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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้
ของคนรุน่ ใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ 2) ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนทีส่ ง่ ผลต่อ
การตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ และ 3)
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง
18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี มีการ
ตัดสินใจในการลงทุนในหุ้น และอาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติท่ใี ช้คอื
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที ทดสอบค่าเอฟ
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 1 ปี โดยมีปริมาณ
เงินทีใ่ ช้ลงทุนน้อยกว่า 50,000 บาท มีทม่ี าของเงินทุนจากเงินออม และส่วนใหญ่เลือกกลุ่มหลักทรัพย์
ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยกลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
การตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาในการลงทุน ทีม่ าของ
เงินทุน และการเลือกประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ต่างกัน มีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี ี
อายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
นอกจากนี้ยงั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่มี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่
อําเภอหาดใหญ่ โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 36.2
คําสําคัญ : การตัดสินใจ, การลงทุนในหุน้ , คนรุน่ ใหม่
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.
Key Words : Decision making, Stock investment, New generation
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การลงทุนในตลาดหุน้ ถือได้ว่าเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะสนับสนุ นการพัฒนาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนย่อมมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนอย่างละเอียด จะช่วยให้ผลู้ งทุนสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งจาก
การลงทุนให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และสามารถได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับทีน่ ่าพึงพอใจตาม
ทีค่ าดหวังได้ (กนกดล สิรวิ ฒ
ั นชัย, 2557) ซึง่ ตลาดหุน้ ไทยมองได้วา่ เป็ นภาพสะท้อนของระบบเศรษฐกิจ
จริงในประเทศไทย เวลาทีเ่ ศรษฐกิจเติบโตดีมกั จะควบคูไ่ ปกับการเติบโตและปรับตัวสูงขึน้ ของดัชนีหลักทรัพย์
อันเนื่องมาจากการออมและการลงทุนทีม่ ากขึน้ เช่นเดียวกับเมือ่ เศรษฐกิจชะลอตัวดัชนีในตลาดหลักทรัพย์
ก็มกั จะเข้าสูโ่ หมดปรับฐาน แต่แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตโดยเฉลีย่ อยู่ทป่ี ระมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
แต่ตลาดหลักทรัพย์กลับให้ผล ตอบแทนเฉลีย่ สิบปี ย้อนหลังมากกว่านัน้ คือ อยูท่ ร่ี าว ๆ 8-12% (รวมทัง้
Capital Gain และผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผล) ซึ่งเป็ นตัวเลขที่น่าดึงดูดมาก หากเทียบกบอัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายทีอ่ ยูใ่ นระดับหนึ่งหลักต้นๆ มานาน ซึง่ หมายความว่าหากนักลงทุนนําเงินมาเฉลีย่ ซื้อหุน้
ทุ ก ตัว ในตลาดเท่ า ๆ กัน เป็ นเวลาสิบ ปี จะได้ผ ลตอบแทนเฉลี่ย ถึง ปี ล ะ 8-12% และจะกลายเป็ น
ผลตอบแทน 100% ทบต้นเมื่อลงทุนไปแล้ว 6-9 ปี แต่ภายใต้ผลตอบแทนทีเ่ ติบโตระดับสูงแบบนี้ ยังคง

