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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาล 
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บทคดัย่อ 

 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้น

ระยะยาว (CG-LTF) ธนาคารยูโอบี จ  ากัด (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 300 ชุด โดยมี
วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อท าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ และเพื่อศึกษา
ถึงพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของลูกคา้ธนาคารยโูอบี 
จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ และการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุน
เปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของลูกค้าธนาคารยูโอบี จ  ากัด (มหาชน) ในจังหวดั
เชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นกลุ่มนักลงทุน จ านวนทั้งหมด 300 ตวัอย่าง ซ่ึงใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิง
พรรณา และเชิงปริมาณ โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 30 ถึง 39 ปี สมรสแลว้ 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพลูกจา้งหรือพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ีย
ต่อเดือนประมาณมากกวา่ 50,000 บาท นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการลงทุนเพื่อน าไปเก็ง
ก าไร ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่จะตดัสินใจเลือกลงทุนดว้ยตวัเอง มีการใช้จ  านวนเงินในการลงทุนไม่เกิน 
50,000 บาท ส่วนใหญ่มีระยะในการถือครองกองทุนไม่เกิน 1 ปี ความถ่ีในการซ้ือกองทุนในรอบ 1 ปี 
จ  านวน 1 – 5 คร้ัง  ส่วนใหญ่จะไม่มีการตั้งงบประมาณในการซ้ือกองทุนในแต่ละปี  ลูกคา้มีความ 
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คาดหวงัถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุนมากกว่า 30%  ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการลงทุนของลูกคา้ พบว่า ผูล้งทุนให้ความส าคญักบัผลตอบแทนท่ีสูงกว่าผลตอบแทนจากการ
ฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน รองลงมาคือมีช่องทางซ้ือขายท่ีหลากหลาย และมีการป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน ตามล าดบั 



 

ฉ 

Independent Study Title  Factors Affecting Customers' Investment in Good Corporate 
Governance Long Term Equity Fund of UOB in Chiang Mai 
Province 

 
  Author Ms. Phreawnapha  Ritthitraiphop 
 
Degree Master of Economics 
 
Advisory Committee Assoc. Prof. Dr. Kanchana Chokethaworn Advisor 
 Assoc. Prof. Dr.  Prasert Chaithip  Co-advisor 

 
ABSTRACT 

 
This research studies the factors that affect Chiang Mai customers to invest in the “Good 

Corporate Governance Long Term Equity Fund” (CG-LTF) of UOB Thailand Co., Ltd. The number 
of samples used in this study is 300, performed by questionnaires. The purposes of the research are 
1) to study  the basic information of Chiang Mai society and its economy 2) to the study the behavior 
of the investors on “UOB’s CG-LTF” in Chiang Mai 3) to study the factors that affect Chiang Mai 
investors on investing on “UOB’s CG-LTF”.  The samples of the study are 300 investors of “UOB’s 
CG-LTF”. The collected data analysis are both ‘Descriptive’ and ‘Quantitative’, consisting of 
‘Frequency Distributions’, ‘Percentage’, ‘Mean ; and ‘S.D.’. 

From the study, it is found that most of the samples are women, aged from 30 to 39 years old. 
Many of them are married, graduated with a PH.D., work as employees, and obtain a salary of more 
than 50,000 baht. In addition, most of the samples invested in order to speculate the profit, and chose 
to invest by themselves. The money they used to invest is not more than 50,000 baht and the period 
of holding the fund is less than 1 year. Moreover, the frequency of buying the fund within a 1-year 
period is from 1 to 5 times. Many of them had not specified the amount invested in each year. And 
the customers expected a profit of more than 30% after buying any unit trust. On the other hand, the 
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affecting factors found in the study of ‘UOB’s CG-LTF’ customers’ behaviors are respectively placed 
by importance that , first, the investors’ expectation of getting greater return than to have their money 
in a regular deposit, second, the various channels in dealing the fund, and  finally, the ways to prevent 
losses by using ‘exchange rates’. 

 


