
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 

กรุงไทย จ ากดั มหาชล ของนักลงทุนในจังหวดั สุราษฎร์ธานี 

FACTOR INFLUENCING THE DECISION TO INVEST IN LONG TERM FUND OF KRUNGTHAI 

ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED OF INVESTOR IN SURATTHANI 

PROVINCE 

มงคลกรณ์ ศกัดา Nortnumber2@gmail.com 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาวของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 

มหาชล ของนกัลงทุนในจงัหวดั สุราษฎร์ธานี มีจุดหมาย เพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุน ปัจจยัในการตดัสินใจ

ลงทุน ประชากรเป็น ประชากรใน จงัหวดั สุราษฏร์ธานี จ  านวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามและหา

การตดัสินใจลงทุนของประชากรใชค้่าร้อยละ การหาค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

ผลการวจิยัขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ประชากรในจงัหวดั สุราษฏร์ธานีส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 36-45 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพ นกัธุรกิจ มีรายไดต่้อเดือน 

40,001-60,000 บาท ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการตดัสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวภายใตบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั(มหาชน)ของนกัลงทุนในจงัหวดั สุราษฎร์ธานี อยุใ่น

ระดบัมากท่ีสุด 

Abstract 

The study of investment decisions in long-term stock funds of Krung Thai Asset Management 

Company Limited, Mahachon of investors in Surat Thani province, is intended to study investment decisions. 

Factors in investing decision, population is 400 people in Surat Thani province. The instrument used is a 

questionnaire and the investment decision of the population uses the percentage. Finding the mean and 

standard deviation 

The results of general data research found that most personnel in the Ministry of Industry are mostly 

female subjects. Aged between 36-45 years, marital status, education level Bachelor's degree or equivalent. 
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There is a career. Businessmen have monthly income. 40,001-60,000 baht Arithmetic mean standard deviation 

And investment decisions In long-term equity funds under the Krung Thai Asset Management Company 

Public Company Limited of investors in Surat Thani province is at the highest leve 

 

บทน า 

 ปัจจุบนัมีเคร่ืองมือทางการเงินหลากหลายประเภทเกิดข้ึนเพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัผูท่ี้มี เงินออมไดน้ า

เงินของตนเองไปลงทุนเพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ซ่ึงนอกจากการ ออมในรูปแบบของเงินฝาก

ท่ีออมไวก้บัธนาคารพาณิชยแ์ลว้ อีกหน่ึงในทางเลือกนั้นก็คือการออม ซ่ึงการลงทุนในกองทุนรวมซ่ึงเป็นท่ีนิยม

กนัมากในปัจจุบนัทั้งน้ีเน่ืองจากการน าเงินไปลงทุนใน หลกัทรัพยโ์ดยตรง ผูล้งทุนตอ้งอาศยัขอ้มูลจ านวนมาก

เพื่อการวิเคราะห์ประกอบกบัการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว การลงทุนจึงจะมีประสิทธิภาพความเส่ียงต ่าและ

ผลตอบแทนสูง แต่ส่วนใหญ่ผูล้งทุนราย ยอ่ยมีเงินลงทุนจ านวนนอ้ยและยงัขาดความรู้ทางวชิการลงทุนจึงท าให้

มีโอกาสขาดทุนได ้การลงทุนผา่นกองทุนรวมจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีผูล้งทุนรายยอ่ยสามารถลงทุนผา่น

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ กองทุนซ่ึงมีความเป็นมืออาชีพความรู้ความช านาญในการบริหารเงินกองทุนให ้โดย

โครงการกองทุนรวมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัจดัการท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์ประเภท การจดัการ

กองทุนรวมยื่นขอการจดัตั้งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือบริษทัไดรั้บ

การจดัตั้งแลว้จะท าหนา้ท่ีจดัการลงทุนตามโครงการจดัการ กองทุนรวมโดยออกหน่วยลงทุนของแต่ละ

โครงการจ าหน่ายแก่ประชาชนเพื่อน าเงินจากการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนตามวตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุนของแต่ละโครงการท่ีตั้งไว ้ 

กองทุนรวมถือเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนส าหรับผูล้งทุนรายยอ่ยท่ีประสงคจ์ะน าเงินมาลงทุนทั้งใน

ตลาดเงินและตลาดทุน ผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนหรือตอ้งการออมเงินก็จะมีทางเลือกท่ี เพิ่มมากข้ึน และ

ขณะเดียวกนับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนก็จะมีเคร่ืองมือหรือประเภทกองทุน ท่ีหลากหลายมากข้ึน และ

นโยบายการลงทุนท่ีแตกต่างกนั กองทุนระยะยาวรวมหุน้(Equity Fund) หรือเรียกช่ือยอ่วา่LTF ก็เป็นกองทุน

รวมประเภทหน่ึงในการส่งเสริมใหผู้ล้งทุนราย ยอ่ยลงทุนในตลาดทุนผา่นกองทุนรวมเร่ิมจดัตั้งข้ึนในปีซ่ึง พ.ศ.

2547 โดยมีจ านวนกองทุนเพียง 22 กองทุน จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน17บริษทั และมีปริมาณมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิเท่ากบั5.63 พนัลา้นบาท จากนั้นธุรกิจของกองทุนร่วมหุน้ระยะยาวในประเทศไทย ไดมี้การ

ขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงมีการสังเกตจากปริมาณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิท่ีมีการเพิ่มข้ึนเป็น271.02 พนัลา้น



บาทในปี พ.ศ. 2557 โดยมีจ านวนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 53 กองทุนจากบริษทัหลกัทรัพย ์จดัการกองทุน20 

บริษทั(ตารางท่ี1) แสดงวา่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นเป็นท่ีนิยมของนกัลงทุน มากข้ึนเร่ือยๆ จึงบริษทัจดัการ

กองทุนและสถาบนัการเงินท่ีเป็นแหล่งใหน้กัลงทุนสามารถมาาให ้ซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไดมี้การแข่งขนั

เพิ่มสูงข้ึนโดยมีระยะเวลาการลงทุนท่ียาวข้ึนเพื่อสร้าง เสถียรภาพของตลาดทุน รวมทั้งรัฐบาลมีการสนบัสนุน

สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีแก่ผูล้งทุนเพื่อ เป็นแรงจูงใจอีกดว้ย 

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมท่ีจดัตั้งข้ึนโดยเนน้การลงทุนในหุน้ สามญัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัและมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มสัดส่วนนกัลงทุน สถาบนัท่ีจะลงทุนระยะยาว

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยการลงทุนในบริษทัจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมี

นโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) โดย

แบ่งไดเ้ป็น2 ประเภท คือ กองทุนท่ีมีนโยบาย จ่ายเงินปันผล และ ไม่จ่ายเงินปันผลงแต่ละประเภทก็มีขอ้ดี

แตกต่างซ่ึกนัล่าวคือกองทุนท่ีมี นโยบายจ่ายเงินปันผล หากกองทุนมีผลการด าเนินงานท่ีดีต่อหน่วยลงทุนจะได้

กระแสเงินสดรับผูถื้ออยา่งสม ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาการลงทุน แต่เงินปันผลท่ีไดรั้บน้ีจะตอ้งเสียภาษีหกั ณท่ี

จ่ายอีกร้อยละ 10 ส่วนกองทุนท่ีไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แมจ้ะไม่มีกระแสเงินสดรับ แต่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บ

ผลตอบแทนในรูปCapital gain ท่ีสูงกวา่ เน่ืองจากหากกองทุนมีผลการด าเนินงานท่ีดี ผลตอบแทน ท่ีเกิดจากการ

ลงทุน ในกองทุนประเภทน้ี จะน าไปลงทุนต่อ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เพิ่มข้ึน (บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป,2548) 

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวเป็นกองทุนท่ีทางการไดใ้หก้ารสนบัสนุนประโยชน์ทางภาษี ส าหรับผูล้งทุน 

โดยเม่ือมีการเร่ิมจดัตั้งกองทุนใหสิ้ทธิพิเศษทางดา้นภาษีส าหรับผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในปีภาษีท่ี

