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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุน

ทั่วไปในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศในการ
เลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งปัจจัยการลงทุน และปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ) ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Method) โดยประชากรที่ท าการศึกษา คือ นักลงทุนทั่วไปที่เคยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยท าการส ารวจผ่านแบบสอบถาม และได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับที่มีความ
สมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 416 ชุด 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักลงทุนส่วนใหญ่เลือกลงทุนในหุ้นสามัญมากที่สุด โดย
คิดเป็นร้อยละ 88.22 และมีประสบการณ์ในการลงทุนมากกว่า  1 – 3 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
43.99 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้บัญชีประเภทบัญชีเงินฝาก (Cash balance account) ใน
การลงทุน คิดเป็นร้อยละ 62.26 และมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้นมาก
ที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์ทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 
29.57 อันดับสองคือ ซื้อ หรือ ขายทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25.96 และใช้แหล่งเงินทุนในการลงทุน
จากเงินออมส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายมากถึงร้อยละ 92.31  

นอกจากนี้  ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ประกอบด้วยปัจจัยจ านวน 3 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ 
ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง ปัจจัยด้านค าแนะน าการลงทุน และปัจจัยด้าน
ความรู้  ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุน ในส่วนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทาง
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แตกต่างกัน มีเพียงปัจจัยด้านระดับการศึกษาเท่านั้น  
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งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ
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เวลาในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงก าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว 
รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพ่ือนๆ ทุกคน ตลอดจนพ่ีๆ เจ้าหน้าที่โครงการทุกท่าน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
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ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ที่สนใจ อนึ่งหากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการ
ใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ภาคการเงิน เป็นกลไกที่มีความสําคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งระดมเงินทุนจาก
ภาคครัวเรือนที่มีเงินออม ไปยังผู้ที่ต้องการเงินทุน เช่น ภาคธุรกิจ ทั้งธุรกิจเอกชนและรัฐบาล เพ่ือ
ก่อให้เกิดการผลิตและการจ้างงาน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่จะทําให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสามารถพัฒนาและมีเสถียรภาพต่อไปในอนาคตได้ 

 
ภาพที่ 1.1  ระบบเศรษฐกิจ 
ที่มา: กระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (2549, สืบค้นจาก 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theshadow&month=13-10-
2006&group=11&gblog=3, วันที่สืบค้น: 10 มกราคม 2558) 

 
จากภาพจําลองของระบบเศรษฐกิจ ภราดร ปรีดาศักดิ์ (2548, หน้า 21) ได้อธิบายไว้

ว่า แบบจําลองของระบบเศรษฐกิจนี้เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ คือ ภาค
ครัวเรือน รัฐบาล และภาคธุรกิจ โดยภาคครัวเรือนจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และเป็นผู้บริโภค 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theshadow&month=13-10-2006&group=11&gblog=3
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=theshadow&month=13-10-2006&group=11&gblog=3
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ในขณะที่ภาคธุรกิจจะทําหน้าที่เป็นผู้ผลิต โดยรวบรวมปัจจัยการผลิตจากภาคครัวเรือนผ่านตลาด
ปัจจัยการผลิตและนํามาผลิตสินค้าและบริการให้แก่ภาคครัวเรือนผ่านตลาดสินค้าและบริการ ซึ่ง
ได้รับค่าตอบแทนในการซื้อขายซึ่งกันและกัน ในขณะที่รัฐบาลจะมีการติดต่อกับทั้งภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจ ผ่านการบริโภคสินค้าและบริการและการจ่ายภาษีของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ 

ซึ่งในระบบเศรษฐกิจจะมีผู้ใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ ทําให้ เกิดการออมขึ้น และใน
ขณะเดียวกัน จะมีผู้ที่ใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ส่งผลให้เกิดการกู้ยืมเงินขึ้น โดยภาคการเงินจะเป็น
สื่อกลางระหว่างผู้ออมและผู้ต้องการเงินออม 

ทั้งนี้ ภาคเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย (Financial Sector) มีหน้าที่เป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมและผู้ลงทุน กับภาคธุรกิจที่มีความต้องการเงินในการดําเนินกิจการ โดย
ช่องทางในการระดมเงินออมในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. การระดมและจัดสรรเงินทุนผ่านตลาดทุน โดยไม่ผ่านตัวกลางทางการเงิน หรือที่
เรียกว่า การระดมทุนทางตรง (Direct financing) ซึ่งผู้มีเงินออมสามารถปล่อยกู้ หรือลงทุนได้
โดยตรงในตลาดทุน ด้วยการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ที่ต้องการเงินทุน ซึ่งการลงทุนดังกล่าว ผู้
ตัดสินใจลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนี้เอง 

