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โดยเก็บขอ้มูลจากนักลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จาํนวน 

 คน พบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง - ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได ้ระหว่าง , - ,  บาท  อาชีพพนักงานบริษทั 

ประสบการณ์การลงทุน -  ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด  แรงจูงใจ
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Abstract 

 The purposes of this study are : 1) to study demographic characteristics, 

marketing mix, investment incentives and decision-making for investing in the Stock 

Exchange of Thailand 2) to study demographic characteristics, marketing mix, 

investment motivation affecting decisions in the Stock Exchange of Thailand by 

collecting data from 400 investors who traded on the Stock Exchange of Thailand. The 

data demonstrate that 1) Most of the samples were female who are between 21 and 39 

years, single, graduated, earning from 30,001 to 50,000 baht, employees having 

investment experience from 4 to 5 years. A level of opinion on marketing mix, 

investment motivation, investing decision in the stock market as a whole is at a high 

level. 2) Difference of ages results in a vast number of investment decision in the market 

. 3) Marketing mix of distribution, sales promotion and investment incentives 

significantly influence investment decisions in the stock market at statistic level of 0.05  
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บทนํา 

 การลงทุนในปัจจุบนัมีความหลากหลายมากกว่าในอดีต  เนืองจากการพฒันาและการ

เจริญเติบโตของเทคโนโลยี  ทาํให้ผูค้นสามารถรับรู้ข่าวสาร มีช่องทางในการติดต่อสือสารทีมี

ความสะดวกรวดเร็วและมีความหลากหลายมากยิงขนึ  ตลอดจนบริษทัต่างๆ ทีตอ้งการระดมทุน  

สามารถสือสาร ชีชวน และใหข้อ้มูลทีจะสนบัสนุนให้นกัลงทุนตดัสินใจทีจะมาลงทุนกบับริษทั

ของตน (มนินธ์ปภา  จีรวทิยบ์ุปผา,  2559) 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรทีจัดตังขึนโดยพระราชบัญญัติตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.  เพือทาํหน้าทีเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวทีมี

ประสิทธิภาพ เพือการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและเป็นศูนยก์ลางการซือขายหลักทรัพย์

ประเภทต่างๆ ทีออกโดยบริษทัจดทะเบียน โดยไดเ้ริมเปิดการซือขายหลกัทรัพยเ์ป็นครังแรกเมือ

วนัที  เมษายน พ.ศ.  ทงันี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไม่ไดเ้ป็นผูซื้อหรือขายหลกัทรัพยโ์ดยตรง 

แต่ทาํหน้าทีเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการซือขายหลักทรัพย์ และ

ควบคุมดูแลให้การซือขายหลกัทรัพยเ์ป็นไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใส และยุติธรรม 

ปัจจุบนัการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ.  ขอ้มูล ณ  มิถุนายน  มีธุรกิจทีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ทงัสิน  บริษทั มีปริมาณการซือขายหมุนเวียนเฉลียต่อวนั ,  ลา้นหุน้ มีมลูคา่การซือขาย

หมนุเวียนเฉลียต่อวนั ,  ลา้นบาท (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) 

 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัเป็นทางเลือกหนึงของการลงทุนที

น่าสนใจ ซึงผูมี้เงินออมหรือตอ้งการนาํเงินมาลงทุนมีโอกาสจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน

ในอัตราทีสูงกว่าและหลากหลายรูปแบบกว่า โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบนัทีอัตราดอกเบียลด

ตาํลงจนอยู่ในระดบัทีไม่น่าจูงใจต่อการฝากเงิน การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงเหมาะอย่าง

ยิงสําหรับผูท้ีต้องการความหลากหลายในการลงทุน ทงัประเภทของสินคา้และผลตอบแทน 

เพราะมีสินคา้หรือตราสารเพือการลงทุนหลายประเภท ซึงออกโดยบริษทัจดทะเบียนทีประกอบ

ธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรม  (กนกวรรณ ศรีนวล, 2558) 

 การเขา้มาลงทุนถือหุ้นในกิจการใด ๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะเกิดประโยชน์ทังต่อ

ตนเองและระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะนอกจากผูล้งทุนจะมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็น

เจ้าของกิจการต่างๆ ทีมีศักยภาพหรือธุรกิจทีมีแนวโน้มการเติบโตทีดี มีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนทางการเงินในหลายรูปแบบจากกิจการทีลงทุนซือหุ้นไว ้อาทิ ไดรั้บเงินปันผล สิทธิ



