจจัยสuวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดBเฉล่ียตuอเดือน 

ปtจจัยท่ีมีผลตuอการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยoเพ่ือลงทุน

กองทุนรวมตuางประเทศของผูBใชBบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ผลตอบแทนของการลงทุนในอดีต 

2. ความนuาเช่ือถือหรือขนาดของธนาคารพาณิชยo 

3. ท่ีปรึกษาการลงทุนหรือผูBแนะนำการลงทุน 

4. คuาธรรมเนียมการลงทุน 

5. โปรโมช่ัน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง  

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 

วรพจนo บุษราคัมวดี (2550) การตัดสินใจ หมายถึงกระบวนการที่ตัดสินใจใชBในการแกBไขปtญหา 

หรือการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ซึ ่งตั ้งอยู uบนพื้นฐานขBอมูลขuาวสารที่ไดBรับจากโครงสรBางองคoการ 

พฤติกรรมของบุคคลและกลุuม 

แอนเดอรoสัน (Anderson, 1994, p. 122 อBางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศo, 2541, หนBา 370 – 374) 

อธิบายวuาทฤษฎีหลักการและเหตุผลเป�นทฤษฎีที่มุuงเนBนการตัดสินใจเพื่อการบรรลุเป£าประสงคoสูงสุดไมuวuาจะ

เป�นบุคคลหรือองคoการ และทฤษฎีหลักการและเหตุผล ประกอบดBวยองคoประกอบท่ีสำคัญ 6 ประการ ดังน้ี 

1. ผูBตัดสินใจตBองเผชิญกับปtญหาที่สามารถจำแนกออกจากปtญหาอื่นไดB หรืออยuางนBอยที่สุดก็

สามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับปtญหาอ่ืนไดBอยuางมีความหมาย 

2. ผูBตัดสินใจมีความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับเป£าประสงคo (goals) คuานิยม (values) หรือวัตถุประสงคo 

(objectives) ที่ผูBตัดสินใจจะตBองคำนึงถึงและสามารถทำใหBการพิจารณาปtญหามีความชัดเจนและจดลำดับ

ความสําคัญของแตuละกรณี 

3. การตรวจสอบทางเลือกตuาง ๆ ในการแกBไขปtญหาอยuางชัดเจน 

4. การตรวจสอบผลลัพธoท้ังดBานตBนทุน (costs) ผลประโยชนo (benefits) 

5. การตรวจสอบผลลัพธoท่ีอาจจะเกิดข้ึนของทางเลือกแตuละทางเลือก 

6. ผูBตัดสินใจจะเลือกทางเลือกและผลลัพธoของแตuละทางเลือกท่ีจะตBองตอบสนองเป£าหมาย คuานิยม 

หรือวัตถุประสงคoขององคoการอยuางมีประสิทธิภาพสูงสุด กลuาวคือมีคuาใชBจuายต่ำสุดขณะท่ีมีผลตอบแทนสูงสุด 

อดุลยo จาตุรงคกุล (2546) กลuาวถึง ปtจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตuอผูBบริโภคไวBวuา การจูงใจถือเป�น

จิตวิทยาของผูBบริโภค เน่ืองจากผลิตภัณฑoแตuละชนิดมีการดึงดูดความตBองการของผูBบริโภคที่แตกตuางกัน 

ดังน้ันผลิตภัณฑoควรท่ีจะสรBางแรงจูงใจใหBเกิดข้ึนกับผูBบริโภค 

พฤติกรรม กระบวนการคิดและการตัดสินใจทำใหBไดBมาซึ่งสินคBาและบริการที่ตBองการ ซึ่งแตuละ

บุคคลจะมีความตBองการ กระบวนการคิดการตัดสินใจที่แตกตuางกัน เนื่องจากความตBองการของแตuละบุคคล

ไมuเหมือนกัน อีกทั้งยังขึ้นอยูuกับปtจจัยพื้นฐาน และปtจจัยในดBานอื่น ๆ ของแตuละคนที่จะสามารถชuวยใหB

ผูBบริโภคตอบสนองความตBองการของตนเองไดB (Kotler and Keller. 2006) 

 

 ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการให'บริการ 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ไดBกลuาวถึงแนวคิดในการวัดคุณภาพของการใหBบริการวuาในการวัด

คุณภาพของการใหBบริการ ลูกคBาจะวัดจากองคoประกอบของคุณภาพของการใหBบริการลูกคBาจะวัดจาก

องคoประกอบของคุณภาพการใหBบริการ และผลลัพธoที่เกิดจากการที่ลูกคBาประเมินคุณภาพของการบริการท่ี

ลูกคBารับรูB ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกคBาทำการเปรียบเทียบบริการที่ไดBรับ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกคBาไดBรับ
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บริการแลBวกับความคาดหวังตuอการบริการที ่จะไดBรับในการวัดคุณภาพของบริการลูกคBาจะวัดจาก

