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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเรืE อง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน 

Social Network มีวตัถุประสงคเ์พืEอ  (1) เพืEอศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้

ระยะยาว (2) เพืEอศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน 

Social Network จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (3) เพืEอศึกษาปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นค่านิยม ทีEมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนใน Social Network กลุ่มตวัอย่างทีEใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

กลุ่มนักลงทุนใน Social Network ทีEลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ใช้หลักการ

คาํนวณของ Cochran จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือ

สะดวก 

ผลการศึกษาพบวา่ นกัลงทุนใน Social Network ทีEมีเพศต่างกนั ระดบัการศึกษา

ต่างกัน อาชีพต่างกัน และรายได้เฉลีEยต่อเดือนต่างกัน ทาํให้การตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่างกัน ส่วนปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นค่านิยม พบว่ามีตวัแปรอิสระจาํนวน 6 ตวั ทีEมีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน Social Network อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
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สถิติทีE 0.05 ไดแ้ก่ ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ ค่านิยมทางความจริง เหตุผลในการเลือกซืYอ 

ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ประเภททีEเลือกซืYอ ค่านิยมทางสงัคม 

คาํสําคญั : การตดัสินใจลงทุน,กองทุนรวมหุน้ระยะยาว,นกัลงทุน 

Abstract 

 Research subject Investment decisions in long-term equity mutual funds of 

investors in Social Network. The objectives are ( 1)  To study investment decisions in 

long-term equity funds (2)  To study investors' decision to invest in long-term equity 

funds in Social Network Classified by demographic factors (3) To study the ingredients 

in marketing Consumer behavior Value factor That affects the investment decisions in 

long-term equity funds of investors in Social Network, The sample group used in the 

research was the group of investors in Social Network Investing in long-term equity 

funds, Sample of 400 people, calculated by using the Cochran calculation method. This 

research uses the Convenience sampling method to collect the descriptive statistics data 

via questionnaire as study tools. 

The study found that investors in social networks with different genders 

Different educational levels, different occupations, and different monthly income. This 

makes investing decisions in long-term equity mutual funds different. As for the 

marketing ingredient factors Consumer behavior Value factor It was found that there 

were 6 independent variables that had a statistically significant effect on investors' 

decision to invest in long-term equity mutual funds at 0.05, namely economic values 

Values of truth Reasons for buying Building and presenting physical characteristics 

Type of purchase Social values. 

Keyword : Investment decisions, long term equity funds, investors 

บทนํา 

 การลงทุน (Investment) คือการทีEนักลงทุนได้นําเงินหรือทรัพย์สินทีEมีอยู่ไป

ดาํเนินการเพืEอให้ไดรั้บผลตอบแทนกลบัคืนมาในอนาคต โดยมีการคาดหวงัว่าผลตอบ 

แทนทีEจะไดรั้บกลบั คืนมานัYนจะสามารถชดเชยระยะเวลาในการลงทุน อตัราดอกเบีYยใน
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ทอ้งตลาดและความเสีEยงได ้หรือการลงทุนก็ คือการสร้างโอกาสใหก้บันกัลงทุนในการ

ไดรั้บผลตอบแทนทีEมากขึYน ในขณะ เดียวกนันกัลงทุนก็ตอ้งยอมรับความเสีEยงทีEสูงขึYน

ตามผลตอบแทนคาดหวงัดว้ยเช่นกนั 

 นกัลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามวตัถุประสงคที์Eตอ้งการบนความเสีEยงทีEยอมรับ

ได ้เช่น ถา้นกัลงทุนตอ้งการไดรั้บผลตอบแทนทีEค่อนขา้งแน่นอน และยอมรับความเสีEยง

ไดต้ ํEา นกัลงทุนกส็ามารถเลือกออมเงินในเงินฝากประจาํ หรือกองทุนรวมตราสารหนีYได ้

ขณะทีEนกัลงทุนทีEตอ้งการผลตอบแทนทีEคาดหวงัสูง และยอมรับความเสีEยงทีEมากขึYนได ้

สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้น หรือหากตอ้งการลงทุนพร้อม

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษี สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF)  