มีเทคนิคเพิม่ ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกวาเฉลีย่ เงินซือ้ หุน้ ทุกตัวในตลาด เนื่องจากในตลาดหุน้ จะมี
ส่วนทีใ่ ห้ผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าเฉลีย่ อยู่เสมอตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรม
และตลาดหลักทรัพย์กแ็ บ่งหุน้ ออกเป็ นหมวดอุตสาหกรรม 8 หมวด ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,
สินค้าอุปโภคบริโภค, ธุรกิจการเงิน, สินค้าอุตสาหกรรม, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, ทรัพยากร, บริการ,
เทคโนโลยี ซึง่ หากนักลงทุนสามารถประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ถูกต้อง และเลือกวางเงินลงทุน
ตามหมวดอุตสาหกรรมให้เหมาะสม ก็สามารถทําผลตอบแทนเหนือค่าเฉลีย่ ที่ 8-12% ต่อปี นนั ้ ได้ (Yang
Mo, 2563)
กลุ่มคนทีม่ อี ายุระหว่าง 18-40 ปี เป็ นกลุ่มเป้ าหมายสําคัญของธุรกิจและแบรนด์ในปั จจุบนั จุดเด่น
ก็คอื ความอยากรูอ้ ยากเห็นและกล้าเปิ ดใจลองสิง่ ใหม่ๆ นอกจากนี้ยงั ใช้ชวี ติ ประจําวันคุน้ เคยกับเทคโนโลยี,
แอปพลิเคชัน,
่ การสื่อสารในสังคมออนไลน์มากกว่า ก่อนหน้านัน้ กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่มองหาความมันคง
่
มากทีส่ ุด พวกเขาให้ความสําคัญและทุ่มเทไปกับการสร้างอนาคตทีด่ ี มุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างครอบครัว ต้องการ
ประสบความสําเร็จในชีวติ เพราะมองว่าความมันคงของชี
่
วติ = สิง่ สําคัญที่สุด ดังนัน้ วิถชี วี ติ ของนัก
เดินหน้าหาอนาคตจึงมักจะวางแผนชีวติ อยู่เสมอ เช่น การออมเงิน การสร้างรายได้เสริม การลงทุน การ
ทําประกันชีวติ หรือประกันสุขภาพ แม้แต่ให้ความสนใจในการเป็ นเจ้าของธุรกิจทีม่ คี วามมันคงมากกว่
่
า
การเป็ นพนักงานประจํา นอกจากนี้พวกเขายังเป็ นพวกติดบ้าน เพราะมีความสุขไปกับการได้อยูบ่ า้ น อยู่
กับครอบครัว รักการทําบุญเข้าวัด และชอบทําสิง่ ดีๆ เพือ่ สังคม ชอบช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และชอบทํา
กิจกรรมอาสา ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะเกีย่ วโยงในชีวติ ประจําวันก็จะเป็ นการใช้แพกเก็จผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นธรรมชาติ
(สายอนุ รกั ษ์) ใช้รถสาธารณะมากกว่ารถส่วนตัว วิถีชวี ติ การใช้ส่อื ออนไลน์ ในแต่ละวันของพวกเขา
ส่วนมากจะเน้นไปทีก่ ารสร้างความน่า เชือ่ ถือ หรือความมันใจของตั
่
วเอง รวมไปถึงอัพเดทเทรนด์สุขภาพ
ศาสนา หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาก
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุ
ระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ท่มี ี
อายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
3. เพือ่ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุน่ ใหม่ท่ี
มีอายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่มี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่
แตกต่างกัน

2. พฤติกรรมการลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาในการลงทุน ปริมาณเงินทีใ่ ช้ลงทุน ทีม่ าของเงินทุน
และการเลือกประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ทแ่ี ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่น
ใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ แตกต่างกัน
3. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุน่ ใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ที่
อําเภอหาดใหญ่
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านตัวแปร
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งเน้นเรื่อง ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี ี
อายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ ผูว้ จิ ยั ศึกษาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ คือ
1) ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน
2) พฤติกรรมการลงทุน ประกอบด้วย ระยะเวลาในการลงทุน ปริมาณเงินที่ใช้ลงทุน ที่มา
ของเงินทุน และการเลือกประเภทกลุ่มหลักทรัพย์
3) ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ใน
พืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมหลังการซือ้
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีท่ ําการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี โดยอาศัยอยู่
ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ และมีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ซึง่ ไม่ทราบจํานวนทีแ่ น่นอน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ดําเนินการวิจยั ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน
4. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับการลงทุน
SET investnow (2564) กล่าวว่า ปั จจุบนั การลงทุนในหุ้น เป็ นเรื่องใกล้ตวั มากขึ้น เพราะผล
ตอบแทนทีเ่ กิดจากสินทรัพย์อ่นื ๆ เช่น เงินฝาก สลากออมสิน หรือพันธบัตรรัฐบาล อยูใ่ นระดับทีค่ อ่ นข้าง
ตํ่า อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุน้ ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถีถ่ ว้ นก่อนตัดสินใจลงทุน และแม้ว่าตลาดหุน้