องคoประกอบของคุณภาพในการบริการ ซ่ึงมี 5 ขBอ ไดBแกu 

 1. สิ่งที่สัมผัสไดB ไดBแกu อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ อุปกรณo เชuน เครื่องคอมพิวเตอรo เครื่อง

เอทีเอ็ม เคานoเตอรoใหBบริการ ท่ีจอดรถ หBองน้ำ รวมท้ังการแตuงกายของพนักงาน 

  2. ความเชื่อถือและไวBวางใจไดB เป�นความสามารถในการมอบบริการเพื่อตอบสนองความตBองการ

ของลูกคBาไดBตามสัญญา หรือควรจะเป�นอยuางถูกตBองและตรงตามวัตถุประสงคoของบริการ เชuน ธนาคาร

ตBองการรักษาเงินในสมุดบัญชีใหBอยูuครบทุกบาททุกสตางคo 

 3. ความรวดเร็ว การตอบสนองตuอลูกคBาเป�นความรวดเร็วและตั้งใจที่จะชuวยเหลือลูกคBา โดย

ใหBบริการอยuางรวดเร็ว ไมuใหBรอคิวนาน เห็นลูกคBาแลBวตBองรีบตBอนรับใหBการชuวยเหลือ 

 4. การรับประกัน/ความมั่นใจ เป�นการรับประกันวuาพนักงานท่ีใหBบริการมีความรูBความสามารถและ

ความสุภาพ 

 5. การดูแลใสuใจลูกคBาเป�นรายบุคคล เป�นการดูแลเอาใจใสuการใหBบริการอยuางตั้งอกตั้งใจเนBนการ

ใหBบริการและการแกBปtญหาใหBลูกคBาเป�นรายบุคคล 

  

ความรู'เก่ียวกับกองทุนรวม 

 วิไลลักษณo ลัมประเสริฐ (2551 : 202) กลuาววuา กองทุนรวม เป�นเคร่ืองมือในการลงทุนสำหรับนัก

ลงทุนรายยuอยท่ีประสงคoจะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน แตuมีอุปสรรคหลายประการท่ีทำใหBการ

ลงทุนดBวยตนเองไมuสามารถไดBผลลัพธoตามเป£าหมายท่ีตBองการ เชuน มีทุนทรัพยoท่ีจำกัด ไมuสามารถกระจาย

การลงทุนในหลักทรัพยoประเภทตuาง ๆ ไดBมากพอ และเพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุน ขBอจำกัดในเร่ืองของ

ประสบการณoความรูBความชำนาญในการลงทุน รวมถึงไมuมีเวลาศึกษาคBนควBา และติดตามขBอมูล เพ่ือใชBใน

การตัดสินใจลงทุน กองทุนรวมจึงเป�นเคร่ืองมือในการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอยuางเป�น

ระบบ โดยมีจุดมุuงหมายใหBการลงทุนไดBรับผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดภายใตBกรอบความเส่ียงท่ีลูกคBายอมรับไดB 

 กองทุนรวมท่ีลงทุนในกองทุนรวมตuางประเทศ (Fund of Funds) เป�นการนำเงินไปซ้ือกองทุนรวม

ในตuางประเทศหลาย ๆ กอง ซ่ึงอาจมีนโยบายการลงทุนท่ีคลBายกันหรือมีนโยบายตuางกันก็ไดB 

 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง   

 อัฉรีวรรณ ผดุงนิธิมานนทo (2552) ทำการศึกษาปtจจัยที่มีผลตuอการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุน

ในกองทุนเป�ด ยูโอบี ชัวรo เดลี ของลูกคBาธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) ในจังหวดเชียงใหมuโดยการใชB

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขBอมูลจากลูกคBากลุuมตัวอยuาง จำนวน 300 รายผลการศึกษาพบวuา ลูกคBากลุuม

ตัวอยuางสuวนใหญuเป�นเพศหญิงอายุเฉลี ่ยสuวนใหญu 42 ป�จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ ้นไปทำงาน

บริษัทเอกชนมีรายไดBเฉล่ียอยูuระหวuาง 30,001 ถึง 50,000 บาท พักอาศัยอยูuบBานของตนเอง ปtจจัยท่ีมีผลตuอ

การลงทุนในกองทุนเป�ดยูโอบี ชัวรo เดลีมากที่สุดสามอันดับแรกคือ ผลตอบแทนของกองทุนสูงกวuา อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลาสามเดือนของธนาคารพาณิชยoผลตอบแทนที่ไดBรับจากการลงทุนในกองทุน
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ไดBรับการยกเวBนภาษีอัตรารBอยละ 15 และกองทุนมีสภาพคลuองสูงสามารถทำการซื้อขายไดBทุกวันทำการ 

ตามลำดับ พฤติกรรมการลงทุนของลูกคBา กลุuมตัวอยuางพบวuา ลูกคBาที่รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและ

พนักงานบริษัทเอกชน สuวนใหญuมีการศึกษาขBอมูลกuอนการลงทุนโดยไดBรับขBอมูลจากการแนะนำของ

พนักงานธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน) 

 ประภัสสร วารีศรี และสุบรรณ เอี่ยมวิจารณo (2555) ไดBศึกษาปtจจัยที่มีผลตuอการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมของนักลงทุนรายยuอยในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวuานักลงทุนรายยuอย สuวนใหญuเมื่ออัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากลดลง ระยะเวลาในการถือหนuวยลงทุน นBอยกวuา 1 ป�ลงทุนนBอยกวuา 2 กองทุน กองทุนรวม

ที่ลงทุน คือ กองทุนรวมตราสารหนี้ มีการหาขBอมูลเบื้องตBนกuอนการลงทุนในกองทุนรวม มีการติดตามผล

การดำเนินงานของกองทุนรวมเป�นครั ้งคราว โดยติดตามจากสื ่อตuาง ๆ เชuน สิ ่งพิมพoวิทยุ โทรทัศนo

อินเตอรoเน็ต สuวนใหญuมีความคิดเห็นวuาหนังสือชี้ชวนมีประโยชนoในการตัดสินใจลงทุน คือทำใหBทราบ

คuาใชBจuายในกางลงทุน 

อธิวัฒนo โตสันติกุล (2556) ไดBทำการศึกษาแนวโนBมและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวuา ทัศนคติตuอความเสี่ยงมีความสัมพันธoโดยตรงกับระยะเวลาการถือ

ครองหลักทรัพยoโดยผูBที่ชื่นชอบความเสี่ยงมีแนวโนBมจะถือครองสินทรัพยoเป�นระยะเวลาสั้นๆ นอกจากน้ี 

ปtจจัยความเชื่อมั่นในตนเอง สภาพคลuอง และการใชBเหตุผลในการตัดสินใจยังสuงผลตuอการลงทุนในทิศทาง

เดียวกัน กลuาวคือ นักลงทุนที่เชื่อมั่นในตนเองสูง มีสภาพคลuองสูง และมีเหตุมีผลจะกลBาตัดสินใจลงทุนดBวย

เงินจำนวนมากขึ้น ทางดBานปtจจัยภายนอก พบวuา ถBาสภาพเศรษฐกิจและการเมืองมีความผันผวน นักลงทุน

จะถือครองหลักทรัพยoเป�นระยะเวลาที่สั้นกวuาสถานการณoปกติ และในชuวงเวลาปกติความถี่ในการลงทุนจะ

มากกวuาดBวย 

 จิระศักดิ์ เหลuาศิริไพศาล (2557) ไดBศึกษาปtจจัยที่มีอิทธิพลตuอการตัดสินใจของลูกคBาบริษัท

หลักทรัพยoจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในกรุงเทพมหานครในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง

ชีพ ผลการวิจัยพบวuา พฤติกรรมการลงทุนสuวนใหญu ลงทุนในตลาดหุBนและกองทุนรวมมากที่สุด โดยทราบ

ขBอมูลเกี่ยวกับการลงทุนจากเจBาหนBาที่ของสถาบันการเงิน สuวนใหญuเป�นนักลงทุนประเภทยอมรับความเสี่ยง

ไดBบBาง วัตถุประสงคoของการลงทุนเพ่ือผลประโยชนoทางภาษีชuวงเวลาของการลงทุนไมuแนuนอน เหตุผลท่ีเลือก

ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยoจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เพราะบริษัทมีความนuาเชื่อถือและมีความ

มั่นคง จำนวนเงินที่นำมาลงทุนไมuเกิน 100,000 บาท ระยะเวลาถือหนuวยลงทุนมากกวuา 5 ป�ลงทุนจำนวน 

2-5 กองทุน และจะติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจากมูลคuาทรัพยoสินสุทธิทาง

อินเทอรoเน็ต โดยผูBตอบแบบสอบถามไดBจัดอันดับปtจจัยที่มีอิทธิผลตuอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ

การเลี้ยงชีพ ปtจจัยที่มีคuาเฉลี่ยอันดับหนึ่ง คือ ปtจจัยดBานขBอมูลขuาวสาร ผลประโยชนoดBานภาษีรองลงมา คือ 

ปtจจัยดBานสภาวะแวดลBอม ความมั่นคงของสถาบันการเงิน และปtจจัยดBานการสื่อสาร คือ คำแนะนำจาก

พนักงานขายหนuวยลงทุน ตามลำดับ 

นราภรณo จันทรoรักษา (2559) ไดBศึกษากลยุทธoการตลาดท่ีมีผลตuอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ของนักลงทุนกลุuมออนไลนoในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวuา ศึกษาปtจจัยสuวนประสบการตลาด
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บริการของกลุ uมตัวอยuาง ในดBานราคา ซึ ่งพบวuา มีผลตuอการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ การคิด

คuาธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนในอัตราที่เหมาะสม รองลงมา ราคาหนuวยลงทุน (NAV) ของกองทุนมีความ

เหมาะสม การลดหยuอนคuาธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมทางออนไลนo อัตราการเก็บคuาธรรมเนียมในการใชB