2. การระดมและจัดสรรเงินทุนโดยผ่านตัวกลางทางการเงิน หรือที่เรียกว่า การระดม
ทุนทางอ้อม (Indirect financing) ตัวกลางทางการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ เป็นต้น ซึ่งตัวกลางทางการเงินจะเป็นผู้ระดมเงินออมจากภาคครัวเรือนและปล่อย
สินเชื่อให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุน โดยตัวกลางทางการเงินนี้จะมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
ของผู้ที่ต้องการเงิน และการระดมทุนเช่นนี้ ตัวกลางทางการเงินจะเป็นผู้รับความเสียหายจากการผิด
นัดชําระหนี้จากการให้สินเชื่อแทนผู้มีเงินออมส่วนหนึ่ง 
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ภาพที่ 1.2  แผนภาพโครงสร้างระบบการเงินไทย 
ที่มา:  ระบบการเงินไทย , ธนาคารแห่งประเทศไทย  (2551, สืบค้นจาก 
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIStructure/FI_System/THFISYS/Docum
ents/Thai_FISystem.pdf, วันที่สืบค้น: 10 มกราคม 2558) 

 
จากภาพ แสดงถึง ความสําคัญของระบบการเงิน ซึ่งเป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากร

ระหว่างภาคเศรษฐกิจจากผู้ที่มีเงินออมไปยังผู้ที่ต้องการเงินทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน การผลิต 
และการจ้างงาน อันเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตและมี
เสถียรภาพ ทั้งนี้ ระบบสถาบันการเงินที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมหน้าที่ของระบบการเงินให้
สามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่น (ธาริษา วัฒนเกส, 2549, อ้างถึงใน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2551) 

นอกจากหน้าที่ในการระดมเงินทุนแล้ว ภาคเศรษฐกิจการเงินยังมีความสําคัญในด้าน
อ่ืนๆ เช่น 

1. การชําระราคาสินค้าและบริการ (Clearing and settlement) เช่น บริการ Letter 
of credit, ระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ และบริการรับฝากหลักทรัพย์ (Custodian service) เป็นต้น 

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk management) เช่น การทําประกันประเภทต่างๆ, การ
จํากัดความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์, การกําจัดความเสี่ยง (Hedging) ด้วยสัญญาซื้อขายสินทรัพย์
ล่วงหน้า เป็นต้น 

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIStructure/FI_System/THFISYS/Documents/Thai_FISystem.pdf,%20วันที่สืบค้น
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/FIStructure/FI_System/THFISYS/Documents/Thai_FISystem.pdf,%20วันที่สืบค้น
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องค์ประกอบของภาคเศรษฐกิจการเงิน (ธาริษา วัฒนเกส, 2549, อ้างถึงใน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2551) 

- สถาบันการเงิน (Financial institution) การระดมเงินทุนผ่านสถาบันการเงินจะเป็น
การระดมทุนทางอ้อม โดยสถาบันการเงินในประเทศไทย ประกอบด้วย 

ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
สถาบันการเงินประเภทให้สินเชื่อรายย่อย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงรับจํานํา เป็นต้น 
- ตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุน 
ตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นตัวกลางในการระดมและจัดสรรเงินทุนโดยไม่ผ่าน

ตัวกลางทางการเงิน ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องรับความเสี่ยงในการลงทุนเอง และเป็นตลาดรอง (Secondary 
market) ในการซื้อขายเพ่ือเป็นการสร้างสภาพคล่องให้กับนักลงทุน โดยแบ่งตลาดออกเป็น 2 
ประเภท 

1. ตลาดแรก หรือตลาดหลักทรัพย์ออกใหม่ (Primary market / New issue market) 
คือ ตัวกลางที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ครั้งแรก แก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งประเภทบุคคลและ
นิติบุคคล ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่ออกจําหน่ายในรูปแบบดังกล่าว ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตร เป็น
ต้น 