ลงทุน ผูล้งทุนสามารถน าเงินท่ีลงทุนไปลดหยอ่นไดโ้ดยสามารถลดหยอ่นไดสู้งสุดร้อยละ15 ของรายไดแ้ละไม่

เกิน300,000 บาทต่อปี ซ่ึงสามารถประหยดัภาษีได ้โดยลดหยอ่นไดร้้อยละ10 ถึงร้อยละ37 ตามฐานภาษีท่ีผู ้

ลงทุนเสียภาษี โดยมีเง่ือนไขวา่ผูล้งทุน ตอ้งถือหน่วยลงทุนท่ีลงทุนไม่นอ้ยกวา่5ปีปฏิทินในปี พ.ศ.2551 ไดมี้

การขยายวงเงินในการหกั ลดหยอ่นเงินไดเ้ท่าท่ีจ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จากเดิมท่ี

ก าหนดให ้ในอตัราไม่เกินร้อยละ15 ของเงินไดพ้ึงประเมินแต่ไม่เกิน300,000 บาทเป็น500,000 บาท จะเห็น ได้

วา่การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นจะใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุน ทั้งน้ีเพื่อ เป็นการสนบัสนุน

ใหมี้การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยม์ากยิง่ข้ึน โดยผูล้งทุนท่ีสนใจสามารถลงทุน ผา่นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

ลงทุนผูล้งทุนรายยอ่ยสามารถลงทุนในตลาดหลกัทรัพยผ์า่นกองทุน ได ้จากนโยบายดงักล่าวจะท าใหส้ามารถ

เพิ่มปริมาณการลงทุนของนกัลงทุนในสถาบนัในตลาด หลกัทรัพยม์ากยิง่ข้ึนและท าใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์



เสถียรภาพ ลดการพึ่งพาเงินลงทุนจาก ต่างประเทศ แต่ก็ยงัมีขอ้แมผู้ล้งทุนจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของการ

ลงทุนและทราบถึงความเส่ียงจากการลงทุน 

บริษทัจดัการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในประเทศไทยปัจจุบนัมีหลากหลายบริษทั ซ่ึงแต่ละ บริษทัมี

นโยบายการบริหารจดัการกองทุนท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนของกองทุนแต่ละบริษทั

และ ส าหรับกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั

(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งเดียว ท่ีมีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ โดยธนาคารกรุงไทย 

จ ากดั(มหาชน ) ถือหุน้ร้อยละ99.99 บริษทั รับจดัการบริหารสินทรัพยใ์หก้บัสถาบนั องคก์ร และ รัฐวสิาหกิจ

ขนาดใหญ่ ภายใตใ้บอนุญาตบริหาร กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนส ารองเล้ียงชีพและส าหรับ

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว เป็นกองทุนรวมอยูภ่ายใตก้ารจดัการขอบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน ) เป็นกองทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการลงทุนในตลาดทุนระยะยาว เป็นการเสริมสร้าง เสถียรภาพ

ใหก้บัตลาดหุน้ไทย มีการจดัตั้งข้ึน4กองทุนดว้ยกนั ไดแ้ก่กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ ระยะยาว กองทุนเปิดกรุงไทย

ชาริอะฮหุ์น้ระยะยาวกองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาวและกองทุน เปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว70/30 ซ่ึงมีส่วนแบ่ง

การตลาดท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีนบัตั้งแต่ปี.ศ. 2548 เป็นตน้ไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคญั หุน้ระยะยาว การลงทุน เงินปันผล ผลตอบแทน 



วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนภายใตบ้ริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 

2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ภายใต้

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั(มหาชน)กบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของผูล้งทุนใน          

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

3.เพื่อศึกษาความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก                            

ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุร้ะยะยาว ภายใตบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

สมมุติฐานของการวจิยั 

สมมุติฐานท่ี 1 นกัลงทุนชายและหญิงมีความสนใจในการลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 2 นกัลงทุนท่ีมีอายตุ่างกนัมีความสนใจการลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 3 นกัลงทุนท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความสนใจลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 4 นกัลงทุนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความสนใจลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 5 นกัลงทุนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความสนใจลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 6 นกัลงทุนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความสนใจลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 7 ผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 8 ราคาส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 9 ช่องทางจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 10 การส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 11 ดา้นบุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 12 ภาพลกัษณะส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 13 ดา้นกระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนต่างกนั 



