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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้

ของคนรุน่ใหมท่ีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ 2) ศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนทีส่ง่ผลตอ่

การตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ และ 3) 

ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 

18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี มกีาร

ตดัสนิใจในการลงทุนในหุ้น และอาศยัอยู่ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ จํานวน 400 ตวัอย่าง สถิติที่ใช้คอื 

ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าท ีทดสอบค่าเอฟ 

ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 

 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 1 ปี โดยมปีรมิาณ

เงนิทีใ่ชล้งทุนน้อยกว่า 50,000 บาท มทีีม่าของเงนิทุนจากเงนิออม และส่วนใหญ่เลอืกกลุ่มหลกัทรพัย์

ประเภทกลุ่มธุรกจิการเงนิ โดยกลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืนต่างกนั มี

การตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิสว่นกลุ่มตวัอย่างทีม่รีะยะเวลาในการลงทุน ทีม่าของ

เงนิทุน และการเลอืกประเภทกลุ่มหลกัทรพัยต์่างกนั มกีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่ ี

อายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

นอกจากน้ียงัพบว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นราคา และดา้นช่องทางการ

จดัจําหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มอีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่

อาํเภอหาดใหญ่ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 36.2 
 

คาํสาํคญั : การตดัสนิใจ, การลงทุนในหุน้, คนรุน่ใหม ่
 

Abstract 
 

This research aimed to 1) study the condominiums buying behavior in Songkhla province, 

2) observe the purchase decision on condominiums in Songkhla province, 3) compare the 

condominium purchase decision among the demographic factors, and investigate the 7Ps 



marketing mix which affect the purchase decision on a condominium in Songkhla province. The 

samples were 400 over 20-year-old population who residing in Songkhla and intend to buy 

condominium(s) in Songkhla. The statistical tools used in the analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test with ANOVA, and multiple linear 

regression.  

The finding revealed that most of the samples intend to purchase condominiums for a 

private accommodation with a budget of approximately one to two million baht. They relied 

considerably on themselves in making purchase decisions by looking up the online platforms and 

online media for information on the condominiums. On the other hand, the samples had a 

thoughtful consideration on the overall decision-making process, particularly in terms of estimation 

of the options followed by after purchase behavior, the purchase decision, the research for 

information, and the awareness of the problems, respectively. Moreover, the samples with 

different age ranges, status, occupations, and monthly incomes reflected a diverse purchase 

decision on the condominiums as the statistically significant level of .05. In addition, the purchase 

decision on the condominium in Songkhla province was 51.1% impacted by the process, the 

promotion, and the price of the 7Ps marketing mix factors. 
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 การลงทุนในตลาดหุน้ถอืไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงทีจ่ะสนับสนุนการพฒันาตลาดทุนและระบบเศรษฐกจิ

โดยรวมของประเทศ แต่อย่างไรกต็ามการลงทุนย่อมมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูและวเิคราะห์

ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนอยา่งละเอยีด จะชว่ยใหผู้ล้งทุนสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งจาก

การลงทุนใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และสามารถไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัทีน่่าพงึพอใจตาม 

ทีค่าดหวงัได ้(กนกดล สริวิฒันชยั, 2557) ซึง่ตลาดหุน้ไทยมองไดว้า่เป็นภาพสะทอ้นของระบบเศรษฐกจิ

จรงิในประเทศไทย เวลาทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตดมีกัจะควบคูไ่ปกบัการเตบิโตและปรบัตวัสงูขึน้ของดชันีหลกัทรพัย์

อนัเน่ืองมาจากการออมและการลงทุนทีม่ากขึน้ เช่นเดยีวกบัเมือ่เศรษฐกจิชะลอตวัดชันีในตลาดหลกัทรพัย์

กม็กัจะเขา้สูโ่หมดปรบัฐาน แต่แมว้่าเศรษฐกจิไทยจะเตบิโตโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 3-5 เปอรเ์ซน็ตต์่อปี 

แต่ตลาดหลกัทรพัยก์ลบัใหผ้ล ตอบแทนเฉลีย่สบิปี ยอ้นหลงัมากกวา่นัน้ คอื อยูท่ีร่าว ๆ 8-12% (รวมทัง้ 

Capital Gain และผลตอบแทนในรูปของเงนิปันผล) ซึ่งเป็นตวัเลขที่น่าดงึดูดมาก หากเทยีบกบอตัรา

ดอกเบีย้นโยบายทีอ่ยูใ่นระดบัหน่ึงหลกัตน้ๆ มานาน ซึง่หมายความวา่หากนกัลงทุนนําเงนิมาเฉลีย่ซื้อหุน้

ทุกตัวในตลาดเท่าๆ กันเป็นเวลาสิบปี จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยถึงปีละ 8-12% และจะกลายเป็น