บริการทางออนไลนo และ เงินลงทุนขั้นต่ำในการทำธุรกรรม และพบวuา ปtจจัยสuวนประสบการตลาดบริการ

ของกลุuมตัวอยuางดBานผลิตภัณฑo โดยมีผลตuอการตัดสินใจลงทุนในระดับมากที่สุด คือ สามารถดูพอรoตการ

ลงทุน รายการความเคลื่อนไหวยBอนหลังไดB ตลอด 24 ชั่วโมง และมีผลตuอการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก 

คือ ขBอมูลกองทุนและขBอมูลขuาวสารตuาง ๆ ครบในที่เดียว รองลงมา กองทุนมีความหลากหลายในการเลือก

ลงทุน ผลประกอบการกองทุนที่ผuานมา และมีบริการหลังการทำธุรกรรม เชuน เอกสารยืนยันหนuวยลงทุน, 

Fund Book เป�นตBน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 เป�นการวิจัยโดยใชBระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชBการ

วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใชBวิธีการเก็บขBอมูลดBวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรและกลุJมตัวอยJาง 

 ประชากรที่ใชBในการวิจัย คือ ลูกคBาที่ใชBบริการธนาคารพาณิชยoในเขตกรุงเทพมหานคร กลุuม

ตัวอยuางที่ผูBวิจัยทำการเก็บแบบสอบถามจำนวนรวมทั้งสิ้น 385 ชุด โดยใชBสูตรซึ่งไมuทราบจำนวนแนuนอน

ประชากรของ W.G. Cochran (1953) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5% 

ดังน้ัน ผูBวิจัยใชBวิธีการสุuมตัวอยuางโดยไมuใชBความนuาจะเป�น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูBวิจัยจะเลือกใชB

วิธีการสุuมตัวอยuางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 

 การเก็บรวบรวมข'อมูล 

 1. แจกแบบสอบถามใหBแกuประชากรที่กำหนดไวB โดยใชBวิธีการแจกแบบสอบถามผuานทางออนไลนo

โดยใชB Google Form 

 2. ตอบขBอซักถามบางประการท่ีผูBตอบแบบสอบถามอาจจะตBองการคำอธิบายเพ่ิมเติม 

 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดBรับขBอมูลครบถBวนแลBว เพ่ือนำไปจัดทำและเตรียมสำหรับการวิเคราะหo 

 

 การวิเคราะหLข'อมูล 

 ผูBวิจัยทำการประมวลผลวิเคราะหoขBอมูลดBวยเครื่องคอมพิวเตอรo โดยใชBโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอรo (SPSS Version 26.0) 

 

 สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะหLข'อมูล 

 1. คuารBอยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะหoเพ่ือบรรยายปtจจัยสuวนบุคคล 
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2. คuาเฉล่ีย (X") 

3. คuาสuวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะหoความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกธนาคาร

พาณิชยoเพ่ือลงทุนกองทุนรวมตuางประเทศของผูBใชBบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะห5ขAอมูล  

 ผลการวิเคราะหoขBอมูลสuวนที่ 1 ดBานเพศ พบวuา ผูBใชBบริการในเขตกรุงเทพมหานคร สuวนใหญuเป�น

เพศหญิง คิดเป�นรBอยละ 68.8 มีอายุ 31 - 40 ป� คิดเป�นรBอยละ 58.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป�น

รBอยละ 65.4 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป�นรBอยละ 66.6 รายไดBเฉลี่ยมากกวuา 50,001 บาท 

จำนวน 114 คน คิดเป�นรBอยละ 29.6 รองลงมา รายไดBเฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาท จำนวน 107 คน คิด

เป�นรBอยละ 27.8 

 ผลการวิเคราะหoขBอมูลสuวนที่ 2 ป/จจัยที่มีผลต<อการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยPเพื่อลงทุน

กองทุนรวมต<างประเทศของผู6ใช6บริการธนาคารพาณิชยP โดยภาพรวมอยู<ในระดับมาก  (X" = 4.18) 

เมื่อพิจารณาเปXนรายด6าน พบว<า ข6อที่มีความคิดเห็นอยู<ในระดับมากที่สุด คือ ด6านที่ปรึกษาการลงทุน

หรือผู6แนะนำการลงทุน (X" = 4.47) ส<วนข6อที่มีความคิดเห็นอยู<ในระดับมาก คือ ด6านโปรโมชั่น (X" = 

4.14) ด6านค<าธรรมเนียมการลงทุน (X" = 4.12) ด6านผลตอบแทนของการลงทุนในอดีต และด6านความ

น<าเช่ือถือหรือขนาดของธนาคารพาณิชยP (X" = 4.09) ตามลำดับ  

 

สรุปผลการวิจัย   

  

 ปNจจัยสJวนบุคคล 

 การศึกษาเรื่อง มาตรฐานปtจจัยที่มีผลตuอการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยoเพื่อลงทุนกองทุนรวม