ขอบเขตการวจิยั 

 กลุ่มตวัอย่างคือประชากรในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี จ  านวน 400 คน ในการก าหนดขนาด กลุ่ม
ตวัอย่างผูว้ิจยัใช้หลกัการค านวณใช้สูตรของ Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559,หน้า 184) ระยะเวลาท่ีศึกษา 
มีนาคม พ.ศ. 2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2562  
กรอบแนวคิดการวจิยั  

 ดา้นประชากรศาสตร์ 

 1.เพศ  

 2.อาย ุ

 3.สถานภาพ 

 4.ระดบัการศึกษา 

 5.อาชีพ 

 6.รายได ้    

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาว

7pของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

กรุงไทย จ ากดั มหาชล ของนกัลงทุนใน

จงัหวดั สุราษฎร์ธานี  

Product  

Price  

Place  

Promotion  

People  

Physical  



 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (descriptive research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวของบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั มหาชล ของนกัลงทุนในจงัหวดั สุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ระดับความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวของบริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั มหาชล ของนกัลงทุนในจงัหวดั สุราษฎร์ธานี 

3. ความคิดท่ีจะซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ท่ีอยู่ภายใต้การจดัการของบริษทัหลักทรัพย์จดัการ

กองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จงัหวดั สุราษฏร์ธานี 

ผลการทดสอบแบบสอบถามความเท่ียงตรง (validity) เชิงเน้ือหาและทดสอบ IOC โดยผูท้รงคุณวุฒิ 

และทดสอบใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อให้ได้

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (a-Coefficients) ของ Cronbach (Cronbach Alpha 

Coefficients) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีได ้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 

<  <1 ค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่มีค่าเช่ือมัน่สูงซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ในการทดสอบคร้ังน้ีมีค่าเท่ากบั 0.715 

 

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตวัอย่าง ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive research) ท าการ

วเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1) ค่าร้อยละ (percentage) 

2) ค่าเฉล่ีย (mean) 

3) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 



2.  การทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย

พหุ (multiple regression analysis) เปรียบเทียบความแตกต่างโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way 

ANOVA) 

สรุปอภิปรายและขอ้เสนอแนะ 

 1. ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ประชากรในจงัหวดั 

สุราษฏร์ธานีส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 36-45 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า มีอาชีพ นกัธุรกิจ/คา้ขาย มีรายไดต่้อเดือน 40,001-60,000 บาท ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการตดัสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใตบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย 

จ ากดั(มหาชน)ของนกัลงทุนในจงัหวดั สุราษฎร์ธานี อยุใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 2.ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 7P นั้น พบวา่ ประชาการใน จงัหวดั สุราษฏร์ธานีส่วน

ใหญ่ตดัสินใจเลือกลงทุนจาก ดา้นผลิตภณัฑ ์มากท่ีสุด ดา้นราคา มากท่ีสุด ดา้นการจดัจ าหน่ายและการบริการ 

มากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มาก ดา้นบุคคล มากท่ีสุด ดา้นรูปแบบการน าเสนอดา้นกระบวนการ มาก

ท่ีสุด 

 3. การวเิคราะห์การตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาวการตดัสินใจท่ีจะซ้ือ สรุปไดว้า่ ประชากรใน

พื้นท่ี จงัหวดั สุราษฏร์ธานี มีความสนใจท่ีจะซ้ือกองทุนหุ้นระยะยาวมากท่ีสุด 

4. เพื่อศึกษาผลกระทบของทศันคติต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ระยะยาว จากการใชส้ถิติการทดสอบ

ความถดถอยพหุ (Multiple Regression) พบวา่ สามารถท านายค่าตวัแปรตามไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