 

ในการจองซือหุ้นเพิมทุน เป็นตน้ และหากมีการลงทุนในช่วงจงัหวะเวลาทีเหมาะสม ประกอบ

กบัความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือการลงทุนอย่างมีหลักการ ก็อาจมีโอกาสจะไดรั้บ

กาํไรจากการซือขายหลกัทรัพยอี์กดว้ย (ศิรดา นวลประดิษฐ์, 2561) 

 ดงันนัการลงทุนเพือการออมเงินนนั เป็นช่องทางในการออมเงินนนัทีมีความหลากหลาย 

เช่น พนัธบตัร หุน้กู ้หรือหุ้นทุนของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่เนืองดว้ยการทีผูล้งทุน

มีโอกาสประสบความสาํเร็จในการลงทุนไดน้ันไม่ใช่เรืองง่าย เพราะการลงทุนยอ่มมีความเสียง

มากนอ้ยไม่เท่ากนัขึนอยูก่บัสินทรัพยท์ทีผูล้งทุนเขา้ไปลงทุน และความสามารถในการรับความ

เสียงแต่ละคนไม่เท่ากนั อีกทงัการลงทุนทีดีผูล้งทุนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในกองทุน ประเภท

สินทรัพยที์เขา้ไปลงทุนและรู้ถึงความเสียงทีไดรั้บจากการลงทุน (ปาริชาติ  โสภารัตน์, 2560) 

กล่าวคือ เมือผูมี้เงินออมไม่ตอ้งการจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง เนืองจากความเสียงหรือผูอ้อม

เองยังไม่มีเ งินมากพอ ผูล้งทุนอาจนําเงินทีออมได้ไปซือหลักทรัพย์ทีพอใจทีจะลงทุน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนจะอยู่ในรูปของดอกเบียหรือเงินปันผลแลว้แต่ประเภทหลกัทรัพยที์

ลงทุน นอกจากนีผูล้งทุนอาจไดผ้ลตอบแทนอีกลกัษณะหนึง คือ กาํไรจากการขายหลกัทรัพย์

หากราคาเสนอขาย (Offer) สูงกว่าราคาเสนอซือ (Bid) ทงันีผลตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ภายใต้

ความเสียงทงัทีควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ไดค้วามเสียงทีเป็นระบบ (Systematic risk)  เป็นความ

เสียงทีมีผลกระทบต่อตลาดทงัระบบ มกัจะเรียกอีกชือว่า Market risk หรือ Undiversified risk 

เป็นความเสียงทีไม่สามารถควบคุมหรือทาํให้ลดลงไดจ้ากการกระจายการลงทุน ส่วนความ

เสียงทีไมเ่ป็นระบบ (Unsystematic risk)  เป็นความเสียงทีเกิดเฉพาะตวักบัธุรกิจ หรือ หลกัทรัพย์

นนั ๆ นกัลงทุนสามารถควบคุมหรือลดความเสียงนีลงไดด้ว้ยการจดัพอร์ตลงทุนของตนเองให้

มีการกระจายการลงทุนทีเหมาะสม 

 ปัจจุบนั นักลงทุนมีช่องทางติดตามข่าวสารและรับทราบผลวิเคราะห์สถานการณ์ทีอาจ

ส่งผล ต่อราคาหุ้นไดส้ะดวกตามสือต่าง ๆตลอดวนั รวมทงัอาจหาขอ้มูลเพิมเติมไดจ้ากตลาด

หลกัทรัพยแ์ละ โบรกเกอร์ทีใชบ้ริการ  อยา่งไรก็ตาม ตอ้งหาขอ้มูลเหล่านนัมาจากหลากหลาย

แหล่งซึงมีความน่าเชือถือแตกต่างกนั นักลงทุนจึงไม่ควรตืนตระหนกกบัข่าวทีไดรั้บทราบและ

ควรศึกษาเปรียบเทียบให้ดีก่อน ตดัสินใจ เพอืลดความเสียงในการลงทนุ             

 

 

 



 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

. เพอืศึกษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

. เพือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ( P's) ของนักลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

. เพือศึกษระดับความคิดเห็นทางด้านแรงจูงใจของนักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

. เพือศึกษาระดบัการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

. เพอืศึกษาการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

. เพอืศึกษาผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาด( P's)ทีมีต่อการตดัสินใจลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