 การลงทุนในกองทุนรวมยงัเป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาทีEเป็นขอ้จาํกดัสําหรับนกั

ลงทุน เช่น ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเภทเพืEอลดความเสีEยงได้

เนืEองจากมีทุนทรัพยจ์าํนวนจาํกดั ขาดประสบการณ์ ความรู้ ความชาํนาญในการลงทุน

หรือไม่มีเวลาศึกษาคน้ควา้ 

 ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการลงทุนในกองทุนรวม และมีความสนใจ

ในการลงทุน เนืEองจากในปัจจุบนัมีการแข่งขนัของธุรกิจจดัการกองทุนรวมมากขึYนเรืEอย 

ๆ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมต่าง ๆ แต่เนืEองจากนักลงทุนรายย่อยมีความ

แตกต่างกนั  การลงทุนเป็นสิEงทีEดีทีEจะนาํพาไปสู่ความมัEนคงในอนาคต ประชาชนทัEวไป

ทีEสนใจลงทุนหรือนักลงทุนมีความสนใจลงทุนผ่านกองทุนรวมเพิEมมากขึYน การหา

ขอ้มูลความรู้ดา้นเงินในปัจจุบนัก็สามารถเขา้ถึงไดง่้าย ละเอียดมากขึYน การติดตามผล

การดาํเนินงาน และขอ้มูลข่าวสารไดม้ากขึYน ทาํใหก้ารลุงทนเป็นเรืEองทีEน่าสนใจในการ

ทาํวิจยัครัY งนีY เพืEอศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ทีEจะทาํให้ประชาชนหรือนกัลงทุนสนใจทีEจะ

ลงทุนในกองทุนอย่างต่อเนืEอง เพืEอให้ผลการศึกษานีY สามารถเป็นแนวทางให้กบันัก

ลงทุนหรือผูที้EกาํลงัจะเริEมตดัสินใจลงทุนในกองทุนรามหุน้ระยะยาวไดใ้นอนาคต  

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพืEอศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน 

Social Network 
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2. เพืEอศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน 

Social Network จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

3. เพืEอศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นค่านิยม 

ทีE มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน Social 

Network 

ประโยชน์ทีCคาดว่าจะได้รับ 

1. เพืEอให้ทราบถึงการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุน

ใน Social Network 

2. เพืEอให้ทราบถึงการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุน

ใน Social Network จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน 

3. เพืEอให้ทราบถึงปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยั

ดา้นค่านิยม ทีEมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนใน 

Social Network 

ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรทีEใช้ในการวิจัยครัY งนีY  คือ นักลงทุนใน Social Network ทีEลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว สํารวจโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นการสุ่มตวัอย่างแบบการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือตามสะดวก จาํนวนกลุ่มทีEได ้คือ 400 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวจิยั   

การวจิยัครัY งนีYผูว้จิยัไดเ้ริEมดาํเนินการวจิยัในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 

 

ขอบเขตด้านตวัแปร 

การกาํหนดตวัแปรทีEใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัด้าน

ค่านิยม ส่วนตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนัก

ลงทุนใน Social Network 
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ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน และ (2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

บุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

และ (3) พฤติกรรมผูบ้ริโภค ได้แก่ ความถีEในการซืYอ ประเภททีEเลือกซืYอ บุคคลทีEมี

อิทธิพลในการเลือกซืYอ เหตุผลในการเลือกซืYอ และ (4) ปัจจยัดา้นค่านิยม ไดแ้ก่ ค่านิยม

ทางสงัคม ค่านิยมทางความจริง ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน 

Social Network 

สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั น่าจะทาํให้การตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน Social Network ต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นค่านิยม น่าจะ

มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน Social Network 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การลงทุน หมายถึง การนาํเงินทีEเกบ็สะสมไปสร้างผลตอบแทนทีEสูงกวา่การออม

เงินปัจจุบนั ให้ไดรั้บผลตอบแทนจากการใชจ่้ายนัYนในอนาคต ซึE งผูล้งทุนเชืEอว่าเงินสด

หรือผลตอบแทนส่วนเพิEมทีEจะไดรั้บคืนนัYน จะสามารถชดเชยระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ 