จะเป็ นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ แต่หลายคนอาจยังมีคําถามว่า จะทําอย่างไรให้เงินได้ทํางาน
แทนเราและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 1) ระยะเวลาในการลงทุน 1.1) ลงทุนระยะยาว (10 15 ปี ) 1.2) ลงทุนเพื่อทํากําไรระยะสัน้ 1.3) ลงทุนเพื่อรับเงินปั นผล 2) ปริมาณเงินทีใ่ ช้ลงทุน 3) ทีม่ าของ
เงินทุนของนักลงทุน
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
Kotler (2003 อ้างถึงใน ณตา ทับ ทิมจรูญ, 2558) ได้กล่าวถึงการตลาดเป็ นกิจกรรมที่ทําให้
สินค้าหรือบริการเคลื่อนย้ายจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้ และเป็ นกิจกรรมทีม่ นุ ษย์กระทําขึน้ เพื่อ
สนองความต้องการของมนุษย์ดว้ ยกัน เพือ่ ให้ได้รบั ความพอใจโดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่ น ซึง่ กล่าวได้
ว่าเป็ นกระบวนการทางการบริหาร ให้บุคคลและกลุ่มได้รบั สิง่ ทีส่ นองความจําเป็ นความต้องการจากการ
สร้างและแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix
หรือ 4P) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งองค์กรใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
Kotler & Keller (2006 อ้างถึงใน สุรพันธ์ ใจมา, 2559) ได้แบ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผูบ้ ริโภคไว้เป็ น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การรับรูถ้ งึ ความต้องการ พฤติกรรมการซือ้ มีจดุ เริม่ ต้นจากการที่
ผูบ้ ริโภคมีความต้องการทีอ่ าจได้รบั จาการกระตุ้นจากภายนอก 2) การค้นหาข้อมูล หลังจากผูบ้ ริโภค
เกิดความต้องการแล้ว การค้นหา เสาะหา ศึกษาข้อมูลของสินค้านัน้ ๆ เป็ นขัน้ ตอนทีจ่ ะเกิดต่อมา 3) การ
ประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ เมื่อผู้บริโภคได้มกี ารเสาะหาข้อมูลแล้ว จากนัน้ ผู้บริโภคจะเกิด
ความเข้าใจ และประเมินผลทางเลือกต่างๆ 4) การตัดสินใจซือ้ จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
ทําให้ผบู้ ริโภคสามารถจัดลําดับความสําคัญของการเลือกซือ้ 5) พฤติกรรมหลังการซือ้ หลังจากมีการซือ้
แล้ว ผูบ้ ริโภคจะได้รบั ประสบการณ์ในการบริโภค ซึง่ อาจจะได้รบั ความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ถา้ พอใจ
ผูบ้ ริโภคได้รบั ทราบถึงข้อดีต่างๆ ของสินค้าก็ทาํ ให้เกิดการซือ้ ซํ้าได้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปาริชาติ โสภารัตน์ (2560) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ ซีสุขสวัสดิ ์ ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 26 – 35 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
เป็ นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ตามลําดับ ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ
สาขาบิ๊กซีสุข สวัส ดิม์ ากที่สุดดังนี้ อันดับ ที่ 1 ด้านผลิต ภัณฑ์อนั ดับ ที่ 2 ด้านบุค คล อันดับ ที่ 3 ด้าน
ช่องทางการจัด จําหน่าย อันดับที่ 4 ด้านกระบวนการ อันดับที่ 5 ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
อันดับที่ 6 ด้านการส่งเสริมการตลาด และอันดับที่ 7 ด้าน ราคา ตามลําดับ การตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ ซีสุขสวัสดิ ์มากทีส่ ุด ดังนี้ อันดับที1่ ด้านการรับรูป้ ั ญหา