2. ตลาดรอง หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (Secondary market / Trading market) 
คือ ตัวกลางในการติดต่อซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่การซื้อขายครั้งแรก โดยการซื้อขายในตลาดรองเป็น
เพียงการโอนเปลี่ยนมือผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนั้น ตลาดรองจึงไม่ใช่การระดมทุนจากนักลงทุน แต่จะทํา
หน้าที่ในการสนับสนุนการระดมเงินออมในตลาดแรก และเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์ ว่าหลักทรัพย์นั้นสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้ นอกจากนี้ ตลาดรองยังมี
ความสําคัญในแง่ของการช่วยกระตุ้นให้ตลาดแรกเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ตลาดรองของประเทศ
ไทย มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์หลายประเภท ดังนี้ 

หุ้นสามัญ (Common stock) 
หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock) 
หุ้นกู้ (Debenture / Bond) คือ ตราสารที่บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนออก เพ่ือการกู้

เงินระยะยาวจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้นกู้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ของกิจการ บริษัทผู้ออกจะต้องจ่าย
ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามระยะเวลาและอัตราที่กําหนดไว้ 
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หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible debenture / Bond) คือหุ้นกู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ 
ผู้ถือสามารถใช้สิทธิเปลี่ยนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามราคาที่กําหนด ในระยะเวลาที่
กําหนด 

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อขายหุ้นสามัญ (Warrant) คือ หลักทรัพย์ที่ผู้ถือสามารถใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทผู้ออกได้ในราคาและช่วงเวลาที่กําหนด โดยหากไม่ใช้สิทธิในช่วงเวลา
ที่กําหนด สิทธิในการซื้อดังกล่าวจะหมดอายุทันที 

หน่วยลงทุน (Unit trust) คือ ตราสารแสดงสิทธิในโครงการจัดการลงทุนต่างๆ 
พันธบัตรรัฐบาล (Government bond) คือ หลักทรัพย์ที่องค์กรของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการกู้ยืมเงินจากนักลงทุน พันธบัตรรัฐบาลเป็น
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ (Default risk) พันธบัตร
รัฐบาลจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นผลตอบแทนแก่นักลงทุน โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยตาม
ระยะเวลาและอัตราที่กําหนด 

ตลาดรองของประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์, 2548) ประกอบด้วย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นตลาดรองหลักสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ตามที่กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เปิดทําการครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 โดย
นอกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมีการจัด
ให้มีหน่วยธุรกิจย่อยเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งเป็น
ตลาดรองสําหรับการระดมทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และตลาดตราสารหนี้ 
(Bond Electronic Exchange: BEX) ซึ่งเป็นตลาดรองสําหรับการซื้อขายตราสารหนี้ เพ่ือพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตลาดรองสําหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้ง บริษัท 
ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures exchange) 

โดยจากสถิติการซื้อขายแบ่งตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 
ธันวาคม 2557 รายงานสถิติโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า มูลค่าการซื้อขายแบ่งตาม
กลุ่มนักลงทุน ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.3  มูลค่าการซื้อขายแบ่งตามกลุ่มนักลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 
2557 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) 

 
ซึ่งสถิติการซื้อขายแบ่งตามกลุ่มนักลงทุนแสดงให้เห็นว่า มูลค่าการซื้อขายของกลุ่มนัก

ลงทุนทั่วไปในประเทศมีมูลค่าการซื้อขายที่มากเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้ออยู่ที่ร้อยละ 
58.91 และสัดส่วนมูลค่าการขายอยู่ท่ีร้อยละ 59.29 

จากความสําคัญของภาคการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและมูลค่า
การซื้อขายในปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนหรือกลุ่มนัก
ลงทุนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของการออมและการลงทุน ผ่านการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม SET in The City โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, งาน
มหกรรมการเงิน (Money Expo) ที่มีการจัดขึ้นในทุกๆ ปี โดยวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งเป็น
นิตยสารในเครือบริษัท มีเดีย แอสซิเอต จํากัด และการจําลองการซื้อ – ขายหลักทรัพย์ หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ Click2Win เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับนักลงทุนที่จะทดลองส่งคําสั่งซื้อ – ขาย ก่อน
การลงทุนจริง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาด อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เริ่มให้ความสนใจกับ
กลุ่มนักลงทุนทั่วไปในประเทศมากขึ้น แต่ยังคงให้ความสําคัญกับนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุน
สถาบันที่มากกว่า เนื่องจาก มูลค่าการซื้อขายต่อนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนสถาบัน 1 ราย 
มักมีมูลค่าสูง เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายทั่วไป 1 ราย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
ทัว่ไปในประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ในการใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยให้มีเสถียรภาพ 
และส่งผลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 
 