ตuางประเทศของผูBใชBบริการธนาคารพาณิชยo มีผูBใชBบริการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 385 คน สuวน

ใหญuเป�นเพศหญิง จำนวน 264 คน คิดเป�นรBอยละ 68.8 และเพศชาย จำนวน 121 คน คิดเป�นรBอยละ 31.4l 

สuวนใหญuมีอายุ 31 - 40 ป� จำนวน 226 คน คิดเป�นรBอยละ 58.7 รองลงมาอายุ 41 - 50 ป� จำนวน 54 คน 

คิดเป�นรBอยละ 14.0 อายุ 21 - 30 ป� จำนวน 46 คน คิดเป�นรBอยละ 11.9 อายุ 51 - 60 ป� จำนวน 37 คน 

คิดเป�นรBอยละ 9.6 อายุมากกวuา 60 ป� จำนวน 14 คน คิดเป�นรBอยละ 3.6 อายุต่ำกวuา 20 ป� จำนวน 7 คน 

คิดเป�นรBอยละ 1.8 สuวนใหญuมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 251 คน คิดเป�นรBอยละ 65.4 รองลงมา

ระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 93 คน คิดเป�นรBอยละ 24.2 ต่ำกวuาปริญญาตรี จำนวน 33 คน คิดเป�น

รBอยละ 8.6 สูงกวuาปริญญาโท จำนวน 7 คน คิดเป�นรBอยละ 1.8 สuวนใหญuมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จำนวน 255 คน คิดเป�นรBอยละ 66.6 รองลงมาอาชีพธุรกิจสuวนตัว จำนวน 64 คน คิดเป�นรBอยละ 16.7 

ขBาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 37 คน คิดเป�นรBอยละ 9.7 อาชีพอื่น ๆ จำนวน 11 คน คิดเป�น

รBอยละ 2.9 แมuบBาน จำนวน 9 คน คิดเป�นรBอยละ 2.3 เป�นนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 7 คน คิดเป�นรBอยละ 

1.8สuวนใหญuมีรายไดBเฉลี่ยมากกวuา 50,001 บาท จำนวน 114 คน คิดเป�นรBอยละ 29.6 รองลงมา รายไดB
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เฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาท จำนวน 107 คน คิดเป�นรBอยละ 27.8 รายไดBเฉลี่ย 30,001 - 40,000 บาท 

จำนวน 96 คน คิดเป�นรBอยละ 24.9 รายไดBเฉลี่ยต่ำกวuา 20,000 บาท จำนวน 45 คน คิดเป�นรBอยละ 11.7 

รายไดBเฉล่ีย 40,001 - 50,000 บาท จำนวน 23 คน คิดเป�นรBอยละ 6.0 ตามลำดับ 

 

 ปNจจัยที่มีผลตJอการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยLเพื่อลงทุนกองทุนรวมตJางประเทศของ

ผู'ใช'บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยูuในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายดBาน ดBานที่อยูuในระดับมากที่สุด คือ ดBานท่ี

ปรึกษาการลงทุนหรือผูBแนะนำการลงทุน อยูuในระดับมากที่สุด และดBานที่อยูuในระดับมาก คือ ดBานโปรโมช่ัน 

ดBานคuาธรรมเนียมการลงทุน ดBานผลตอบแทนของการลงทุนในอดีต และดBานความนuาเชื่อถือหรือขนาดของ

ธนาคารพาณิชยo ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล   

 

จากการสรุปผลการวิจัย เรื่อง ป/จจัยที่มีผลต<อการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยPเพื่อลงทุน

กองทุนรวมต<างประเทศของผู6ใช6บริการธนาคารพาณิชยP สามารถนำมาอภิปรายผล ได6ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหPข6อมูลผู6ใช6บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ส<วนใหญ<เปXนเพศหญิง ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได6เฉลี ่ยมากกว<า 50,001 บาท 

สอดคล6องกับงานวิจัยของ อัฉรีวรรณ ผดุงนิธิมานนทP (2552) ทำการศึกษาป/จจัยที่มีผลต<อการลงทุน

และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปjด ยูโอบี ชัวรP เดลี ของลูกค6าธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) ในจัง

หวดเชียงใหม< พบว<า ลูกค6ากลุ<มตัวอย<างส<วนใหญ<เปXนเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ทำงานบริษัทเอกชนมีรายได6เฉล่ียอยู<ระหว<าง 30,001 ถึง 50,000 บาท และสอดคล6องกับงานวิจัยของ 

จิระศักดิ ์ เหล<าศิริไพศาล (2557) ที ่ได6ศึกษาป/จจัยที ่มีอิทธิผลต<อการตัดสินใจของลูกค6าบริษัท

หลักทรัพยPจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในกรุงเทพมหานครในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพ พบว<า ผู6ตอบแบบสอบถามส<วนใหญ<เปXนเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได6เฉลี่ยต<อ