. เพือศึกษาผลกระทบของแรงจูงใจในการลงุทนทีมีต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานของการวจิัย   

 . ลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัมีความคิดทีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต์่างกนั 

 . ส่วนประสมทางการตลาด ( P's) และ แรงจูงใจในการลงทุนส่งผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ นักลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ในช่วง ระยะเวลาระหวา่ง  กรกฎาคม พ.ศ.  -  ธันวาคม พ.ศ.  จาํนวน ,495 

ราย (ขอ้มลู ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ) 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จาํนวน  คน ในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจัยใช้หลกัการคาํนวณใช้สูตรของ 
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    .  โอกาสเพมิรายได ้ 

    .  โอกาสสร้างชือเสียงใหต้นเองในการลงทุน 

    .  รู้ทนัข่าวสารต่างๆมากขึน  

    .  รู้จกับริษทัต่างๆมากขึน  

    .  การเขา้สงัคม และใหค้วามบนัเทิง 

 

 

การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย 



 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี จะใช้แบบสอบถาม ซึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 

(closed-ended question) และคําถามปลายเปิด (open-ended question) ซึงมี   ส่วนใหญ่  ๆ 

ดงัต่อไปนี 

 ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจยัส่วนบุคคล แบบให้เลือกตอบจาํนวน 8 ขอ้ 

ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด  รายไดต้่อเดือน  อาชีพ  ประสบการณ์

การลงทุน 

 ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ( Ps) โดยมี

เนือหา จาํนวน 20 ขอ้ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ    

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ขอ้ -  

2. ดา้นราคา ขอ้ -  

3. ดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่ายกองทุน ขอ้ -  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ขอ้ -  

5. ดา้นบุคลากร ขอ้ -  

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ขอ้ -  

7. ดา้นกระบวนการบริการ ขอ้ -  

 ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการลงทุน โดยมีเนือหา 

จาํนวน  ขอ้   

 ส่วนที 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

โดยมีเนือหา จาํนวน 2 ขอ้   

  แบบสอบถามในส่วนที  -  ทีสร้างขึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) ตามแบบของ Likert โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น ดงันี 

  ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 

  เห็นดว้ยอย่างยงิ     5 

  เห็นดว้ย     4 

  เห็นดว้ยบางส่วน     3 

  ไมเ่ห็นดว้ย      2 

  ไมเ่ห็นดว้ยอย่างยิง    1 



 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด  

       จาํนวนระดบัคะแนน 
 

  การแปลผลคะแนน ผูวิ้จยัไดป้ระเมินความคิดเห็นเป็น  ระดบั  ดงันี 

 

  ความกวา้งของอตัรภาคชนั   =    

     

      =  5 - 1 / 5    

      = 0.8 

  จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งระดบัความคิดเห็นไดด้งันี 

คะแนนเฉลีย  4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด 

คะแนนเฉลีย  3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

คะแนนเฉลีย  2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  

คะแนนเฉลีย  1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลีย  1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยทีสุด 

 การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีมีขนัตอน ดงันี  

  ขนัที 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ 

ทฤษฎี และงานวจิยัต่าง ๆ ทีเกียวกบัการลงทุนกองทุนตลาดหลกัทรัพย ์การตดัสินใจ ส่วน

ประสมทงการตลาด และแรงจูงใจในการลงทุน 

  ขนัที 2 กาํหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเกียวกบัปัจจยัเพอืนาํขอ้มูลทงัหมดมา

สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนือหาขอบเขตการวจิยั  

  ขนัที 3 สร้างแบบสอบถาม 4 ส่วน  

  ขนัที 4 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนให้อาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง

และปรับปรุงแกไ้ข  

  ขนัที  การทดสอบความเทียงตรง (validity) โดยนาํแบบสอบถามทีผูว้ิจัยสร้าง

ขึนไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญดา้นการสร้างเครืองมือวิจยัและด้านการศึกษา

จาํนวน  ท่านไดแ้ก่          ( ) ผศ.ดร. ดวงเดือน จนัทร์เจริญ ( ) นางสาวธมนต์อร  เจริญ ( ) 

นางสาวอภิญญา เนียมอยู ่ ตรวจสอบความถูกตอ้งเทียงตรงเชิงเนือหา (content validity) ของขอ้

คาํถามแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัครังนีหรือไม่ โดยวิธีการหาค่า IOC (item-

objective congruence index) ดชันีความสอดคลอ้งที .  ขึนไป หลงัจากนนันาํมาปรับปรุงแกไ้ข 



 

  ขนัที  หาความเชือมนั (reliability) โดยผูวิ้จยัจะนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ 

(try-out) กบักลุ่มประชากรทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งทีจะวิจยั จาํนวน  คนหลงัจาก

นนันาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพือหาค่าความเชือมนั โดยใชวิ้ธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ 

Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซึงค่าแอลฟาทีได้ แสดงถึงระดับความคงทีขอ ง

แบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง  <  <  ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั  มาก แสดงว่า มีความเชือมนัมาก 

ผลการหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม ทงัฉบบั เท่ากบั .  โดยค่าความเชือมนัของ

คาํถามแต่ละดา้น มีดงันี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์เท่ากบั .  

2. ดา้นราคา  เท่ากบั .  

3. ดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่ายกองทุน เท่ากบั .  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด เท่ากบั .  

5. ดา้นบุคลากร เท่ากบั .  

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั .  

7. ดา้นกระบวนการบริการ เท่ากบั .  

8. แรงจูงใจในการลงทุน เท่ากบั .  

9. ตดัสินใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่ากบั .  

 

สถิตทิใีช้ในการวิจยั    

. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive statistical analysis) โดยใช้ ความถี ร้อยละ 

ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  เพืออธิบายขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบัปัจจัยส่วนบุคคล  ส่วน

ประสมทางการตลาด ( Ps) แรงจูงใจในการลงทุน และการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  

 .  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติ t-test สําหรับ

วิเคราะห์ความแตกต่างตวัแปร  กลุ่ม และ สถิติ F-test (One Way ANOVA) เพือ เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลียของตวัแปร  กลุ่มขึนไป กรณีทีพบความแตกต่างอย่างมี 

นยัสาํคญัทางสถิติที .  จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD (Least 

Square Difference) 



 

 .  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลเพือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระจาํนวน  ตวัและตวัแปรตามจาํนวน  ตวั หรือ 

 ตวัขึนไป เพอือธิบายการเปลียนแปลงของตวัแปรตาม โดยกาํหนดความสาํคญัทางสถิติที .  

 

สรุป อภปิรายและขอ้เสนอแนะ 

 สรุปผล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหว่าง - ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได ้ระหว่าง 

, - ,  บาท อาชีพพนกังานบริษทั และมีประสบการณ์การลงทุน -   

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาราย

ดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ระดบัมาก ในดา้นราคา  

รองลงมาคือดา้นสถานทีจัดจาํหน่าย  ส่วนดา้นลักษณะทางกายภาพมีความคิดเห็นตาํสุด เมือ

พิจารณาถึงระดบัความคิดเห็นในรายละเอียดแต่ละดา้นปรากฏผลดงันี 

  ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก   พบว่า มีความหลากหลายของบริษทั และชนิด

ของการใหเ้ลือกลงทุน ซึงแต่ละบมจ.จะแบ่งตามนโยบายของตลาดฯ และ ผลตอบแทนยอ้นหลงั

ชนะ SET INDEXอยา่งสมาํเสมอ มีค่าเฉลียตาํสุด  

  ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก พบว่า มีค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย ในราคาทีตาํ คิด

ค่าธรรมเนียมเฉพาะการลงทุน (ซือ) ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขายคืน และ คิดค่าธรรมเนียม

เฉพาะการขายคืนหน่วยลงทุน (ขาย) ไมคิ่ดค่าธรรมเนียมในการลงทุน(ซือ) มีความคิดเห็นตาํสุด    

  ดา้นสถานทีจัดจาํหน่าย อยู่ในระดับมาก พบว่า  สามารถทารายการ ซือ/ขาย/

สับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านทาง Web Site/Mobile Application ได้ตลอดเวลาทีต้องการ และ 

สามารถชาํระในการลงทุน  ไดส้ะดวกเช่น ชาระผา่น ATM, Counter Service, Internet Banking, 

Mobile Banking  มีความคิดเห็นตาํสุด   

  ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก พบว่า  มีการประชาสัมพนัธ์โดยใช้

ช่องทางทีหลากหลาย เช่น Direct Mail, SMS, E-mail, Web Site, Mobile Application  และ มีการ