 



 7 

1.2 ค าถามวิจัย 
 

1.2.1 ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ทั่วไปในประเทศ 

1.2.2 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และอาชีพ) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ
หรือไม ่
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศในการเลือกลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนทั่วไปในประเทศ 

1.3.3 เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ 

 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน 
ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการลงทุน รวมไปถึงปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุน
ทั่วไปในประเทศ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักลงทุนทั่วไปในประเทศ ที่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

การเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถาม โดยช่วงเวลาที่ทําการศึกษาวิจัย คือ เดือนกุมภาพันธ์ 
2558 – มีนาคม 2558  
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลของงานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่ มุ่งเน้นเกี่ยวกับ
การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุน
ทั่วไปในประเทศ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีดังต่อไปนี้ 

1.5.1 ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนทั่วไปในประเทศ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสามารถนําข้อมูลไปใช้ ให้
ตอบสนองต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น 

1.5.2 ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในการเลือกลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ดียิ่งขึ้น 

1.5.3 ทําให้ทราบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
เพ่ือบริษัทหลักทรัพย์สามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ให้ตรงตามพฤติกรรม
ของนักลงทุน เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกค้าและเป็นการเพ่ิมปริมาณการลงทุน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 
1.6 นิยามศัพท์ 

 
1.6.1 ดัชนีราคาหุ้นหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index) หมายถึง ดัชนีที่

สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด (Composite index) โดยใช้การคํานวณแบบถ่วง
น้ําหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และมีวันที่ 30 เมษายน 2518 เป็นวันฐาน ซึ่งค่าดัชนี
เริ่มต้น คือ 100 จุด (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) 

1.6.2 บริษัทหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ (Broker) คือ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเข้าเป็น  “บริษัทสมาชิก” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทําให้สามารถ
ส่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบซื้อขาย ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรง (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2556) 

1.6.3 ตราสารทุน หมายถึง ตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ เพ่ือระดมเงินทุนไปใช้ใน
กิจการ ผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมกิจการ ทั้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สิน 
และส่วนแบ่งกําไรของกิจการและมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ตราสารทุน ได้แก่ หุ้น
สามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนท์ ฯลฯ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) 



 9 

1.6.4 ตราสารหนี้ หมายถึง สัญญาแสดงความเป็นหนี้ ระหว่างผู้ออกหรือผู้กู้ และผู้ซื้อ
หรือเจ้าหนี้ และมีอายุจํากัด (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) 

1.6.5 นักลงทุนทั่วไปในประเทศ (Retail investors / Local investors) หมายถึง 
บุคคลธรรมดาและประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย และมีความประสงค์ที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แสดงความจํานงเป็นลูกค้าโดยเปิดบัญชีซื้อ/ขาย เพ่ือซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ จํากัด ซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
บททบทวนวรรณกรรมเป็นการศึกษางานวิจัย บทความ ตําราทางวิชาการ ทฤษฎีและ

ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในและกรอบในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการลงทุน 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
 

2.1.1 การลงทุน (Investment) 
การลงทุน หมายถึง การนําเงินที่เก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม 

โดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น (Thaimutualfund, 
2557: ออนไลน์) หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคล หรือสถาบัน ซึ่งให้ผลตอบแทน
เป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนาน ประมาณ 10 ปี แต่อย่างต่ํา ไม่ต่ํากว่า 3 ปี (เพชรี 
ขุมทรัพย์, 2544, หน้า 1-2) 

โดยการลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
2.1.1.1 การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer investment) การลงทุน

ของผู้บริโภคเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าประเภทคงทนถาวร (Durable goods) เช่น รถยนต์ 
เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า เป็นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ไม่ได้หวังกําไรในรูปของตัวเงิน แต่ผู้ลงทุน
หวังความพอใจในการใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นมากกว่า 

การซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัยถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งของผู้บริโภค หรือที่
เรียกว่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real estate investment) เงินที่จ่ายซื้อเป็นเงินที่ได้จากการออม 
การซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัย นอกจากจะให้ความพอใจแก่เจ้าของแล้ว ในกรณีที่อุปสงค์ (Demand) ใน
ที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นมากกว่าอุปทาน (Supply) มูลค่าของบ้านที่ซื้อไว้อาจสูงขึ้น หากขายจะได้กําไร ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นเพียงผลพลอยได้ 
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2.1.1.2 การลงทุนในธุรกิจ (Business or economic investment) การ
ลงทุนในความหมายเชิงธุรกิจ หมายถึง การซื้อทรัพย์สินเพ่ือประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่าอย่าง
น้อยที่สุดรายได้ที่ได้นี้เพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน  มีข้อสังเกตว่า เป้าหมายในการ
ลงทุนของธุรกิจ คือ กําไร กําไรจะเป็นตัวดึงดูดใจผู้ลงทุนนําเงินมาลงทุน การลงทุนในความหมายนี้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า เป็นการนําเงินออม (Saving) เงินที่สะสมไว้ (Accumulated fund) และ/หรือ 
เงินกู้ยืมจากธนาคาร (Bank credit) มาลงทุน เพ่ือจัดสร้างหรือจัดหาสินค้าประเภททุน ซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ลงทุนในที่ดิน 
โรงงาน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ผลิตสินค้าแลบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ธุรกิจที่ลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ มุ่งหวังกําไรจากการลงทุนเป็นผลตอบแทน 

2.1.1.3 การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or securities investment) 
การลงทุนตามความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นการซื้อสินทรัพย์ (Asset) ในรูป
ของหลักทรัพย์ (Securities) เช่น พันธบัตร (Bond) หุ้นกู้ หรือหุ้นสามัญ (Stock) การลงทุนใน
ลักษณะนี้เป็นการลงทุนทางอ้อม ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในธุรกิจ ผู้มีเงินออมเมื่อไม่ต้องการที่จะ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจเอง เนื่องจาก ความเสี่ยง หรือผู้ออมเองยังมีเงินไม่มากพอ ผู้ลงทุนอาจนําเงินที่
ออมได้จะมากหรือน้อยก็ตาม ไปซื้อหลักทรัพย์ที่เขาพอใจที่จะลงทุน โดยได้ผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลแล้วแต่ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนอาจได้ผลตอบแทนอีก
ลักษณะหนึ่ง คือ กําไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital gain) หรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ 
(Capital loss) อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้จากการลงทุน เรียกว่า Yield ซึ่งไม่ได้หมายถึงอัตรา
ดอกเบี้ย หรือเงินปันผลที่ได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ได้คํานึงถึงกําไรจากการขายหลักทรัพย์หรือขาดทุน
จากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น Yield ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนจะมาก
หรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับความเสี่ยง (Risk) ของหลักทรัพย์ลงทุนนั้นๆ โดยปกติแล้วผู้ลงทุนพยายาม
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง 

2.1.2 จุดมุ่งหมายของการลงทุน 
เพชรี ขุมทรัพย์ (2544, หน้า 4-5) กล่าวว่า นักลงทุนต่างก็มีจุดมุ่งหมายการลงทุนที่

แตกต่างกันไป ตามความต้องการ และภาวะแวดล้อมของนักลงทุนแต่ละท่าน ซึ่งสามารถแบ่งจุดมุ่งหมาย
ได้ ดังนี้ 

2.1.2.1 ความปลอดภัยของเงินทุน (Securities of principal) ความ
ปลอดภัยของเงินลงทุน นอกจากจะหมายความถึงการรักษาเงินลงทุนเริมแรกให้คงไว้แล้ว ถ้ามองให้
ไกลอีกนิด ยังหมายรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่ ซึ่งเกิดจากอํานาจซื้อลดลงอันเป็นผลจากภาวะเงิน
เฟ้ออีกด้วย จากความหมายดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีเวลากําหนดคืนเงินในจํานวนที่
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แน่นอน ซึ่งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และหุ้นบุริมสิทธิ ที่มีกําหนดเวลาไถ่ถอนของบริษัทที่มั่นคง 
นอกจากนี้ การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมั่นคงและกําลังขยายตัวก็อยู่ในความหมายนี้เช่นกัน 

2.1.2.2 เสถียรภาพของรายได้ (Stability of income) ผู้ลงทุนมักจะลงใน
หลักทรัพย์ที่ให้รายได้สม่ําเสมอ ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้ที่สม่ําเสมอ เช่น ดอกเบี้ย หรือเงินปันผลหุ้น
บุริมสิทธิ นอกจากนี้ ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลที่ได้รับเป็นประจํา ย่อมมีค่ามากกว่าดอกเบี้ยหรือเงินปัน
ผลที่เขาสัญญาว่าจะให้ในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอน 