ผลตอบแทน 100% ทบตน้เมื่อลงทุนไปแลว้ 6-9 ปี แต่ภายใตผ้ลตอบแทนทีเ่ตบิโตระดบัสงูแบบน้ี ยงัคง



มเีทคนิคเพิม่ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกวาเฉลีย่เงนิซือ้หุน้ทุกตวัในตลาด เน่ืองจากในตลาดหุน้จะมี

สว่นทีใ่หผ้ลตอบแทนน้อยกวา่หรอืมากกวา่ค่าเฉลีย่อยู่เสมอตามภาวะเศรษฐกจิและการเตบิโตของอุตสาหกรรม 

และตลาดหลกัทรพัยก์แ็บ่งหุน้ออกเป็นหมวดอุตสาหกรรม 8 หมวด ไดแ้ก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค, ธุรกจิการเงนิ, สนิคา้อุตสาหกรรม, อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง, ทรพัยากร, บรกิาร, 

เทคโนโลย ีซึง่หากนกัลงทุนสามารถประเมนิสถานการณ์ทางเศรษฐกจิไดถู้กตอ้ง และเลอืกวางเงนิลงทุน

ตามหมวดอุตสาหกรรมใหเ้หมาะสม กส็ามารถทาํผลตอบแทนเหนือคา่เฉลีย่ที ่8-12% ต่อปีนัน้ได ้(Yang 

Mo, 2563) 

 กลุ่มคนทีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญัของธุรกจิและแบรนดใ์นปัจจุบนั จุดเดน่ 

กค็อื ความอยากรูอ้ยากเหน็และกลา้เปิดใจลองสิง่ใหม่ๆ นอกจากน้ียงัใชช้วีติประจาํวนัคุน้เคยกบัเทคโนโลย,ี 

แอปพลเิคชัน่, การสื่อสารในสงัคมออนไลน์มากกว่า ก่อนหน้านัน้ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มองหาความมัน่คง

มากทีสุ่ด พวกเขาใหค้วามสาํคญัและทุ่มเทไปกบัการสรา้งอนาคตทีด่ ีมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งครอบครวั ตอ้งการ

ประสบความสําเรจ็ในชวีติ เพราะมองว่าความมัน่คงของชวีติ = สิง่สําคญัที่สุด ดงันัน้ วถิชีวีติของนัก

เดนิหน้าหาอนาคตจงึมกัจะวางแผนชวีติอยู่เสมอ เช่น การออมเงนิ การสรา้งรายไดเ้สรมิ การลงทุน การ

ทาํประกนัชวีติ หรอืประกนัสุขภาพ แมแ้ต่ใหค้วามสนใจในการเป็นเจา้ของธุรกจิทีม่คีวามมัน่คงมากกว่า

การเป็นพนกังานประจาํ นอกจากน้ีพวกเขายงัเป็นพวกตดิบา้น เพราะมคีวามสขุไปกบัการไดอ้ยูบ่า้น อยู่

กบัครอบครวั รกัการทาํบุญเขา้วดั และชอบทาํสิง่ดีๆ  เพือ่สงัคม ชอบชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส และชอบทาํ

กจิกรรมอาสา ดงันัน้ สิง่ทีจ่ะเกีย่วโยงในชวีติ ประจําวนักจ็ะเป็นการใชแ้พกเกจ็ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นธรรมชาต ิ

(สายอนุรกัษ์) ใช้รถสาธารณะมากกว่ารถส่วนตวั วถิีชวีติการใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละวนัของพวกเขา 

สว่นมากจะเน้นไปทีก่ารสรา้งความน่า เชือ่ถอื หรอืความมัน่ใจของตวัเอง รวมไปถงึอพัเดทเทรนดส์ุขภาพ 

ศาสนา หรอืกจิกรรมชว่ยเหลอืสงัคมมาก 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุ

ระหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ 

 2.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ที่มี

อายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ 

 3.  เพือ่ศกึษาสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุน่ใหมท่ี่

มอีายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ส่งผล

ต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มอีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ 

แตกต่างกนั 



 2. พฤตกิรรมการลงทุน ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการลงทุน ปรมิาณเงนิทีใ่ชล้งทุน ทีม่าของเงนิทุน 

และการเลอืกประเภทกลุ่มหลกัทรพัยท์ีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่น

ใหมท่ีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ แตกต่างกนั 

3. สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด สง่ผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุน่ใหม่ทีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ที่

อาํเภอหาดใหญ่ 
 

ขอบเขตของการวิจยั  

 1. ขอบเขตดา้นตวัแปร 

  การวจิยัครัง้น้ีมุ่งเน้นเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่ ี

อายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ ผูว้จิยัศกึษาตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

  ตวัแปรอสิระ คอื  

  1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้

ต่อเดอืน 

  2) พฤตกิรรมการลงทุน ประกอบด้วย ระยะเวลาในการลงทุน ปรมิาณเงนิที่ใชล้งทุน ที่มา

ของเงนิทุน และการเลอืกประเภทกลุ่มหลกัทรพัย ์

  3) ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

  ตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ใน

พืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิ

ทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรทีท่ําการวจิยัครัง้น้ี คอื ประชาชนคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี โดยอาศยัอยู่

ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ และมกีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ ซึง่ไมท่ราบจาํนวนทีแ่น่นอน 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา  

  ดาํเนินการวจิยัตัง้แต่เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดอืน 

 4. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ 

  พืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุน 

 SET investnow (2564) กล่าวว่า ปัจจุบนัการลงทุนในหุ้น เป็นเรื่องใกล้ตวัมากขึ้น เพราะผล 

ตอบแทนทีเ่กดิจากสนิทรพัยอ์ื่นๆ เชน่ เงนิฝาก สลากออมสนิ หรอืพนัธบตัรรฐับาล อยูใ่นระดบัทีค่อ่นขา้ง

ตํ่า อย่างไรกต็าม การลงทุนในหุน้ตอ้งศกึษาขอ้มลูใหล้ะเอยีดถีถ่ว้นก่อนตดัสนิใจลงทุน และแมว้่าตลาดหุน้



จะเป็นทางเลอืกในการลงทุนที่น่าสนใจ แต่หลายคนอาจยงัมคีําถามว่า จะทําอย่างไรใหเ้งนิได้ทํางาน

แทนเราและเกดิประสทิธภิาพสงูสุด ประกอบดว้ย 1) ระยะเวลาในการลงทุน 1.1) ลงทุนระยะยาว (10 - 

15 ปี) 1.2) ลงทุนเพื่อทํากําไรระยะสัน้ 1.3) ลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 2) ปรมิาณเงนิทีใ่ชล้งทุน 3) ทีม่าของ

เงนิทุนของนกัลงทุน 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler (2003 อ้างถึงใน ณตา ทบัทิมจรูญ, 2558) ได้กล่าวถึงการตลาดเป็นกิจกรรมที่ทําให้

สนิคา้หรอืบรกิารเคลื่อนยา้ยจากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ช ้และเป็นกจิกรรมทีม่นุษยก์ระทําขึน้ เพื่อ

สนองความตอ้งการของมนุษยด์ว้ยกนั เพือ่ใหไ้ดร้บัความพอใจโดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่น ซึง่กล่าวได้

ว่าเป็นกระบวนการทางการบรหิาร ใหบุ้คคลและกลุ่มไดร้บัสิง่ทีส่นองความจาํเป็นความตอ้งการจากการ

สร้างและแลกเปลี่ยนระหว่างผลติภณัฑ์และมูลค่าของผลติภณัฑ ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix 

หรอื 4P) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรใช้ร่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การสง่เสรมิการตลาด 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 Kotler & Keller (2006 อา้งถงึใน สุรพนัธ ์ใจมา, 2559) ไดแ้บ่งกระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้

ของผูบ้รโิภคไวเ้ป็น 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 1) การรบัรูถ้งึความตอ้งการ พฤตกิรรมการซือ้มจุีดเริม่ตน้จากการที่

ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการทีอ่าจได้รบัจาการกระตุ้นจากภายนอก 2) การคน้หาขอ้มูล หลงัจากผูบ้รโิภค

เกดิความตอ้งการแลว้ การคน้หา เสาะหา ศกึษาขอ้มลูของสนิคา้นัน้ๆ เป็นขัน้ตอนทีจ่ะเกดิต่อมา 3) การ

ประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิใจซื้อ เมื่อผู้บรโิภคได้มกีารเสาะหาขอ้มูลแล้ว จากนัน้ผู้บรโิภคจะเกิด

ความเขา้ใจ และประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ 4) การตดัสนิใจซือ้ จากการประเมนิทางเลอืกในการตดัสนิใจ

ทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถจดัลําดบัความสาํคญัของการเลอืกซือ้ 5) พฤตกิรรมหลงัการซือ้ หลงัจากมกีารซือ้

แลว้ ผูบ้รโิภคจะไดร้บัประสบการณ์ในการบรโิภค ซึง่อาจจะไดร้บัความพอใจหรอืไม่พอใจกไ็ดถ้า้พอใจ

ผูบ้รโิภคไดร้บัทราบถงึขอ้ดตี่างๆ ของสนิคา้กท็าํใหเ้กดิการซือ้ซ้ําได ้
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ปารชิาต ิโสภารตัน์ (2560) ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ซสีุขสวสัดิ ์ผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26 – 35 ปีสถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพี

เป็นพนกังาน/ลกูจา้งเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท ตามลาํดบั ปัจจยัสว่นประสม

ทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ 

สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิม์ากที่สุดดงัน้ี อนัดบัที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์อนัดบัที่ 2 ด้านบุคคล อนัดบัที่ 3 ด้าน

ช่องทางการจดั จาํหน่าย อนัดบัที ่4 ดา้นกระบวนการ อนัดบัที ่5 ดา้นการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อนัดบัที ่6 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และอนัดบัที ่7 ดา้น ราคา ตามลาํดบั การตดัสนิใจลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ซสีุขสวสัดิม์ากทีสุ่ด ดงัน้ี อนัดบัที1่ ดา้นการรบัรูปั้ญหา 



อนัดบัที ่2 ดา้นการประเมนิทางเลอืก และอนัดบัที ่3 ดา้นการคน้หาแหล่งขอ้มลู ตามลําดบั ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ,์ ดา้นบุคคล และดา้นราคา มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ซสีุขสวสัดิ ์อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สรชา ตนานุวฒัน์ (2560) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายย่อยในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษา พบว่า 1) นกัลงทุนทีม่อีายุ สถานภาพ 

และแหล่งทีม่าของเงนิทุน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อหุน้สามญั (การวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน) แตกต่างกนั 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 2) ด้านสถานการณ์ ด้านจติวทิยา ด้านข่าวสาร ด้านสงัคม มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญั (การวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน) โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 22.7 3) 

ดา้นสถานการณ์ ดา้นขา่วสาร ดา้นจติวทิยา มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจขายหุน้สามญั (การวเิคราะหปั์จจยั 

พืน้ฐาน) โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 19.4 4) ดา้นขา่วสาร ดา้นสถานการณ์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้ขายหุน้สามญั (การวเิคราะหปั์จจยัเทคนิค) โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 9.6 

 อภนิันท์ พชัโรภาสวฒันกุล (2563) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ลงทุนในกองทุนรวมของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทาลสิ จาํกดั ผลการศกึษา พบว่าปัจจยัสว่นประสม

ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม มากทีสุ่ดดงัน้ี อนัดบั 1 ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด อนัดบัที ่2 ดา้นราคา อนัดบัที ่3 ดา้นผลติภณัฑ ์และอนัดบัที ่4 ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑด์า้นราคา ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม ของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทาลสิ จาํกดั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีท่ําการวจิยัครัง้น้ี คอื ประชาชนคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี โดยอาศยัอยู่ใน

พืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ และมกีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ ซึง่ไมท่ราบจาํนวนทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เน่ืองจากไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัประชาชนคนรุน่ใหมท่ีม่อีายรุะหวา่ง 

18-40 ปี อาศยัอยู่ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ และมกีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ที่แน่นอน ผูว้จิยัจงึใช้

วธิกีารกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการประมาณค่ารอ้ยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดยใชส้ตูรของ Cochran 

(1977 กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 385 คน ในการสาํรวจเพือ่ป้องกนัการไม่ได้

รบัการตอบกลบัของแบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึเพิม่ขนาดกลุ่มตวัอย่างอกี 15 คน ซึง่รวมจํานวนกลุ่มตวัอย่าง

ทัง้สิ้น 400 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (บุญชม ศรสีะอาด, 2560) โดยเลอืกเฉพาะกลุ่ม

ตวัอยา่งทีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี มกีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ และอาศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่

เทา่นัน้ 
 

  



เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่   

 สว่นที ่1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยเกีย่วกบัปัจจยัสว่นบุคคล จาํนวน 5 ขอ้  

 สว่นที ่2 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยเกีย่วกบัพฤตกิรรมการลงทุน จาํนวน 4 ขอ้     

 ส่วนที่ 3 เป็นคําถามมาตรวัดและให้คะแนนแบบ (Rating Scale) โดยเกี่ยวกับส่วนประสม 

การตลาด (4Ps) จาํนวน 20 ขอ้   

 สว่นที ่4 เป็นคาํถามมาตรวดัและใหค้ะแนนแบบ (Rating Scale) โดยเกีย่วกบัการตดัสนิใจใน   การ

ลงทนุในหุน้ของคนรุน่ใหม ่จาํนวน 15 ขอ้     
 

การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  

 1. ศกึษาแนวความคดิและทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องพฤตกิรรมการลงทุน สว่นประสม

ทางการตลาด (4Ps) ในการลงทุน และการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของกลุ่มประชาชน จากนัน้นํามา

กาํหนดกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 2. ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิและรปูแบบทีก่ําหนดไว ้แลว้นําเสนอต่ออาจารยท์ี่

ปรกึษา เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและนําขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีป่รกึษามาแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสม 

 3.  ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีพ่ฒันาแลว้ไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒดิา้นบรหิารธุรกจิหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการลงทุน จาํนวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย  

  3.1 อาจารย ์ผศ.กจิจา ฉลาดพจนพร ตําแหน่งงาน หวัหน้าภาควชิาการโฆษณาและการประชา 

สมัพนัธ ์คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  3.2 รองศาสตราจารย์ ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส ตําแหน่งงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

มหาวทิยาลยัรายคาํแหง  

  3.3 อาจารย์ปวริศา ประดิษฐศร ตําแหน่งงาน อาจารย์ประจําสาขาวชิาการศกึษาทัว่ไป 

สาํนกัวชิาพหุภาษาและการศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 4. ผูว้จิยันําผลการพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒ ิทัง้ 3 ท่าน มาวเิคราะหห์าค่า IOC หรอืค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง ซึง่มคีา่ดชันีความสอดคลอ้ง ในแต่ละขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 โดยมคีา่ดชันีความสอดคลอ้ง

โดยรวมทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.941 

 5. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปเสนออาจารยท์ีป่รกึษาอกีครัง้ เพือ่พจิารณาความถูกตอ้ง 

และแก้ไขปรบัปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ แล้วนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่ม

ประชาชนทีม่กีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ โดยต้องมลีกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 40 คน 

เพือ่หาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื ดว้ยการวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ซึ่งจากผลการทดสอบแบบสอบถามเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาด (4Ps) ไดค้่า α-

Coefficient เท่ากบั 0.910 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ ได้ค่า 

α-Coefficient เท่ากบั 0.801 และโดยรวมทัง้ฉบบั ได้ค่า α-Coefficient เท่ากบั 0.895 ดงันัน้ถือว่า

แบบสอบถามมคีวามน่าเชือ่ถอืตามหลกัสถติ ิ
 

 



การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1. ผู้วจิยัสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ 

Covid-19 ในปัจจุบนั ซึง่สรา้งแบบสอบถามมขีัน้ตอนทีไ่มยุ่่งยาก และทาํใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มลูสะดวกรวดเรว็

ขึน้ และไมจ่าํเป็นตอ้งออกไปยงัสถานทีต่่างๆ เพือ่หากลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

 2. ผูว้จิยัไดก้ระจายผ่านช่องทางเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยการโพสลงิคแ์บบสอบถามในกลุ่ม

การลงทุนในหุน้ผ่าน Facebook หรอืส่งลงิคแ์บบสอบถามทาง Line Messenger จํานวนทัง้สิน้ 400 คน 

โดยใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 สปัดาห ์
 

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 

 1.  ปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหา 

คา่ความถี ่(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage) 

 2.  ระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้

ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) 

และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤตกิรรมการลงทุนทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคน

รุ่นใหม่ที่มอีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าท ี(t-

Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมี

ความแตกต่างใหใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบรายคูต่่อดว้ยวธิกีารแบบ LSD 

 4. ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ที่มอีายุ

ระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
 

 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 56.75 มอีายุระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็น

รอ้ยละ 65.75 โดยมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 45.50 ซึง่มอีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ/

พนกังานของรฐั คดิเป็นรอ้ยละ 41.75 และสว่นใหญ่มรีายไดต้่อเดอืน 10,000-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

41.25  

 2. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 1 ปี คดิเป็นร้อยละ 37.75 โดยมี

ปรมิาณเงนิทีใ่ชล้งทุนน้อยกว่า 50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 55.00 ซึง่มทีีม่าของเงนิทุนจากเงนิออม คดิ

เป็นรอ้ยละ 54.75 และสว่นใหญ่เลอืกกลุ่มหลกัทรพัยป์ระเภทกลุ่มธุรกจิการเงนิ คดิเป็นรอ้ยละ 30.25  

 3. กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่น

ใหม่ที่มอีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.41) 

และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นผลติภณัฑ ์( X = 4.56) รองลงมา คอื 

ดา้นราคา ( X = 4.38) ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ( X = 4.35) และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ( X = 4.33) 



 4. กลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี 

ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.25) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นการประเมนิทางเลอืก ( X = 4.28) รองลงมาคอื ดา้นพฤตกิรรมหลงั

การซื้อ ( X = 4.26) ดา้นการตดัสนิใจซื้อ ( X = 4.24) ดา้นการคน้หาขอ้มูล ( X = 4.23) และดา้นการรบัรู้

ถงึความตอ้งการ ( X = 4.22) 