และความเสีEยงทีEอาจเกิดขึYนไดอ้ย่างคุม้ค่า หรืออาจกล่าวไดว้่า การลงทุนเป็นการออม

เพืEอให้ได้รับผลตอบแทนทีEมากขึYน โดยทีEจะตอ้งยอมรับความเสีEยงทีEเพิEมขึYนเช่นกนั 

ดงันัYนการตดัสินใจลงทุน จึงตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ และศึกษาหาขอ้มูลทีEเกีEยวขอ้ง

เป็นอยา่งดี เพืEอใหไ้ดรั้บผลตอบแทนตามทีEคาดหวงัไวแ้ละเพืEอลดความเสีEยงทีEจะเกิดขึYน

จากการลงทุน (http://www2.fpo.go.th) 

 จุดมุ่งหมายในการลงทุนของผูล้งทุนซึEงจะแตกต่างกนัไป  ผูล้งทุนบางท่านลงทุน

เพืEอหวงัรายได ้บางท่านหวงัไดก้าํไรจากการขายหลกัทรัพย ์และบางท่านอาจตอ้งการได้

ทัYงสองอย่าง ผูล้งทุนแต่ละท่าน จะมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนของตนเองตามความ

ตอ้งการและภาวะแวดลอ้มของผูล้งทุน(การออมและการลงทุน,https://sites.google.com) 
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 ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั จะแตกต่างกนัทางลกัษณะทางกายภาพ

และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล ทาํใหก้ารตดัสินใจซืYอและใชบ้ริการของแต่ละ

บุคคลมีความแตกต่าง ดงันัYนจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ซึE งเราสามารถแบ่งปัจจยั

ออกเป็นปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน (สุรเชษฐ ชูตระกลูทรัพย,์2557) 

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรหรือเครืE องมือทาง

การตลาดทีEสามารถควบคุมไดบ้ริษทัมกัจะนาํมาใชร่้วมกนัเพืEอตอบสนองความพึงพอใจ

และความตอ้งการของลูกคา้ทีEเป็นกลุ่มเป้าหมาย (สาลินี ชยัวฒันพร,ส่วนประสมทาง

การตลาดทีEมีผลต่อการตดัสินใจการวางแผนการลงทุนทีEเหมาะสม สาํหรับคนวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั

จําหน่าย (Place/Channel Distribution) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้าน

บุคคล  (People) ด้านกระบวนการ  (Process) ด้านลักษณะทางกายภาพ  (Physical 

Evidence) ซึE งแต่ละปัจจยัมีความสาํคญัเท่ากนั โดยปัจจยัทัYง 7 ประการมีความเกีEยวขอ้ง

ซึE งกนัและกนั ซึE งส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นตวักระตุน้ทางการตลาดในการสร้าง

ความตอ้งการซืYอ เพืEอใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคศึกษาหาความรู้ก่อนลงทุน ก่อนทีEจะเริEมลงทุน เราตอ้งศึกษา

หาความรู้ให้ดี ทัYงความรู้เกีEยวกบัผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น กองทุนรวม 

อนุพนัธ์ ฯลฯ รวมไปถึงการซืYอขาย เพืEอใหส้ามารถตดัสินใจลงทุนในสิEงทีEเหมาะสมกบั

ตนเองมากทีEสุด และสามารถซืYอขายไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