เดือนอาชีพเปXนพนักงานบริษัทเอกชน และสอดคล6องกับงานวิจัยของ ประภัสสร วารีศรี (2555) ได6

ศึกษาป/จจัยท่ีมีผลต<อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย<อยในประเทศไทย พบว<า นัก

ลงทุนรายย<อยส<วนใหญ<เปXนเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหPส<วน

ใหญ< มีอายุ 31 - 40 ปm ซึ ่งสอดคล6องกับงานวิจัยของ รณิดา แสดงประสิทธิ์ (2559) ที่ได6ศึกษา

พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค6าต<อการซื้อกองทุนรวมทางอินเตอรPเน็ตกสิกรไทยอายุเฉลี่ย 36 

ปm มีรายได6เฉลี่ยต<อเดือน 25,001-55,000 บาท และงานวิจัยของ จุไรรัตนP อินตoะชุ<ม (2551) ได6

ทำการศึกษาป/จจัยที่มีผลต<อการลงทุนในกองทุนเปjดไทยพาณิชยPสะสมทรัพยPตราสารหนี้ของลูกค6าใน

เขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม< พบว<า ส<วนใหญ<อายุระหว<าง 30 - 39 ปm ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
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 2. ผลการวิเคราะหPป/จจัยที่มีผลต<อการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยPเพื่อลงทุนกองทุนรวม

ต<างประเทศของผู6ใช6บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู<ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ด6าน จะพบว<า ด6านที่ปรึกษาการลงทุนหรือผู6แนะนำการลงทุน เปXนป/จจัยที่มีผลต<อการตัดสินใจเลือก

ธนาคารพาณิชยPเพื่อลงทุนกองทุนรวมต<างประเทศของผู6ใช6บริการมากอยู<ในระดับมากที่สุด นั่นเพราะ

หากมีผู6ให6คำแนะนำที่ดี ทำให6เกิดความเชื่อมั่น และมีความพึงพอใจก็จะทำให6ผู6ใช6บริการตัดสินใจ

เลือกน่ันเอง นอกจากน้ี ด6านโปรโมช่ัน ด6านค<าธรรมเนียมการลงทุน ด6านผลตอบแทนของการลงทุนใน

อดีต และด6านความน<าเชื่อถือหรือขนาดของธนาคารพาณิชยP ก็มีผลต<อการตัดสินใจอยู<ในระดับมาก

ด6วย นั่นเพราะ ผู6ใช6บริการจำเปXนต6องมีข6อมูลประกอบในการตัดสินใจด6วย สอดคล6องกับงานวิจัยของ 

ประภาส สุพรรณดี  (2553)  ได6อธิบายถึงลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจลงทุนว<า ต6องประกอบด6วย

ป/จจัยต<าง ๆ หลายป/จจัย โดยหนึ่งในนั้นคือ กระบวนการค6นหาข6อมูล (Information Search) เพื่อให6

ทราบถึงความเปXนไปได6ในการลงทุน 

  2.1 ด6านผลตอบแทนของการลงทุนในอดีต โดยภาพรวมอยู<ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปXนรายข6อ พบว<า ส่ิงท่ีผู6ใช6บริการจะตัดสินใจเลือกและนำมาพิจารณาในด6านผลการตอบแทนของการ

ลงทุนมากเปXนอันดับแรก ก็คือ กองทุนมีผลตอบแทนมากกว<าดัชนีเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 

(Benchmark) นอกจากนี้ก็จะตัดสินใจจากกองทุนอยู<ในกลุ<มผลการดำเนินงานดีของการจัดอันดับ

แบบเปอรPเซ็นตPไทลP (Percentile) และได6รับเรทต้ิง 5 ดาว จากสถาบันจัดอันดับ Morning Star  มีค<า

ผลตอบแทนสูงเม่ือเทียบกับ 1 หน<วยความเส่ียง (Sharpe Ratio) มีส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หรือความ

ผันผวนของผลตอบแทนต่ำ นั ่นแสดงว<า ผู 6ใช6บริการจะตัดสินใจจากตัวผลิตภัณฑPและจะเมื ่อมี

การศึกษาข6อมูลที่ผ<านมาก<อน ซึ่ง สอดคล6องกับงานวิจัยของ ประภัสสร วารีศรี และสุบรรณ เอี่ยม

วิจารณP (2555) ที่ศึกษาป/จจัยที่มีผลต<อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย<อยใน

ประเทศไทย พบว<า พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน โดยส<วนใหญ<มีการหาข6อมูล

เบื้องต6นก<อนการลงทุนในกองทุน และติดตามผลการดำเนินงานหรือสถานะของการลงทุน อีกท้ัง

สอดคล6องกับงานวิจัยของ นราภรณP จันทรPรักษา (2559) ได6ศึกษากลยุทธPการตลาดที่มีผลต<อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ<มออนไลนPในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว<า 

ป/จจัยส<วนประสบการตลาดบริการของกลุ<มตัวอย<างด6านผลิตภัณฑP โดยมีผลต<อการตัดสินใจลงทุนใน