พบวา่ ตวัแปร X1,X2,X3,X4 สามารถท านายตวัแปรตามได ้  

อภิปรายผล 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 242 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.5และเพศหญิง จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5อาย ุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 
ระหวา่ง 36-45 ปีจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ มีอาย ุ26-36 ปีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
อายรุะหวา่ง 46-55 ปีข้ึนไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีข้ึนไป  จ  านวน25 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 5 สถานภาพ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 209 คน คิดเป็น    ร้อยละ 52.3 รองลงมา



คือ สถานภาพโสด จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34  สถานภาพหยา่หรือแยกกนัอยู ่จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.3 และสถานภาพหมา้ย   จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ การศึกษาระดบั
ปริญญาเอก จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ปริญญาโท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และ ต ่ากวา่ปริญญา
ตรี จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อนละ 13 อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 
172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมานกัธุรกิจ/คา้ขาย จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3  ผูป้ฏิบติังาน รับจา้ง/
พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และเกษียณอาย/ุแม่บา้น มีจ านวนเท่ากนัคือ 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.5 รายได ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 45,001– 60,000 บาทจ านวน 145 คน   คิดเป็นร้อยละ 36.3 
รองลงมาคือ รายได ้60,001 – 75,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็น   ร้อยละ 24.3จ านวน 30,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9   และ รายได ้75,001 บาทข้ึนไป จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 
ส่วนท่ี 2 การตดัสินใจลงทุน 
 ในดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.4756 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
.47282ในดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3508และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .50997ใน
ดา้นการจดัจ าหน่ายและการบริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3250 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .57135ในดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.2056และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .48155ในดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.5833 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
.43930ในดา้นรูปแบบการน าเสนออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.7808 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .38565ในดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.5500 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .44308 
 ส่วนท่ี3 ความคิดท่ีจะซ้ือกองทุนหุน้ระยะยาวของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทน จ ากดั 
มหาชล ของนกัลงทุนในจงัหวดั สุราษฎร์ธานี 
 การตดัสินใจลงทุนขอประชากรในจงัหวดั สุราษฏร์ธานี มีความแตกต่างกนัทั้งในดา้น
ประชากรศาสตร์ 7P นั้นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีต่างกนั 
 เพศชายและเพศหญิง มีการตดัสินใจลงทุน อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ค่า t = 
372.637,df  =  0.228, p < .05 
 มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีโสด (Mean difference = . 28021)  ประชาชนท่ีอยา่ร้าง มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีสมรส(Mean difference = .39511) ประชาชนท่ีอยา่ร้าง มีความคิดเห็น
แตกต่างจากประชาชนท่ีหมา้ย(Mean difference = .43902) ประชาชนท่ีหมา้ย มีความคิดเห็นแตกต่างจาก



ประชาชนท่ีโสด(Mean difference = .55492) ประชาชนท่ีหมา้ย มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีสมรส
(Mean difference = .83413)  
ประชาชนท่ีหมา้ย มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีอยา่ร้าง(Mean difference = .43902) ท่ีระดบันยัส าคญั 
.05 
 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาเอก   (Mean difference = .12766)  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีต ่ากวา่ปริญญาตรีปริญญาตรี  (Mean difference = .27586) ประชาชนท่ีมี
ระดบัการศึกษา ปริญญาโท มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(Mean difference 
= .18003) และประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา ปริญญาเอก มีความคิดเห็นแตกต่างจากประชาชนท่ีมีปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า (Mean difference = .14820) 
  
 
ขอ้เสนอแนะ 

 จากการวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการใหป้ระชาชนใน จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ตดัสินใจในการลงทุนมี

ดงัน้ี 

• ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรมีการพฒันาอยูเ่สมอให้น่าสนใจในการลงทุน  

• ดา้นราคา ควรท าใหก้ารลงทุนเขา้ถึงง่ายข้ึนดว้ยการลงทุนเร่ิมตน้ท่ีไม่สูงมากไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนสูง 

• ดา้นการจดัจ าหน่ายและการบริการ  ควรเขา้ถึงง่ายไม่ยุง่ยาก 

• ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรท าตลาดใหผู้ค้นรับรู้ไดม้ากข้ึน เขา้ถึงประชาชนทัว่ไปมากข้ึน 
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