กระจายการลงทุนไปยงัสินทรัพยป์ระเภทอืEน ๆ หรือเป็นการกระจายความเสีEยง 

ซึE งในแง่การลงทุนเราควรมีการกระจายเงินลงทุนไปยงัสินทรัพยที์Eหลากหลาย เช่น 

พนัธบตัร ตราสารหนีY  กองทุนรวม ทองคาํ เพราะอาจจะมีสินทรัพยบ์างประเภทสร้าง

ผลตอบแทนไดแ้ย ่กย็งัมีผลตอบแทน 

เขียนแผนหรือแนวทางการลงทุนไวล่้วงหน้าก่อนทีEจะลงทุนจริง เช่น กาํหนด

อตัราผลตอบแทนทีEตอ้งการ ประเภทสินทรัพย ์ระยะเวลา จาํนวนเงินทีEจะใชล้งทุนแต่ละ

ครัY ง เป็นตน้ การเขียนแผนการลงทุนไวล่้วงหนา้จะเป็นตวัช่วยในการลงทุน แต่นกัลงทุน

ตอ้งมีการทบทวนและปรับปรุงแผนอยู่เสมอ เพราะหากมีเหตุการณ์ทีEเปลีEยนแปลงไป 

จะตอ้งปรับแผนใหส้อดคลอ้งตามไปดว้ย 
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ติดตามขอ้มูลทางการลงทุนอยา่งสมํEาเสมอ ติดตามขอ้มูลของบริษทัทีEลงทุนและ

คาดวา่จะลงทุน รวมถึงสภาวะตลาดเป็นประจาํเพืEอใหต้ดัสินใจซืYอขายไดท้นัท่วงที หาก

มีเหตุการณ์ทีEส่งผลกระทบกบัหุน้ของบริษทัทีEเราลงทุน 

ค่านิยม (Value) หรือเราอาจเรียกวา่เป็นมาตรฐานของสงัคม หรือคนส่วนใหญ่ ทีE

ช่วยใหเ้ราคงพฤติกรรมใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามทีEสังคมยอมรับหรือทีEสังคมยดึถือปฏิบติักนั 

เช่น ในบางสังคมจะมีค่านิยมทางวตัถุ ตอ้งมีของใหม่ ทนัสมยั ใชส้อย อวดประชนักนั 

ดว้ยค่านิยมเช่นนีY  ก็จะทาํใหเ้ราตัYงใจซืYอหาและยอมเสียความสบายบางส่วน เพืEอแลกกบั

วตัถุทีEเป็นทีEนิยมของสังคม และยอมมีวินัยกบัการผ่อนซืYอสินคา้เหล่านัYน หรือในบาง

สังคมทีEมีค่านิยมในการเก็บหอมรอมริบ กบัทุกครัY งทีEมีรายไดเ้ขา้มา ก็จะทาํให้คนใน

สังคมนัYน มีวินยัในการเก็บเงินโดยอตัโนมติั (Productivity Corner ฉบบัเดือนธันวาคม 

2553) 

เนน้ทีEจะทาํให้การลงทุนเติบโต มากกว่าการซืYอขายบ่อยครัY ง เนน้ทีEจะลงทุนใน

ระยะยาวและสามารถมองเห็นผลลัพธ์ทีE เป็นบวก ในการลงทุนควรพิจารณาภาวะ

เศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรม บริษทัทีEลงทุน และภาวะตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวม 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ  

(1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลีEยต่อเดือน 

(2) ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นการ

สร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ   

(3) พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความถีEในการซืYอ ประเภททีEเลือกซืYอ บุคคลทีEมี

อิทธิพลในการเลือกซืYอ เหตุผลในการเลือกซืYอ  

(4) ปัจจยัดา้นค่านิยม ไดแ้ก่ ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางความจริง ค่านิยมดา้น

เศรษฐกิจ  

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนใน Social 

Network 



 

 

8 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 งานวิจยัครัY งนีY เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการ

วิจยัทีEมีการศึกษาตามสภาพทีEเป็นไปตามธรรชาติ โดยไม่มีการจดักระทาํหรือควบคุมตวั

แปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional 

studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึE งเพียงครัY งเดียว โดยใช้

เครืE องมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย

วธีิการทางสถิติ 

ประชากรทีEใชใ้นการวิจยัครัY งนีY  คือ นกัลงทุนใน Social Network ทีEเคยลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึE งผูว้ิจยัไม่ทราบจาํนวนประชากรทีEแน่นอน ผูว้ิจยัจึงกาํหนด

กลุ่มตวัอยา่งตามกรณีทีEไม่ทราบจาํนวนประชากรทีEแน่นอน โดยใชสู้ตรของ Cochran ทีE

ระดบัความเชืEอมัEน 95%  ความคลาดเคลืEอนทีEยอมให้เกิดขึYนได ้5% และสัดส่วนของ

ลกัษณะทีEสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีEตอ้งการเท่ากบั 384 คน 

และมีการเพิEมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวน 400 คน เพืEอเพิEมความแม่นยาํของขอ้มูล 

เครืEองมือทีEใชใ้นการวิจยัครัY งนีY  ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ทีEเป็นเครืEองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยมีการทดสอบคุณภาพเครืEองมือดว้ยการตรวจสอบความเทีEยงตรงเชิงเนืYอหา 

(content validity) โดยขอความอนุเคราะห์ ให้ผูเ้ชีEยวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัย

จาํนวน 3 ท่าน พบวา่ ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1.0 และค่า IOC ตํEาสุดเท่ากบั 0.3 ซึE งค่า IOC 

ของขอ้คาํถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้คาํถามทุกขอ้ครอบคลุมเนืYอหาทีE

ตอ้งการวดัและสามารถนาํไปทดลองใช้ (try-out) กบันักลงทุนใน Social Network ทีE

ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างของผูว้ิจยั จาํนวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธิe แอลฟาไดค่้าความ

เชืEอมัEนของแบบสอบถามเท่ากบั 0.969 แสดงว่า ขอ้คาํถามมีระดบัความเชืEอมัEนสูงและ

สามารถนาํไปเกบ็ขอ้มูลได ้

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

เมืEอผูว้ิจยัไดท้าํ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ จึงไดน้าํขอ้มูลนัYน

มาประมวลผลดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปนีY    

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนีY  
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1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถีE (Frequency) กบัตวัแปรทีEมีระดบั

การวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลีEย

ต่อเดือน 

1.2 ใช้ค่าเฉลีEย (Mean) และส่วนเบีEยงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรทีEมีระดบั

การวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้น

ค่านิยม และการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน Social 

Network 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนีY  

2.1 เพืEอศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน 

Social Network จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย One way ANOVA จะใชก้ารวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ

นาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 

2.2 เพืEอศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นค่านิยม 

และการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน Social Network จะ

ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

สรุปผลการวจิยั 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวจิยั เรืEองการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน Social Network พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.0 อาย ุ26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5 ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 62.3 อาชีพขา้ราชการ/พนกังานองคก์รของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.8 มี

รายได้เฉลีEยต่อเดือนน้อยกว่า  25,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  50.7 โดยสามารถสรุป

ผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนีY   

1. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุน

ใน Social Network โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัคะแนนมากทีEสุด ค่าเฉลีEยเท่ากบั 4.32 และ

ค่าเบี*ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.700 
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 2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนัก

ลงทุนใน Social Network จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ สามารถสรุปการวิจยั ได้

ดงันีY  

 2.1 นักลงทุนใน Social Network ทีEมีเพศต่างกันทาํให้การตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวม หุ้นระยะยาว โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีEระดบั 

0.05 

 2.2 นกัลงทุนใน Social Network ทีEมีระดบัการศึกษาต่างกนัทาํให้การตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม หุน้ระยะยาว โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีE

ระดบั 0.05 

 2.3 นักลงทุนใน Social Network ทีEมีอาชีพต่างกนัทาํให้การตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวม หุ้นระยะยาว โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีEระดบั 

0.05 

 2.4 นักลงทุนใน  Social Network ทีE มีรายได้เฉลีEยต่อเดือนต่างกันทําให้การ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม หุ้นระยะยาว โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติทีEระดบั 0.05 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้น

ค่านิยม ทีEมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน Social 

Network สามารถสรุปการวจิยั ไดด้งันีY  

 3.1 ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ ค่านิยมทางความจริง เหตุผลในการเลือกซืYอ ดา้นการ

สร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ประเภททีEเลือกซืYอ ค่านิยมทางสงัคม มีผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน Social Network อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีEระดบั 0.05 ทาํใหต้วัแปรทัYง 6 ตวันีY  สามารถอธิบายความแปรปรวน

ของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน Social Network ได้

ร้อยละ 47.2 หรือมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ 47.2 และมีค่าความคลาดเคลืEอนของการ