ส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุน เช่นการสัมมนาวางแผนภาษี, การสัมมนาวางแผนทางการเงิน, การ

สมัมนาวางแผนเกษียณ มีความคิดเห็นตาํสุด   



 

  ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก พบวา่  พนกังานมีความสุภาพเรียบร้อย เป็นกนัเอง 

และมีความรับผิดชอบติดตามงานอย่างน่าเชือถือ และ พนักงานมีความรู้และให้ข้อมูลทีเป็น

ประโยชน์ในการลงทุน มีความคิดเห็นตาํสุด   

  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก พบว่า  ทาํเลทีตงัของสถาบนัการเงินมี

ความสะดวกในการติดต่อ และ ภาพลกัษณ์ทีดีของสถาบนัการเงิน  มีความคิดเห็นตาํสุด   

  ดา้นกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดบัมาก พบว่า  การซือ-ขาย กองทุนผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถทาํไดง่้ายและสะดวก และ มีการจดัส่งรายงานของกองทุน

อยา่งสมาํเสมอ มีความคิดเห็นตาํสุด   

 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการลงทุน พบว่า กลุ่มตวัอย่างดา้นแรงจูงใจในการ

ลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และเมือพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการ

ลงทุนระดบัมาก ไดแ้ก่ การลงทุนเป็นโอกาสเพิมรายได ้ รองลงมาคือรู้ทนัข่าวสารต่างๆมากขึน  

ส่วนการลงทุนโอกาสสร้างชือเสียงใหต้นเองในการลงทุนมีความคิดเห็นตาํสุด    

 ผลการวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมือพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยร์ะดบัมาก 

ไดแ้ก่ ในระยะอนาคตอนัใกลนี้ขา้พเจา้มีความตอ้งการทีลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์หากขา้พเจา้มี

เงินเหลือเก็บขา้พเจา้คิดจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูล้งทุนทีมอีายตุ่างกนัมีความคิดทจีะลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยต์่างกนั อีกทงัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการขาย 

และแรงจูงใจในการลงทุนส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั .                 

 

  



 

 อภปิรายผล   

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจัยไดน้ํามาประยุกต์ใช้ใน

งานวิจัยเรืองส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  อภปิรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงันี 

 . นักลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 

-  ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีรายได ้ระหวา่ง ,001-50,  บาท อาชีพ

พนกังานบริษทั และมีประสบการณ์การลงทุน -  ปี  เนืองจากในช่วงอายุ -  ปี เป็นช่วงวยั

ทาํงานซึงยงัไม่มีครอบครัว ยงัไม่มีภาระค่าใชจ่้าย อีกทงัในช่วงวยัดงักล่าวเป็นวยัทีกลา้ลองเสียง

เพอืให้ไดผ้ลตอบแทนทีสูง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริชาติ  โสภารัตน์ ( ) ศึกษาเรือง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน   กองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิกซีสุขสวสัดิ พบว่าพบว่า ตูอ้บแบบสอบถามส่วนใหญ่

สถานภาพโสด  การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมานะ  เงินศรีสุข  ( ) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อ

พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

 . นกัลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง  การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยมีขนัตอนการซือ/ขายค่อนขา้งยุ่งยากกว่าการซือ/ขายกองทุนตราสารหนีหรือ

ตราสารทุนประเภทอืน อีกทงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่หลงัจากลงทุนแลว้จะไดผ้ลตอบแทนที

สูงหรือขาดทุน ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อมัรา พูลสวสัดิ ( ) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี  พบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ ปาริชาติ โสภารัตน์ ( ) ศึกษาเรือง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิกซีสุขสวสัดิ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก   

  .  ดา้นผลิตภณัฑ ์นกัลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก   เนืองจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการลงทุนทีมีความ

เสียงจากสภาพเศรษฐกิจและจากปัจจยัในดา้นอืน ๆ เช่น การเมือง ทีทาํใหน้กัลงทุนตอ้งพิจารณา

อย่างรอบคอบก่อนการเลือกการลงทุนแต่ละประเภท ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อมัรา พูล



 

สวสัดิ ( ) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของ

นักลงทุนในเขตจังหวดัชลบุรี  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ใน

ระดบัมาก และ สุมนา บุปผา ( ) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผูสู้งอาย ุใน

เขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่

ในระดบัมาก 

  .  ดา้นราคา นักลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เนืองจากในการซือขายในตลาดหลักทรัพย์มีการคํานวณ

คา่ธรรมเนียมตามจาํนวนเงินหรือตามจาํนวนหน่วยลงทุนทีขายคืน ทาํใหใ้นบางครังนกัลงทุนจะ

คาํนึงถึงอตัราค่าธรรมเนียมในการเลือกการลงทุน ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปาริชาติ โสภา

รัตน์ ( ) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิกซีสุขสวสัดิ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   และ สุมนา บุปผา ( ) ศึกษาปัจจยัที

มีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดัชลบุรีพบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก 

  .  ด้านสถานทีจัดจาํหน่าย นักลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก   เนืองจากการซือหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ที

สามารถทาํรายการผ่านช่องทางทีหลากหลาย อาทิเช่น เวบ็ไซต ์โมบายแอพพลิเคชนั ทีเพมิความ

สะดวกสบายใหแ้ก่นกัลงทุนได ้ซึงการซือขายนนัสามารถทาํไดต้ลอด  ชวัโมงแต่จะมีเงือนไข

ในการดา้นระยะเวลาทีจะเปิดตามเวลาของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เช่น สามารถซือ

ขายได ้  ชวัโมงแต่ระบบจะตดัขอ้มูลภายในเวลา .  น.ของทุกวนัเป็นตน้  ซึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของสุมนา บุปผา ( ) ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผูสู้งอาย ุใน

เขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย อยู่ในระดบัมาก และ ปาริชาติ โสภารัตน์ ( ) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคาร

กรุงเทพ สาขาบิกซีสุขสวสัดิ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก   

  .  ดา้นการส่งเสริมการตลาด นักลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก   เนืองจากการลงทุนทีมีความเสียงย่อมต้องให้



 

ข้อมูลต่าง ๆ ทีถูกต้องทังการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสือสาร อาทิเช่น เว็บไซต์  

แอพพลิเคชนัไลน์ เป็นตน้ เพือนาํเสนอขอ้มูลกองทุนในตลาดหลกัทพัยใ์ห้แก่นักลงทุนทีสนใจ

ไดท้ราบอยา่งรวดเร็ว  ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ        ปาริชาติ โสภารัตน์ ( ) ศึกษาเรือง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิกซีสุขสวสัดิ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   และ สุมนา บุปผา ( ) ศึกษา

ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดัชลบุรี

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัมาก และ อดุลย ์

สาลิฟา ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบว่า ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก 

  .  ดา้นบุคคล นักลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  เนืองจากพนักงานจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลและคาํแนะนําเกียวกับการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยถึ์งขอ้ดี ขอ้เสีย รวมถึงอัตราผลตอบแทนและความเสียงทีอาจจะ

เกิดขึนจากการลงทุน ซึงหากนกัลงทุนไดรั้บรู้ขอ้มูลอย่างละเอียดจากพนักงานจะทาํให้ช่วยให้

การตดัสินใจลงทุนไดง่้ายขึน ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ   ปาริชาติ โสภารัตน์ ( ) ศึกษา

เรืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิกซีสุขสวสัดิ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ดา้นบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และ  อมัรา พูลสวสัดิ ( ) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวดัชลบุรี  

พบวา่ ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก 

  .  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ นักลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก   เนืองจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจ์าํเป็นตอ้ง

พิจารณาถึงภาพลกัษณ์ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์และผลประกอบการต่าง ๆ ทงังบการเงิน 

งบดุล หรืองบกระแสเงินสด เพอืใชใ้นการพิจารณาขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ และพจิารณาถึงอตัรา

ความเสียงในอนาคตได ้ ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอมัรา พลูสวสัดิ ( ) ศึกษาเรืองปัจจัย

ทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี  

พบวา่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัมาก และ สุมนา       บุปผา ( ) ศึกษาปัจจยัทีมีผล



 

ต่อการลงทุนทางการเงินของผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรีพบว่า ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก 

  .  ดา้นกระบวนการให้บริการ นักลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก   เนืองจาก ปัจจุบนัสือสังคมออนไลน์เป็นทีนิยม

เป็นอยา่งมาก ดงันนัการทาํธุรกรรมต่าง ๆ เกียวกบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์ลายเป็นเรือง

ง่าย ทีสามารถซือขายไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของปาริชาติ โสภารัตน์ ( ) 

ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิกซีสุขสวัสดิ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ ดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก   และ สุมนา บุปผา ( ) ศึกษา

ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวดัชลบุรี

พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ อยูใ่นระดบัมาก 

 . นกัลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใน

การลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เนืองจาก การลงทุนถือเป็นการออมประเภทหนึงทีจะช่วย

เพมิรายได ้และสร้างความมนัคงทางการเงินไดใ้นอนาคต จึงทาํให้นกัลงทุนให้ความสาํคญัและ

เริมลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์นัอยา่งแพร่หลาย  แต่อาจจะมีความเสียงในหลายดา้นทีทาํให้เกิด

การขาดทุนหรือไดรั้บผลตอบแทนนอ้ย ซึงแตกต่างจากการศึกษาของ กนกวรรณ ศรีนวล ( ) 

ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ทีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   พบว่าแรงจูงใจในการตดัสินใจลงทุนอยู่ในระดบั

ปานกลาง และ มนินธ์ปภา จีรวิทยบ์ุปผา ( ) ศึกษา ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าแรงจูงใจในการลงทุนอยู่ในระดบั

มากทีสุด เพราะการศึกษาของกนกวรรณ ศรีนวล ( ) นักลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นผูที้มีอายุ 

ระหว่าง -  ปี รายได ้ ,  บาท ขึนไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ขณะทีงานวิจยัของ

ผูวิ้จยันนันักลงทุนส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง - ปี รายได ้ระหว่าง , - ,  บาท  และ

อาชีพเป็นพนกังานบริษทั 

 . นกัลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่มีการตดัสินใจ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เนืองจาก นกัลงทุนมีการวางแผนการลงทุน

ไวล่้วงหนา้และเห็นถึงผลตอบแทนทีไดรั้บทีสูงกว่าการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลทวัไป จึงเป็น

สาเหตุทีทาํให้นกัลงทุนนนัตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  



 

ปาริชาติ  โสภารัตน์ ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิกซีสุขสวสัดิ พบว่าการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิกซีสุขสวสัดิมีความ

คิดเห็นระดบัมาก และ อดุลย ์ สาลิฟา ( ) ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

พบวา่การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (Long Term Fund: LTF) ของนกัลงทุนใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยูใ่นระดบัมาก 

 . ความแตกต่างดา้นการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนัก

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทีมีความแตกต่างทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 

อภิปรายไดด้งันี 

  นักลงทุนทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทีมีอายุ   อาชีพ

แตกต่างกนัมีความคิดทีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แตกต่างกนั อธิบายไดว้่า

นักลงทุนทีมีอายุมากกว่าย่อมมีรายได้ทีสูงมีความมนัคงในการทาํงาน แต่ขณะเดียวกันย่อม

ตอ้งการออมเงินเพือให้ไดรั้บผลตอบแทนสูงกว่าผูท้ทีมีอายุน้อยกว่า อีกทงันักลงทุนทีมีอาชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้

มากกว่าพนักงานบริษทัหรืออาชีพอืน ๆ ทียงัไม่สามารถยอมรับความเสียงได ้เพราะนกัลงทุนที

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวย่อมมีเงินหมุนเวียนหรือมีเงินเก็บทีมากพอ ซึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ มานะ  เงินศรีสุข  ( ) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนักลงทุน  รายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นอาย ุความสัมพนัธ์กบั เหตุผลในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

อมัรา พูลสวสัดิ ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว ของนักลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี พบว่า ปัจจยัดา้นอายุนักลงทุนสามารถอธิบายการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม LTF ผา่นธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  และมนินธ์ปภา 

จีรวิทยบุ์ปผา ( ) ศึกษา ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนของนักลงทุนรายย่อย

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุและอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนของนักลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร และสุมนา บุปผา ( ) ศึกษาปัจจยัที

มีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พบว่า



 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุมีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลเมืองศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี  

  ลกัษณะส่วนบุคคลด้านอืน ๆ มีความใกลเ้คียงกัน จึงมีความคิดทีจะลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความคิดทีจะลงทุนไม่แตกต่างกนั อธิบายไดว้่าไม่ว่าจะเป็น

นกัลงทุนทงัเพศหญิงหหรือเพศชาย หากตอ้งการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาขอ้มูลที