 5. ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤตกิรรมการลงทุนทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคน

รุน่ใหมท่ีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 

ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤตกิรรมการลงทุนทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นทีอ่ําเภอ

หาดใหญ่ (n=400) 

ปัจจยัสว่นบุคคลและพฤตกิรรม

การลงทุน 

การตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ 

ดา้นการ

ประเมนิ

ทางเลอืก 

ดา้น

พฤตกิรรม

หลงัการซือ้ 

ดา้นการ

ตดัสนิใจ

ซือ้ 

ดา้นการ

คน้หา

ขอ้มลู 

ดา้นการรบัรู้

ถงึความ

ตอ้งการ 

โดยรวม 

เพศ .353 2.035 .696 .236 .260 .773 

อาย ุ 1.385 1.121 1.305 .517 .255 1.134 

การศกึษา 2.872 1.433 .969 .112 .200 .988 

อาชพี 1.744 .634 1.357 .928 1.080 .993 

รายไดต้่อเดอืน 1.418 1.813 1.545 .744 .543 .993 

ระยะเวลาในการลงทุน 3.346** 1.875 2.353* 3.972** 1.833 3.509** 

ปรมิาณเงนิทีใ่ชล้งทุน 2.409 1.927 1.929 .674 .594 1.572 

ทีม่าของเงนิทุน 1.989 1.412 1.523 4.806** 3.553** 3.000** 

การเลอืกประเภทกลุ่มหลกัทรพัย ์ 3.298** 3.389** 2.260* 1.326 2.510* 3.327** 

*p < .05, **p < .01 
 

  จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืนต่างกนั 

มกีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยรวม

และรายดา้นไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

  กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะยะเวลาในการลงทุนต่างกนั มกีารตดัสนิใจในการลงทนุในหุน้ของคนรุ่นใหม่

ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ ดา้นการตดัสนิใจซื้อ และดา้นการประเมนิ

ทางเลอืก แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  กลุ่มตวัอย่างทีม่ทีีม่าของเงนิทุนต่างกนั มกีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่ ี

อายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียั 

สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  



  กลุ่มตวัอยา่งทีม่กีารเลอืกประเภทกลุ่มหลกัทรพัยต์่างกนั มกีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของ

คนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิี่ระดบั .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการรบัรูถ้งึความตอ้งการ ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 6.  ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ที่มอีายุ

ระหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ ดงัตาราง 2 
 

ตาราง 2 

สว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุน่ใหมท่ีม่อีายุระหวา่ง 18-40 ปี ในพื้นทีอ่าํเภอหาดใหญ่ (n=400) 

สว่นประสมทางการตลาด (4Ps) 

การตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ 

ดา้นการ

ประเมนิ

ทางเลอืก 

ดา้น

พฤตกิรรม

หลงัการซือ้ 

ดา้นการ

ตดัสนิใจ 

ซือ้ 

ดา้น 

การคน้หา

ขอ้มลู 

ดา้นการรบัรู้

ถงึความ

ตอ้งการ 

โดยรวม 

Constant 1.357 1.928 1.909 1.381 1.644 1.644 

ดา้นผลติภณัฑ ์(X1) .125 .013 .072 .131 .031 .069 

ดา้นราคา (X2) .174* .185* .117 .198* .189* .173** 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (X3) .040 .218** .272** .142* .088 .152** 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (X4) .314** .138* .080 .181** .291** .201** 

F Test 40.329 22.981 26.109 37.072 33.774 56.043 

R2 .290   .189   .209   .273   .255   .362   

Adjusted R2 .283   .181   .201   .266   .247   .356   

*p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืคา่ B คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ) 
 

  จากตาราง 2 พบว่า สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นราคา และดา้น

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย สง่ผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหมท่ีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี 

ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 36.2 ซึง่สามารถเขยีนสมการ

ได ้ดงัน้ี 

  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.644+.201X4 +.173X2+.152X3 

  หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

  1) สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นราคา สง่ผลต่อการตดัสนิใจ

ในการลงทุนในหุน้ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอ

หาดใหญ่ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 20.9 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.357+.314X4 +.174X2 

  2) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสรมิ

การตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ดา้นการคน้หาขอ้มูลของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 



18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้ร้อยละ 18.9 ซึ่งสามารถ

เขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.928+.218X3 +.185X2+.138X4 

  3) ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุน

ในหุน้ดา้นการประเมนิทางเลอืกของคนรุ่นใหม่ที่มอีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดย

สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 20.9 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.909+.272X3 

  4) ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย สง่ผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ดา้นการตดัสนิใจซือ้ของคนรุน่ใหมท่ีม่อีายุระหวา่ง 18-