พยากรณ์ทีE ± 0.218 
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อภปิรายผล 

ผลการวิจยัการศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนัก

ลงทุนใน Social Network สามารถสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดด้งันีY  

 1. ผลการศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนใน 

Social Network โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทีEสุด 

 2. ผลการวิจยัศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุน

ใน Social Network จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน 

สามารถสรุปไดด้งันีY  

 2.1 นกัลงทุนใน Social Network ผลการศึกษาพบวา่ นกัลงทุนทีEมีเพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีEระดบั 0.05 ซึE งการลงทุนนัYนโดยมากแลว้เพืEอเป็นการออมระยะยาว

และลดหยอ่นภาษี ซึE งเมืEอบุคคลมีเพศ ช่วงอาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดที้Eแตกต่างกนั 

ย่อมต้องการลงทุนในกองทุนรวมด้วยวัตถุประสงค์ทีE ต่ างกันและลงทุนตาม

ความสามารถในการออมทีEต่างกนัไปตามรายได ้รวมทัYงความรู้ทีEมีในการลงทุน ยอ่มมี

ผลต่อการลงทุนด้วยว่าจะลงทุนด้วยตนเองหรือลงทุนผ่านกองทุนรวมทีEมีมืออาชีพ

บริหารจดัการ ดงันัYนความแตกต่างในปัจจยัส่วนบุคคลจึงมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จตุพร อินทร์อกัษร์ และวรรณวมิล อมัรินทร์

นุเคราะห์ (2560) ไดศึ้กษาเรืEองการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 

เพืEอลดหย่อนภาษี  ของนักศึกษาโครงการพิเศษ  พบว่า  นักศึกษาโครงการพิเศษ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงทีEมีอายรุายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุน ดา้นการ

ออมเฉลีEยแต่ละเดือน เรืE องการตดัสินใจออมเงิน ดา้นช่องทางในการซืYอหน่วยลงทุน 

เรืEองขอ้มูลข่าวสารช่วยในการตดัสินใจลงทุน และดา้นจาํนวนเงินทีEใชใ้นการลงทุน เรืEอง 

จาํนวนเงินลงทุนเฉลีEยต่อปี ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

LTF เพืEอลดหยอ่นภาษี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีE ระดบั 0.5    

 

 



 

 

12 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวจิยัครัY งนีY  มีขอ้เสนอแนะในการวจิยัเพืEอใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ละ

แนวทางกบันกัลงทุน ทีEตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ดงันีY    

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า นกัลงทุนใน 

Social Network ทีEมีดา้นเพศต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

โดยภาพรวมแตกต่างกนั ดงันัYนควรใหค้วามสาํคญัในการเลือกใชบ้ริการทีEเหมาะสม 

2. ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ นกั

ลงทุนใน Social Network ทีEมีดา้นระดบัการศึกษาต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยภาพรวมแตกต่างกนั ดงันัYนควรให้ความสําคญักบัขอ้มูล

ข่าวสาร และการประชาสมัพนัธ์ เพืEอใหเ้กิดความเขา้ใจและชดัเจน  

 3. ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ นกัลงทุนใน 

Social Network ทีEมีดา้นดา้นอาชีพต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวโดยภาพรวมแตกต่างกนั ดงันัYนควรใหค้วามสาํคญัทางช่องทางการจดัจาํหน่าย

ใหเ้หมาะสม 

 4. ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน จากผลการวิจยัแสดงให้เห็น

วา่ นกัลงทุนใน Social Network ทีEมีดา้นรายไดเ้ฉลีEยต่อเดือนต่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวโดยภาพรวมแตกต่างกนั ดงันัYนควรใหค้วามสาํคญัใน

ดา้นราคาทีEเหมาะสม  

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

 จากการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีEมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน Social Network พบว่าปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ นัYนมีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน Social Network  ดังนัY นควรให้

ความสาํคญัในดา้นสร้างคุณภาพโดยรวมทัYงทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการ

เพืEอสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ไม่วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้ง