ระดับมากที่สุด คือ สามารถดูพอรPตการลงทุน รายการความเคลื่อนไหวย6อนหลังได6 ตลอด 24 ชั่วโมง 

และมีผลต<อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ ข6อมูลกองทุนและข6อมูลข<าวสารต<าง ๆ ครบในที่เดียว 

รองลงมา กองทุนมีความหลากหลายในการเลือกลงทุน ผลประกอบการกองทุนท่ีผ<านมา และมีบริการ

หลังการทำธุรกรรม เปXนต6น 

  2.2 ด6านความน<าเชื่อถือหรือขนาดของธนาคารพาณิชยP โดยภาพรวมอยู<ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปXนรายข6อ จะได6เห็นว<า สิ่งที่จะแสดงให6เห็นถึงความน<าเชื่อถือ คือ มูลค<าสินทรัพยPของ
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ธนาคารพาณิชยP กำไรสุทธิของธนาคารพาณิชยP การที่มีผู6แนะนำ และธนาคารที่มีอายุกิจการยาวนาน

กว<ามีความน<าเชื่อถือมากกว<า โดยสัญชาติของธนาคารพาณิชยPก็มีผลต<อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมต<างประเทศเปXนอย<างมากด6วยเช<นกัน นั่นเพราะสิ่งเหล<านี้ถือเปXนภาพลักษณPของธนาคารนั่นเอง 

ซึ ่งสอดคล6องกับงานวิจัยของ อำนวย ราชศิลา (2551) พบว<าป/จจัยด6านความมั่นคงและความมี

ชื่อเสียงของธนาคารมีผลต<อการตัดสินใจเลือกใช6บริการสินเชื่อ และสอดคล6องกับงานวิจัยของ สุภัค

นาง ป/สนะจะโน (2558) พบว<า ชื่อเสียงและภาพลักษณPของธนาคารมีความสัมพันธPกับการตัดสินใจ

เลือกใช6บริการสินเชื่อขนาดเล็ก เช<นเดียวกันกับ อีกทั้งยังสอดคล6องกับงานวิจัยของ อนวัช จั่นสกุล 

(2551) พบว<า ลูกค6าให6ความสำคัญในด6านภาพลักษณPธนาคารชื่อเสียงและภาพพจนPของธนาคารมีผล

ต<อการเลือกใช6บริการเช<นกัน  

  2.3 ด6านที่ปรึกษาการลงทุนหรือผู6แนะนำการลงทุน โดยภาพรวมอยู<ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาเปXนรายข6อ พบว<า สิ่งที่มีผลต<อการตัดสินใจเลือกมากกว<าที่สุด คือ จรรยาบรรณของผู6

แนะนำการลงทุนมีผลต<อการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยPเพื ่อลงทุนกองทุนรวมต<างประเทศ 

นอกจากนี้ จะพิจารณาตัดสินใจจากคุณภาพการบริการของผู6แนะนำการลงทุนเพื่อสร6างความพึง

พอใจให6กับผู6ลงทุน และประสบการณPการทำงานของผู6แนะนำการลงทุน และความรู6ความสามารถ

ของผู6แนะนำการลงทุนในการแนะนำการลงทุนกองทุนรวมต<างประเทศ บุคลิกภาพของผู6แนะนำการ

ลงทุนมีผลต<อการตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยPเพื่อลงทุนกองทุนรวมต<างประเทศก็อยู<ในระดับมาก

ที่สุดด6วยเช<นกัน นั่นเพราะพนักงานหรือผู6ให6คำปรึกษาจะสร6างความมั่นใจและมีอิทธิพลต<อการ

ตัดสินใจของนักลงทุนอย<างมาก ซึ่งสอดคล6องกับงานวิจัยของ ภรณPทิพยP สักลอ (2561) ที่ศึกษาป/จจัย

ที่มีอิทธิพลต<อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารกรุงไทย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

พบว<า ป/จจัยด6านพนักงานที่ให6บริการ กลุ<มตัวอย<างให6ความสำคัญกับการที่พนักงานมีความรู6ความ

ชำนาญในการคำแนะนาการลงทุน และพนักงานมีใบอนุญาตการขายหน<วยลงทุนถูกต6องตามกฎของ 

กลต.  