อันดับที่ 2 ด้านการประเมินทางเลือก และอันดับที่ 3 ด้านการค้นหาแหล่งข้อมูล ตามลําดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านบุคคล และด้านราคา มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ ซีสุขสวัสดิ ์ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สรชา ตนานุวฒ
ั น์ (2560) ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า 1) นักลงทุนทีม่ อี ายุ สถานภาพ
และแหล่งทีม่ าของเงินทุน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อหุน้ สามัญ (การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 2) ด้านสถานการณ์ ด้านจิตวิทยา ด้านข่าวสาร ด้านสังคม มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ หุน้ สามัญ (การวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ ฐาน) โดยสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 22.7 3)
ด้านสถานการณ์ ด้านข่าวสาร ด้านจิตวิทยา มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจขายหุน้ สามัญ (การวิเคราะห์ปัจจัย
พืน้ ฐาน) โดยสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 19.4 4) ด้านข่าวสาร ด้านสถานการณ์ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ ขายหุน้ สามัญ (การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค) โดยสามารถอธิบายได้รอ้ ยละ 9.6
อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล (2563) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทาลิส จํากัด ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม มากทีส่ ุดดังนี้ อันดับ 1 ด้านการส่งเสริม
การตลาด อันดับที่ 2 ด้านราคา อันดับที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์ และอันดับที่ 4 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ของบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนทาลิส จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีท่ ําการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี โดยอาศัยอยู่ใน
พืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ และมีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ซึง่ ไม่ทราบจํานวนทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับประชาชนคนรุน่ ใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง
18-40 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ และมีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ที่แน่ นอน ผูว้ จิ ยั จึงใช้
วิธกี ารกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่าร้อยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดยใช้สตู รของ Cochran
(1977 กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2561) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 385 คน ในการสํารวจเพือ่ ป้ องกันการไม่ได้
รับการตอบกลับของแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ ขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน ซึง่ รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ สิ้น 400 คน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) โดยเลือกเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ อี ายุระหว่าง 18-40 ปี มีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ และอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
เท่านัน้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยเกีย่ วกับปั จจัยส่วนบุคคล จํานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยเกีย่ วกับพฤติกรรมการลงทุน จํานวน 4 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 เป็ นคํ า ถามมาตรวัด และให้ค ะแนนแบบ (Rating Scale) โดยเกี่ย วกับ ส่ ว นประสม
การตลาด (4Ps) จํานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็ นคําถามมาตรวัดและให้คะแนนแบบ (Rating Scale) โดยเกีย่ วกับการตัดสินใจใน การ
ลงทุนในหุน้ ของคนรุน่ ใหม่ จํานวน 15 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่องพฤติกรรมการลงทุน ส่วนประสม
ทางการตลาด (4Ps) ในการลงทุน และการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของกลุ่มประชาชน จากนัน้ นํามา
กําหนดกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั
2. ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและรูปแบบทีก่ ําหนดไว้ แล้วนําเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษา เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและนําข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทป่ี รึกษามาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
3. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาแล้วไปเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบริหารธุรกิจหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการลงทุน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
3.1 อาจารย์ ผศ.กิจจา ฉลาดพจนพร ตําแหน่งงาน หัวหน้าภาควิชาการโฆษณาและการประชา
สัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3.2 รองศาสตราจารย์ ขนบพัน ธุ์ เอี่ย มโอภาส ตํ า แหน่ ง งาน รองคณบดีฝ่ ายบริห าร
มหาวิทยาลัยรายคําแหง
3.3 อาจารย์ปวิรศา ประดิษฐศร ตําแหน่ งงาน อาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษาทัวไป
่
สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. ผูว้ จิ ยั นํ าผลการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ทัง้ 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาค่า IOC หรือค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ซึง่ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง ในแต่ละข้ออยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 โดยมีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง
โดยรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.941
5. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ทป่ี รึกษาอีกครัง้ เพือ่ พิจารณาความถูกต้อง
และแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ แล้วนํ าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่ม
ประชาชนทีม่ กี ารตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ โดยต้องมีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน
เพือ่ หาความเชื่อมันของเครื
่
่องมือ ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ซึ่งจากผลการทดสอบแบบสอบถามเกีย่ วกับส่วนประสมการตลาด (4Ps) ได้ค่า αCoefficient เท่ากับ 0.910 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ ได้ค่า
α-Coefficient เท่ากับ 0.801 และโดยรวมทัง้ ฉบับ ได้ค่า α-Coefficient เท่ากับ 0.895 ดังนัน้ ถือ ว่ า
แบบสอบถามมีความน่าเชือ่ ถือตามหลักสถิติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วจิ ยั สร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ
Covid-19 ในปั จจุบนั ซึง่ สร้างแบบสอบถามมีขนั ้ ตอนทีไ่ ม่ยุ่งยาก และทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลสะดวกรวดเร็ว
ขึน้ และไม่จาํ เป็ นต้องออกไปยังสถานทีต่ ่างๆ เพือ่ หากลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูว้ จิ ยั ได้กระจายผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการโพสลิงค์แบบสอบถามในกลุ่ม
การลงทุนในหุน้ ผ่าน Facebook หรือส่งลิงค์แบบสอบถามทาง Line Messenger จํานวนทัง้ สิน้ 400 คน
โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 สัปดาห์
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล และพฤติกรรมการลงทุ นของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้
ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean)
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ปั จจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการลงทุนทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคน
รุ่นใหม่ท่มี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (tTest) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมี
ความแตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคูต่ ่อด้วยวิธกี ารแบบ LSD
4. ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ท่มี อี ายุ
ระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิ จยั
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 56.75 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 65.75 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 45.50 ซึง่ มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 41.75 และส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
41.25
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาในการลงทุนมากกว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.75 โดยมี
ปริมาณเงินทีใ่ ช้ลงทุนน้อยกว่า 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 55.00 ซึง่ มีทม่ี าของเงินทุนจากเงินออม คิด
เป็ นร้อยละ 54.75 และส่วนใหญ่เลือกกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 30.25
3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่น
ใหม่ท่มี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.41)
และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.56) รองลงมา คือ
ด้านราคา ( X = 4.38) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = 4.35) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 4.33)

4. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี
ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.25) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการประเมินทางเลือก ( X = 4.28) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมหลัง
การซื้อ ( X = 4.26) ด้านการตัดสินใจซื้อ ( X = 4.24) ด้านการค้นหาข้อมูล ( X = 4.23) และด้านการรับรู้
ถึงความต้องการ ( X = 4.22)
5. ปั จจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการลงทุนทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคน
รุน่ ใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ ดังตาราง 1
ตาราง 1
ปั จจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการลงทุนทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทมี ่ อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นทีอ่ ําเภอ
หาดใหญ่ (n=400)

ปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การลงทุน
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาในการลงทุน
ปริมาณเงินทีใ่ ช้ลงทุน
ทีม่ าของเงินทุน
การเลือกประเภทกลุ่มหลักทรัพย์
*p < .05, **p < .01

ด้านการ
ประเมิน
ทางเลือก
.353
1.385
2.872
1.744
1.418
3.346**
2.409
1.989
3.298**

การตัดสินใจในการลงทุนในหุน้
ด้าน
ด้านการ ด้านการ ด้านการรับรู้
พฤติกรรม ตัดสินใจ
ค้นหา
ถึงความ
หลังการซือ้
ซือ้
ข้อมูล
ต้องการ
2.035
.696
.236
.260
1.121
1.305
.517
.255
1.433
.969
.112
.200
.634
1.357
.928
1.080
1.813
1.545
.744
.543
1.875
1.833
2.353*
3.972**
1.927
1.929
.674
.594
1.412
1.523
4.806**
3.553**
1.326
3.389**
2.260*
2.510*

โดยรวม

.773
1.134
.988
.993
.993
3.509**
1.572
3.000**
3.327**

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ เี พศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน
มีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาในการลงทุนต่างกัน มีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่
ทีม่ อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านการประเมิน
ทางเลือก แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ที ม่ี าของเงินทุนต่างกัน มีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี ี
อายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจซือ้ ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั
สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารเลือกประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ต่างกัน มีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของ
คนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล
ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
6. ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ท่มี อี ายุ
ระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ ดังตาราง 2
ตาราง 2
ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุน่ ใหม่ทมี ่ อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ (n=400)

การตัดสินใจในการลงทุนในหุน้
ด้านการ
ด้าน
ด้านการ
ด้าน
ด้านการรับรู้
ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
ประเมิน
พฤติกรรม
ตัดสินใจ
การค้นหา
ถึงความ
ทางเลือก
หลังการซือ้
ซือ้
ข้อมูล
ต้องการ
Constant
1.357
1.928
1.909
1.381
1.644
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
.125
.013
.072
.131
.031
ด้านราคา (X2)
.174*
.185*
.198*
.189*
.117
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3)
.218**
.272**
.142*
.088
.040
ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4)
.314**
.138*
.181**
.291**
.080
40.329
22.981
26.109
37.072
33.774
F Test
.290
.189
.209
.273
.255
R2
2
.283
.181
.201
.266
.247
Adjusted R
*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์