สุภาพอ่อนโยนและการใหบ้ริการทีEรวดเร็ว หรือผลประโยชนอื์Eน ๆ ทีEลูกคา้ควรไดรั้บ 
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พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทีEมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน Social Network ประกอบไปด้วย ประเภททีEเลือกซืY อ 

เหตุผลในการเลือกซืYอ มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกั

ลงทุนใน Social Network โดยมีขอ้เสนอแนะดงันีY   

 1. ประเภททีEเลือกซืYอ ตอ้งศึกษาหาความรู้ให้ดี ทัYงความรู้เกีEยวกบัผลิตภณัฑท์าง

การเงิน ไม่วา่จะเป็นหุน้ กองทุนรวม อนุพนัธ์ ฯลฯ รวมไปถึงการซืYอขาย เพืEอใหส้ามารถ

ตดัสินใจลงทุนในสิEงทีEเหมาะสมกบัตนเองมากทีEสุด และสามารถซืYอขายไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

 2. เหตุผลในการเลือกซืYอ ใชปั้จจยัพืYนฐานในการวิเคราะห์ช่วงทีEเขาซืYอ ตอนทีEจะ

ขายก็ควรขายเพราะปัจจยัพืYนฐานของหุ้นนัYนเปลีEยนเช่นเดียวกนั หรือคนทีEใช้ปัจจยั

เทคนิคอาจจะกาํหนดวิธีซืYอขายโดยซืYอหุน้ตามแนวเส้นค่าเฉลีEย (Moving Average) และ

ขายหุน้ตามแนวตา้นหรือเมืEอหลุดแนวรับ เป็นตน้ 

ปัจจยัด้านค่านิยม 

 จากการศึกษาปัจจยัดา้นค่านิยม ทีEมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของนกัลงทุนใน Social Network ประกอบไปดว้ย ค่านิยมทางสังคม ค่านิยม

ทางความจริง 

ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนัก

ลงทุนใน Social Network โดยมีขอ้เสนอแนะดงันีY  

 1. ค่านิยมทางสังคม ควรให้ความสําคญัถึงลกัษณะของสังคมเพืEอจะทราบถึง

ปัจจยัทีEมีอิทธิพลของสังคมทีEมีต่อการอยู่ร่วมกนัของมนุษยโ์ดยเฉพาะบรรทดัฐานทีE

สงัคมกาํหนด 

 2. ค่านิยมทางความจริง ควรให้ความสาํคญัเรืEองการเนน้ทีEจะลงทุนในระยะยาว

และสามารถมองเห็นผลลพัธ์ทีEเป็นบวก ดูการเปลีEยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทัEวไป 

 3. ค่านิยมดา้นเศรษฐกิจ ควรให้ความสาํคญักบัขอ้มูลข่าวสารทีEเกีEยวขอ้งกบัหุ้น 

อัพเดตข้อมูลใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจตลอดเวลา พิจารณาภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 

อุตสาหกรรม บริษทัทีEลงทุน และภาวะตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวม 
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ข้อเสนอแนะเพืCอการวจิยัครัQงต่อไป 

 1. ศึกษาปัจจยัทีEส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอืEน ๆ กบักองทุนรวม

หุน้ระยะยาวเพืEอหาปัจจยัทีEแตกต่างในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน 

 2. การวิจยัครัY งต่อไปควรเพิEมขนาดของจาํนวนประชากรในการศึกษาใหม้ากขึYน 

เพืEอใหท้ราบความคิดเห็นทีEหลากหลายมากขึYน 

 3. จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่าบุคคลแต่ละอาชีพมีความคิดเห็นในการลงทุนทีE

แตกต่างกนัควรมีปัจจยัทีEส่งผลใหแ้ต่ละอาชีพมีความเขา้ใจในการลงทุนทีEเหมาะสม 

3. จากผลการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธิe สหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นค่านิยม กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวของนักลงทุนใน Social Network พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ

บริการ ความถีEในการซืYอ บุคคลทีEมีอิทธิพลในการเลือกซืYอ มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง

กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุใน Social Network อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีEระดบั 0.05 ดงันัYนการวิจยัครัY งต่อไปควรมีการศึกษาตวัไปเหล่านีY

เพิEม 
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