2.1.2.3 ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital growth) โดยทั่วไป ผู้ลงทุนมัก
ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่า จะพยายามจัดการให้เงินทุนเพ่ิมพูนขึ้น ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า ความงอกเงย
ของเงินทุนจะเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่กําลังขยายตัว (Growth stock) เท่านั้น การ
นํารายได้ที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ก็ก่อให้เกิดการงอกเงยของเงินลงทุนได้เช่นกัน ผู้ลงทุนส่วนมากเพ่ิม
มูลค่าของเงินทุนของเขาโดยการนําดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของ
เงินทุนนี้ให้ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในแง่ที่ว่า 1) เพ่ือปรับฐานะของผู้ลงทุนในระยะยาวให้ดีขึ้น 2) เพ่ือ
รักษาอํานาจซื้อให้คงไว้ 3) เพ่ือให้การจัดการคล่องตัวขึ้น 

2.1.2.4 ความคล่องตัวในการซื้อขาย (Marketability) หมายถึง หลักทรัพย์
ที่สามารถซื้อหรือขายได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคา ขนาดของตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นนั้นจด
ทะเบียน ขนาดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ จํานวนผู้ถือหุ้น และความสนใจที่ประชาชนทั่วๆ ไปมีต่อ
หุ้นนี้ หุ้นที่มีราคาสูงมักจะขายได้ยากกว่าหุ้นที่มีราคาต่ํากว่า 

สถานที่ซื้อขายหุ้นก็มีส่วนสําคัญในความคล่องตัวในการซื้อขาย หุ้นที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ย่อมขายได้เร็วกว่าหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหุ้นเล็ก 

หุ้นของบริษัทใหญ่จําหน่ายได้ง่ายกว่าหุ้นของบริษัทเล็ก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท
ใหญ่มีหุ้นออกจําหน่ายมาก ทําให้การซื้อขายดําเนินติดต่อกันตลอดเวลา  

2.1.2.5 ความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที หรือหลักทรัพย์มี
สภาพคล่อง (Liquidity) เมื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที 
ความสามารถในการหากําไร (Profitability) ย่อมลดลง ผู้ลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่อง หรือหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสด เพราะหวังว่า หากโอกาสลงทุนที่น่าดึงดูดใจมาถึง เขาจะมี
เงินพร้อมที่จะลงทุนได้ทันที การจัดการสําหรับเงินทุนส่วนนี้ ผู้ลงทุนอาจแบ่งสันปันส่วนจากเงินลงทุน
เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ หรืออาจใช้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ได้รับมาเพ่ือซื้อหุ้นใหม่ดังกล่าวก็ได้ 

2.1.2.6 การกระจายเงินลงทุน (Diversification) วัตถุประสงค์คือ ต้องการ
กระจายความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถทําได้ 4 วิธี คือ 

1. ลงทุนผสมผสานระหว่างหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันในเงินลงทุน และมีรายได้
จากการลงทุนแน่นอน กับหลักทรัพย์ที่มีรายได้และราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะธุรกิจ 
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2. ลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ อย่างปนกันไป 
3. ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ เพ่ือลดความ

เสี่ยงเรื่องภัยธรรมชาติ 
4. ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีความแตกต่างกันแบบแนวดิ่ง (Vertical) 

หรือ แบบแนวราบ (Horizontal) โดยหากเป็นแบบแนวดิ่ง หมายถึงการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่
วัตถุดิบไปจนสินค้าสําเร็จรูป และหากเป็นแบบแนวราบ เป็นการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกัน 

2.1.2.7 ความพอใจด้านภาษี (Favorable tax status) ฐานะการจ่ายภาษี
ของผู้ลงทุนเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารเงินลงทุนต้องให้ความสนใจ ว่าทําอย่างไรจึงจะ
สามารถรักษารายได้และกําไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital gain) ให้ได้มากที่สุด การจ่ายภาษีใน
อัตราก้าวหน้าจากเงินได้พึงประเมิน ทําให้ยากในการรักษารายได้นั้นไว้ ผู้ลงทุนอาจเลี่ยงการเสียภาษี
เงินได้จากเงินได้พึงประเมินดังกล่าว โดยลงทุนในพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือซื้อหลักทรัพย์ที่
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลาที่ถือ ซึ่งกฎหมายมีการกําหนดให้เสียภาษี ในขณะที่กําไรจากการ
ขายหลักทรัพย์ไม่ต้องมีการเสียภาษี 