40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 27.3 ซึง่สามารถเขยีน

สมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.381+.181X4 +.198X2+.142X3 

  5) สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นราคา สง่ผลต่อการตดัสนิใจ

ในการลงทุนในหุน้ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ 

โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 25.5 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = 1.644+.291X4 +.189X2 

 

อภิปรายผล 
 

 1. ปัจจยัสว่นบุคคล และพฤตกิรรมการลงทุนทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุน่ใหม่

ทีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่  

  กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน ต่างกนั มกีารตดัสนิใจใน

การลงทุนในหุน้ของคนรุน่ใหมท่ีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ โดยรวมและรายดา้นไม่

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิสอดคลอ้งกบัการศกึษาของธนพล จนัทรแ์ก้วเดช (2562) ศกึษา

พฤตกิรรมการลงทุนตราสารหุน้ของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 

พบว่า นักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้และอาชพี ต่างกนั 

ทําใหพ้ฤตกิรรมการลงทุนตราสารหุน้ ของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร และนักลงทุนรายย่อย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไมต่่างกนั 

  กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะยะเวลาในการลงทุนต่างกนั มกีารตดัสนิใจในการลงทนุในหุน้ของคนรุ่นใหม่

ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการ ดา้นการตดัสนิใจซื้อ และดา้นการประเมนิ

ทางเลอืก แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีเน่ืองจากระยะเวลาการลงทุนหรอืช่วงเวลา

การลงทุน คอื ระยะเวลารวมทีน่ักลงทุนตอ้งถอืครองหลกัทรพัย ์การกําหนดระยะเวลาสาํหรบัการลงทุน

มกัจะเกีย่วขอ้งกบัเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของนกัลงทุน ประเภทของระยะเวลาการลงทุน นัน้แตกต่าง

จากกนัไปทัง้ระยะสัน้ไปเป็นระยะยาว 



  กลุ่มตวัอย่างทีม่ทีีม่าของเงนิทุนต่างกนั มกีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่ ี

อายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการตดัสนิใจซื้อ ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซื้อ แตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 สอดคล้องกบัการศกึษาของสรชา ตนานุวฒัน์ (2560) ศกึษาปัจจยัที่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยใน

จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษา พบว่า นกัลงทุนทีม่แีหล่งทีม่าของเงนิทุน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อ

หุน้สามญั แตกต่างกนั 

  กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารเลอืกประเภทกลุ่มหลกัทรพัยต์่างกนั มกีารตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้

ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรบัรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหา

ขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 ทัง้น้ีเน่ืองจากทางเลอืกการลงทุนมทีางเลอืกการลงทุนหลากประเภททีม่ตี่อทศิทางการลงทุน 

ทาํใหก้ารเลอืกกลุ่มหลกัทรพัยส์ามารถกาํหนดกลยทุธก์ารลงทุนในภาวะตลาดทีแ่ตกต่างกนั 
 2. พฤตกิรรมการลงทุน ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการลงทุน ปรมิาณเงนิทีใ่ชล้งทุน ทีม่าของเงนิทุน 

และการเลอืกประเภทกลุ่มหลกัทรพัย ์ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่น

ใหม่ที่มอีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ แตกต่างกนั สอดคล้องกบัการศกึษาของจตุพร 

อนิทรอ์กัษร (2560) ศกึษาการตดัสนิใจเลอืกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพือ่ลดหย่อนภาษขีอง

นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษ 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง ทีม่จีํานวนเงนิลงทุนเฉลีย่ต่อปี ต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกลงทุนกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว LTF เพือ่ลดหย่อนภาษ ีโดยรวมแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของสรชา ตนานุวฒัน์ 

(2560) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของ

นักลงทุนรายย่อยในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษา พบว่า 1) นักลงทุนที่มอีายุ สถานภาพ และแหล่ง 

ทีม่าของเงนิทุน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้หุน้สามญั แตกต่างกนั 
 

 3.  ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ที่มอีายุ

ระหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่  

  สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

สง่ผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่ 

โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 36.2  
  หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

  1) สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นราคา สง่ผลต่อการตดัสนิใจ

ในการลงทุนในหุน้ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอ

หาดใหญ่ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 20.9 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Yang Mo 

(2563) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน



บรษิทัเอกชน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดสง่ผลต่อ

การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบรษิทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  2) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสรมิ

การตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ดา้นการคน้หาขอ้มูลของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 

18-40 ปี ในพืน้ทีอ่ําเภอหาดใหญ่โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 18.9 สอดคลอ้งกบั

การศกึษาของนวชิญ์มทัรา กรรมะตนัตระเวท (2561) ศกึษาพฤตกิรรมและสว่นประสมทางการตลาดทีม่ี