จากตาราง 2 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี
ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 36.2 ซึง่ สามารถเขียนสมการ
ได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.644+.201X4 +.173X2+.152X3
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการลงทุนในหุน้ ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอ
หาดใหญ่ โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 20.9 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.357+.314X4 +.174X2
2) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ด้านการค้นหาข้อมูลของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง

โดยรวม

1.644
.069
.173**
.152**
.201**
56.043
.362
.356

18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้ร้อยละ 18.9 ซึ่งสามารถ
เขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.928+.218X3 +.185X2+.138X4
3) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
ในหุน้ ด้านการประเมินทางเลือกของคนรุ่นใหม่ท่มี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 20.9 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.909+.272X3
4) ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ด้านการตัดสินใจซือ้ ของคนรุน่ ใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 1840 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 27.3 ซึง่ สามารถเขียน
สมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.381+.181X4 +.198X2+.142X3
5) ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการลงทุนในหุน้ ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 25.5 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.644+.291X4 +.189X2
อภิ ปรายผล
1. ปั จจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการลงทุนทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุน่ ใหม่
ทีม่ อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
กลุ่มตัวอย่างที่มเี พศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการตัดสินใจใน
การลงทุนในหุน้ ของคนรุน่ ใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของธนพล จันทร์แก้วเดช (2562) ศึกษา
พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุน้ ของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
พบว่า นักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ต่างกัน
ทําให้พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุน้ ของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร และนักลงทุนรายย่อย
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะยะเวลาในการลงทุนต่างกัน มีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่
ทีม่ อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านการประเมิน
ทางเลือก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้เนื่องจากระยะเวลาการลงทุนหรือช่วงเวลา
การลงทุน คือ ระยะเวลารวมทีน่ ักลงทุนต้องถือครองหลักทรัพย์ การกําหนดระยะเวลาสําหรับการลงทุน
มักจะเกีย่ วข้องกับเป้ าหมายและจุดมุ่งหมายของนักลงทุน ประเภทของระยะเวลาการลงทุน นัน้ แตกต่าง
จากกันไปทัง้ ระยะสัน้ ไปเป็ นระยะยาว

กลุ่มตัวอย่างทีม่ ที ม่ี าของเงินทุนต่างกัน มีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี ี
อายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของสรชา ตนานุ วฒ
ั น์ (2560) ศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยใน
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า นักลงทุนทีม่ แี หล่งทีม่ าของเงินทุน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
หุน้ สามัญ แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ กี ารเลือกประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ต่างกัน มีการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้
ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหา
ข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ทัง้ นี้เนื่องจากทางเลือกการลงทุนมีทางเลือกการลงทุนหลากประเภททีม่ ตี ่อทิศทางการลงทุน
ทําให้การเลือกกลุ่มหลักทรัพย์สามารถกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในภาวะตลาดทีแ่ ตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาในการลงทุน ปริมาณเงินทีใ่ ช้ลงทุน ทีม่ าของเงินทุน
และการเลือกประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่น
ใหม่ท่มี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของจตุพร
อินทร์อกั ษร (2560) ศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพือ่ ลดหย่อนภาษีของ
นัก ศึก ษาโครงการพิเ ศษ มหาวิท ยาลัย รามคํา แหง ผลการศึก ษา พบว่า นัก ศึก ษาโครงการพิเ ศษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีม่ จี ํานวนเงินลงทุนเฉลีย่ ต่อปี ต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาว LTF เพือ่ ลดหย่อนภาษี โดยรวมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของสรชา ตนานุวฒ
ั น์
(2560) ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
นักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า 1) นักลงทุนที่มอี ายุ สถานภาพ และแหล่ง
ทีม่ าของเงินทุน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ หุน้ สามัญ แตกต่างกัน
3. ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ท่มี อี ายุ
ระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 36.2
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการลงทุนในหุน้ ด้านการรับรูถ้ งึ ความต้องการของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอ
หาดใหญ่ โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 20.9 สอดคล้องกับการศึกษาของ Yang Mo
(2563) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน

บริษทั เอกชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษทั เอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริม
การตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ด้านการค้นหาข้อมูลของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง
18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ ําเภอหาดใหญ่โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 18.9 สอดคล้องกับ
การศึกษาของนวิชญ์มทั รา กรรมะตันตระเวท (2561) ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4P) มีสว่ นสําคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุน
3) ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
ในหุน้ ด้านการประเมินทางเลือกของคนรุ่นใหม่ท่มี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 20.9 สอดคล้องกับการศึกษาของทรรศวรรณ จันทร์สาย
(2557) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ. บัวหลวง:
กรณีศกึ ษาลูกค้าทีล่ งทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านช่องทางการจําหน่าย มีผลต่อการตัดสนใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF
4) ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ด้านการตัดสินใจซื้อของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ใน
พื้นที่อําเภอหาดใหญ่ โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 27.3 สอดคล้องกับการศึกษา
ของปาริชาติ โสภารัตน์ (2560) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ ซีสุขสวัสดิ ์ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ ซีสขุ สวัสดิ ์
5) ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการลงทุนในหุ้นด้านพฤติกรรมหลังการซื้อของคนรุ่นใหม่ท่มี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพื้นที่อําเภอ
หาดใหญ่ โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 25.5 สอดคล้องกับการศึกษาของอภินันท์
พัชโรภาสวัฒนกุล (2563) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทาลิส จํากัด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านราคา มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ของ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทาลิส จํากัด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 1840 ปี ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ เมื่อจะต้องซื้อหุ้น ต้องเลือกหุ้นที่มีเ สถีย รภาพ หุ้น กู้ท่ีมอี นั ดับ ความ
น่ าเชื่อถือของตราสารในระดับทีล่ งทุนได้ จะถือว่าเป็ นสินทรัพย์ทค่ี ่อนข้างปลอดภัย ควรเลือกลงทุนใน

ระยะยาว เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการผันผวนมากเกินไป เพิม่ ช่องทางสําหรับการซือ้ ขายหน่วยลงทุนให้มี
ทางเลือกทีห่ ลากหลาย เพื่อเป็ นตัวเลือกสําหรับนักลงทุน สร้างแรงจูงใจสําหรับนักลงทุนครัง้ แรก โดย
การแจกของทีร่ ะลึก หรือรางวัล เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการขายซึง่ เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดทีส่ าํ คัญ
การตัดสินใจในการลงทุนในหุน้ ของคนรุน่ ใหม่ทม่ี อี ายุระหว่าง 18-40 ปี ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอหาดใหญ่
การลงทุนมีความเสีย่ ง แต่สามารถลดความเสีย่ งบางส่วนได้ดว้ ยการศึกษาและทําความเข้าใจปั จจัย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ลักษณะของดัชนีอา้ งอิง ผลตอบแทนและความเสีย่ ง นักลงทุนควรตัดสินใจถือต่อ
โดยไม่มจี ุดขายขาดทุน แต่กําไรจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อมีการขายหุน้ ออกไป เพื่อเป้ าหมายเกษียณสุขใน
อนาคต ควรออมเงินในธนาคาร หรือลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ทใ่ี ห้ผล ตอบ
แทนประมาณ 2% ต่อปี การลงทุนมีความเสีย่ ง แต่สามารถลดความเสีย่ งบางส่วนได้ดว้ ยการศึกษาและ
ทําความเข้าใจปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะของดัชนีอ้างอิง ผลตอบแทนและความเสีย่ ง เริม่
วางแผนการเงินเพือ่ การเกษียณเสียตัง้ แต่เนิ่นๆ ลงมือออมให้เร็วทีส่ ุด เพือ่ ทีจ่ ะได้มชี ่วงระยะเวลาพอสมควร
ให้เงินงอกเงย ตามแนวคิดทีว่ า่ ออมก่อนรวยกว่า เพือ่ ความมังคั
่ งและมั
่
นคงของตั
่
วเอง
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ในการศึกษา เพือ่ จะได้ทราบถึงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการลงทุนในหุน้
2. การศึกษากลุ่มตัวอย่าง สามารถศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่าง 18-40 ปี
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความเหมาะสมสําหรับเลือกการทําวิจยั เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และครอบคลุมทีส่ ดุ
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