  2.4 ด6านค<าธรรมเนียมการลงทุน โดยภาพรวมอยู<ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปXนรายข6อ 

จะเห็นว<า ค<าใช6จ<ายรวมมีผลต<อการตัดสินใจเลือกกองทุนรวมต<างประเทศเพื่อลงทุน ค<าธรรมเนียม

การจัดการ Management fee ค<าธรรมเนียมการขาย Front ended fee (บลจ. ขายหน<วยลงทุนให6

ผู6ลงทุน) ค<าธรรมเนียมผู6ดูแลผลประโยชนP และค<าใช6จ<ายอื่น ๆ ของกองทุนรวม มีผลต<อการตัดสินใจ

เลือกกองทุนรวมต<างประเทศเพื่อลงทุน ซึ่งสิ่งเหล<านี้ถือเปXนป/จจัยส<วนประสมทางการตลาด เปXนกล

ยุทธPที่จะส<งผลต<อการตัดสินใจ สอดคล6องกับงานวิจัยของ นราภรณP จันทรPรักษา (2559) ได6ศึกษากล

ยุทธPการตลาดที ่ม ีผลต<อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุ <มออนไลนPในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาป/จจัยส<วนประสบการตลาดบริการของกลุ<มตัวอย<าง ในด6าน

ราคา ซึ่งพบว<า มีผลต<อการตัดสินใจลงทุนในระดับมาก คือ การคิดค<าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนใน
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อัตราที่เหมาะสม รองลงมา ราคาหน<วยลงทุน (NAV) ของกองทุนมีความเหมาะสม การลดหย<อน

ค<าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมทางออนไลนP อัตราการเก็บค<าธรรมเนียมในการใช6บริการทางออนไลนP 

และ เงินลงทุนข้ันต่ำในการทำธุรกรรม 

  2.5 ด6านโปรโมชั่น โดยภาพรวมอยู<ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปXนรายข6อ พบว<า การจัด

โปรโมชั่นเงินคืน (Cash Back) ให6กับผู6ลงทุนเมื่อลงทุนในกองทุนรวมต<างประเทศมีผลต<อการตัดสินใจ

เลือกกองทุนรวมเพื่อลงทุนมากเปXนอันดับแรก โดยอยู<ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ การจัดโปรโมช่ัน

ลดค<าธรรมเนียมการขายให6กับผู6ลงทุนเมื่อลงทุนในกองทุนรวมต<างประเทศ การให6สิทธิ์พิเศษของ

ธนาคารพาณิชยP การจัดโปรโมชั่นของสมนาคุณให6กับผู6ลงทุน การจัดโปรโมชั่นแนะนำเพื่อนเพื่อรับ

ของสมนาคุณมีผลต<อการตัดสินใจเลือกกองทุนรวมเพื่อลงทุนด6วยเช<นกัน เนื่องจากสิ่งเหล<านี้ถือเปXน

สิ่งจูงใจให6ผู6ใช6บริการ และเปXนสิ่งกระตุ6นให6มีอิทธิพลต<อการตัดสินใจ ดังที่ อดุลยP จาตุรงคกุล (2546) 

ป/จจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต<อผู6บริโภค การจูงใจถือเปXนจิตวิทยาของผู6บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑPแต<ละ

ชนิดมีการดึงดูดความต6องการของผู6บริโภคท่ีแตกต<างกัน ดังน้ันผลิตภัณฑPควรท่ีจะสร6างแรงจูงใจให6 

 

ขBอเสนอแนะจากผลการวิจัย   

 

 ดBานผลตอบแทนของการลงทุนในอดีต 

 สิ่งที่ตBองปรับปรุง คือ ธนาคารควรแสดงใหBเห็นวuา กองทุนมีผลตอบแทนมากกวuาดัชนีเปรียบเทียบ

ผลการดำเนินงาน (Benchmark) จัดกลุ uมกองทุนอยูuในตามผลการดำเนินงานดีของการจัดอันดับแบบ

เปอรoเซ็นตoไทลo (Percentile) เป�นตBน 

 ดBานความนQาเช่ือถือหรือขนาดของธนาคารพาณิชยZ 

 สิ่งที่ตBองปรับปรุง คือ ธนาคารควรเพิ่มความนuาเชื่อถือ โดยแสดงมูลคuาสินทรัพยoของธนาคาร

พาณิชยo กำไรสุทธิของธนาคารพาณิชยo เป�นตBน 

ดBานท่ีปรึกษาการลงทุนหรือผูBแนะนำการลงทุน  

สิ่งที่ตBองปรับปรุง คือ ควรใหBมีการสuงเสริมและพัฒนาทักษะดBานตuาง ๆ ของผูBที่มีบทบาทหนBาที่ใน

การใหBคำแนะนำกับผูBลงทุน โดยเนBนที่ดBานจรรยาบรรณของผูBแนะนำการลงทุน และคุณภาพการบริการของ

ผูBแนะนำการลงทุนเพ่ือสรBางความพึงพอใจใหBกับผูBลงทุน 

ดBานคQาธรรมเนียมการลงทุน  

สิ่งที่ตBองปรับปรุง คือ คuาธรรมเนียมการจัดการ Management fee และคuาธรรมเนียมการขาย 

Front ended fee (บลจ. ขายหนuวยลงทุนใหBผูBลงทุน) 

ดBานโปรโมช่ัน 

สิ่งที่ตBองปรับปรุง คือ การจัดโปรโมชั่นเงินคืน (Cash Back) และลดคuาธรรมเนียมการขายใหBกับผูB

ลงทุนเม่ือลงทุนในกองทุนรวมตuางประเทศ เพ่ือจูงใจใหBผูBใชBบริการเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑo 
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