เหมือนกนัคือความเสียงและผลตอบแทนทีได้รับ อีกทงันักลงทุนทุกสถานภาพก็เช่นกนั ซึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิไลลกัษณ์         จุย้ช่วย ( ) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทีมีผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นสถานภาพและดา้นการศึกษาไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของ 

 . ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  เมือจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่าดา้นสถานทีจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อธิบายไดว้่าการซือขาย

กองทุนในตลาดหลกัทรัพยห์ากมีความสะดวก รวดเร็ว และการซือขายนันมีความถูกตอ้งใน

ขอ้มูลจะทาํให้นักลงทุนตดัสินใจลงทุน ขณะเดียวกนัการให้ขอ้มูลทังการโฆษณาหรือการให้

บัตรกํานันต่าง ๆ จะเป็นสิงจูงใจให้นักลงทุนเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน  ซึง

สอดคลอ้งกบั วไิลลกัษณ ์จุย้ช่วย ( ) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมตราสารทุนของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนของกลุ่ม

เจเนอเรชนัวาย และ อดุลย ์ สาลิฟา ( ) ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   

  ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นบคุคล ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ ไมมี่อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  เนืองจาก ผลิตภณัฑ์ในตลาดหลักทรัพยม์ีจาํนวนมากซึงแต่ละประเภทมีความ

คล้ายคลึงกนัในการลงทุน ส่วนราคานันส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมมากกว่าซึงก็จะ

เป็นไปตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้   ส่วนการซือขายทีมีขนัตอนที

เหมือนกนัทาํให้ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน ซึงสอดคลอ้งกบั วิไลลกัษณ์ จุ้ยช่วย ( ) 



 

ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของกลุ่มเจ

เนอเรชันวาย พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ 

และดา้นกระบวนการบริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนของ

กลุ่มเจเนอเรชนัวาย และ อดุลย ์ สาลิฟา ( ) ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

พบว่า ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายและด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   

 . แรงจูงใจในการลงทุนมีอิทธิพลต่อต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์อธิบาย

ได้ว่า ผลตอบแทนในการลงทุนตลาดหลักทรัพย์จะได้ผลตอบแทนทีสูงกว่าการลงทุนใน

รูปแบบอืน แต่ตอ้งยอมรับถึงความผนัผวนจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ทีจะทาํให้ส่งผลต่อ

ผลตอบแทนหรือผลประกอบการของบริษทัทีลงทุน เมือนกัลงทนุตอ้งการผลตอบแทนทีสูง ซึง

สอดคล้องกบั กนกวรรณ ศรีนวล ( ) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ

แรงจูงใจในการลงทุนทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พบว่า

แรงจูงใจในการทาํงานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และ มนินธ์ปภา จีรวิทยบ์ุปผา ( ) ศึกษา ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนของ

นกัลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

ของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 ขอ้เสนอแนะ  

 ขอ้เสนอแนะเพอืนาํไปใช ้

  . เนืองจากการลงทุนยอ่มมีความเสียง ดงันนับริษทัทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ควรแจง้อนัดับของผลการดาํเนินงานของบริษทั เพือเป็นขอ้มูลให้แก่นักลงทุนประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน 

 . พนักงานหรือเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งกบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยค์วรหาความรู้

เพิมเติมเกียวกบัการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์และการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล เพือช่วย

ป้องกนัความเสียงจากการซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ก่นกัลงทุน 



 

 . ควรการจดัสัมนาการวางแผนทางการเงินเพือให้นักลงทุนมีเป้าหมายทางการเงิน 

การรับรู้ถึงความผนัผวนในดา้นต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึน และความสามารถในการยอมรับความ

เสียงจากการลงทุน เพือกระตุน้ให้เกิดการออมผา่นการลงทุนในตลาดหลกัททรัพย ์

 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป  

 . ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาปัจจยัในการลงทุนทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน 

ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน ดา้นการรับรู้ข่าวสาร ดา้นความเสียง เป็นตน้ 

.  ในการศึกษาครังต่อไปควรขยายผลการศึกษาให้ครอบคลุมนักลงทุนทีลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีไม่ไดอ้ยู่ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร   

.  ในการศึกษาครังต่อไปควรศึกษาการตดัสินใจลงทุนในเชิงลึก คือ การศึกษาทงั

จากตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือให้ไดข้อ้มูลการ

ตดัสินใจลงทุนว่ามีความเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
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