ผลต่อการตดัสนิใจการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา 

พบวา่ สว่นประสมทางการตลาด (4P) มสีว่นสาํคญัอยา่งมากต่อการตดัสนิใจลงทุน 

  3) สว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สง่ผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุน

ในหุน้ดา้นการประเมนิทางเลอืกของคนรุ่นใหม่ที่มอีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดย

สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 20.9 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของทรรศวรรณ จนัทรส์าย 

(2557) ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ. บวัหลวง: 

กรณีศกึษาลกูคา้ทีล่งทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยัสว่นประสม

ทางการตลาด ดา้นชอ่งทางการจาํหน่าย มผีลต่อการตดัสนใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 

  4) สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นราคา และดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ดา้นการตดัสนิใจซื้อของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-40 ปี ใน

พื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้รอ้ยละ 27.3 สอดคล้องกบัการศกึษา

ของปารชิาต ิโสภารตัน์ (2560) ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ซสีุขสวสัดิ ์ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้

ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ซสีขุสวสัดิ ์

  5) สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นราคา สง่ผลต่อการตดัสนิใจ

ในการลงทุนในหุ้นด้านพฤตกิรรมหลงัการซื้อของคนรุ่นใหม่ที่มอีายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอ

หาดใหญ่ โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 25.5 สอดคลอ้งกบัการศกึษาของอภนิันท์ 

พชัโรภาสวฒันกุล (2563) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทนุรวม

ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทาลสิ จํากดั ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาดและดา้นราคา มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม ของ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทาลสิ จาํกดั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 ความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาดในการลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18-

40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ เมื่อจะต้องซื้อหุ้น ต้องเลือกหุ้นที่มีเสถียรภาพ หุ้นกู้ที่มอีนัดบัความ

น่าเชื่อถอืของตราสารในระดบัทีล่งทุนได ้จะถอืว่าเป็นสนิทรพัยท์ีค่่อนขา้งปลอดภยั ควรเลอืกลงทุนใน



ระยะยาว เพือ่ลดความเสีย่งจากการผนัผวนมากเกนิไป เพิม่ช่องทางสาํหรบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหม้ี

ทางเลอืกทีห่ลากหลาย เพื่อเป็นตวัเลอืกสําหรบันักลงทุน สรา้งแรงจูงใจสําหรบันักลงทุนครัง้แรก โดย

การแจกของทีร่ะลกึ หรอืรางวลั เพือ่เป็นการสง่เสรมิการขายซึง่เป็นหน่ึงในกลยทุธก์ารตลาดทีส่าํคญั 

 

 การตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ของคนรุน่ใหมท่ีม่อีายรุะหวา่ง 18-40 ปี ในพืน้ทีอ่าํเภอหาดใหญ่ 

 การลงทุนมคีวามเสีย่ง แต่สามารถลดความเสีย่งบางสว่นไดด้ว้ยการศกึษาและทาํความเขา้ใจปัจจยั

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ลกัษณะของดชันีอา้งองิ ผลตอบแทนและความเสีย่ง นกัลงทุนควรตดัสนิใจถอืต่อ

โดยไม่มจุีดขายขาดทุน แต่กําไรจะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อมกีารขายหุน้ออกไป เพื่อเป้าหมายเกษยีณสุขใน

อนาคต ควรออมเงนิในธนาคาร หรอืลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิหรอืกองทนุรวมตราสารหน้ีทีใ่หผ้ล ตอบ

แทนประมาณ 2% ต่อปี การลงทุนมคีวามเสีย่ง แต่สามารถลดความเสีย่งบางส่วนไดด้ว้ยการศกึษาและ

ทําความเขา้ใจปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ลกัษณะของดชันีอ้างองิ ผลตอบแทนและความเสีย่ง เริม่

วางแผนการเงนิเพือ่การเกษยีณเสยีตัง้แต่เน่ินๆ ลงมอืออมใหเ้รว็ทีสุ่ด เพือ่ทีจ่ะไดม้ชี่วงระยะเวลาพอสมควร

ใหเ้งนิงอกเงย ตามแนวคดิทีว่า่ ออมก่อนรวยกวา่ เพือ่ความมัง่คัง่และมัน่คงของตวัเอง 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรใชว้ธิกีารศกึษาเชงิคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ในการศกึษา เพือ่จะไดท้ราบถงึความคดิเหน็และการตดัสนิใจในการลงทุนในหุน้ 

 2. การศกึษากลุ่มตวัอย่าง สามารถศกึษากลุ่มตวัอย่างอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มตวัอย่าง 18-40 ปี 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความเหมาะสมสาํหรบัเลอืกการทาํวจิยั เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง และครอบคลุมทีส่ดุ 
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