2.1.3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์, 2553) 

2.1.3.1 เงินฝากออมทรัพย์ เป็นการออมเงินระยะสั้น ไม่มีกําหนดระยะเวลาใน
การฝาก มีสภาพคล่องสูง และมีการจ่ายคืนเมื่อมีการทวงถาม โดยมีการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากเป็น
รายวันและแสดงยอดดอกเบี้ยเงินฝากในสมุดเงินฝากออมทรัพย์ปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมิถุนายนและ
เดือนธันวาคม โดยดอกเบี้ยรับที่ต่ํากว่า 20,000 บาทจะไม่เสียภาษี แต่หากเกิน 20,000 บาทจะมีการ
เสียภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยรับ (จรินทร์ เทศวานิช, 2542, หน้า 106) 

2.1.3.2 เงินฝากประจ า เป็นเงินฝากท่ีมีการกําหนดจํานวนเงินและระยะเวลาใน
การฝากเงินไว้แน่นอน โดยปกติจะเป็นการฝากประจําประเภท 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 
และ 36 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว หากมี
ระยะเวลาในการฝากเงินที่ยาวกว่า ย่อมได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า โดยดอกเบี้ยรับจะต้องเสียภาษี
ในอัตราร้อยละ 15 (จรินทร์ เทศวานิช, 2542, หน้า 106) 

2.1.3.3 พันธบัตร จัดเป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํา เนื่องจากผู้ออกเป็น
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นรัฐวิสาหกิจที่มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน ทําให้ไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ไม่ต้องกลัวว่าผู้ออกจะไม่สามารถ
ชําระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ แต่ผู้ลงทุนในพันธบัตรก็ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ย งด้านอ่ืนๆ 
เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป โดยผู้ลงทุนต้องพิจารณาอัตราดอกเบี้ย (Coupon rate) 



 14 

และอายุพันธบัตร (Maturity) เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยและอายุพันธบัตรจะผันแปรไปในทิศทาง
เดียวกัน คือพันธบัตรที่มีอายุสั้นมักจะให้อัตราดอกเบี้ยต่ํา ส่วนพันธบัตรที่มีอายุยาวขึ้นก็จะให้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพ่ือชดเชยการสูญเสียโอกาสในการลงทุนอ่ืนๆ โดยผู้ถือพันธบัตรต้องจ่ายภาษีร้อยละ 
15 ของดอกเบี้ยรับ 

2.1.3.4 ตั๋วเงินคลัง เป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เพ่ือกู้ยืมเงิน
ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการขายตั๋วเงินคลังด้วยวิธีประมูล 
และมีอัตราขั้นต่ําในการซื้อ ซึ่งโดยทั่วไป ผู้ที่ซื้อตั๋วเงินคลังได้จะเป็นสถาบันการเงิน กองทุนต่างๆ 
เท่านั้น 

2.1.3.5 หุ้นสามัญ (หลักทรัพย์) จัดเป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มี
โอกาสให้ผลตอบแทนสูง มูลค่าของหุ้นมักผันผวนขึ้นลงตามสภาวะแวดล้อมที่มากระทบได้ตลอดเวลา 
ดังนั้น จึงไม่เหมาะกับการลงทุนในระยะเวลาสั้นๆ เท่าไรนัก แต่หากเป็นการลงทุนในระยะยาว หุ้นมัก
มีโอกาสให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าหลักทรัพย์ประเภทอ่ืน ผู้ลงทุนในหุ้นจะมีฐานะเป็น
เจ้าของร่วมในบริษัทที่ลงทุน มีสิทธิในการบริหารงานในบริษัทนั้นผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น สําหรับ
ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้น จะมาจากเงินปันผลและกําไรจากการซื้อขาย โดยกําไรจากการซื้อขาย
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 

2.1.3.6 กองทุนรวมตราสารหนี้ เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนไม่สูงมาก
นัก มีการบริหารงานโดยมืออาชีพ คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์
ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากลักษณะของกองทุนรวมที่เอาเงินลงทุนของผู้ลงทุน
หลายๆ คนมารวมกันกลายเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ ทําให้สามารถเข้าถึงการลงทุนในตราสารหนี้ได้
หลากหลายประเภท กว่าการที่ผู้ลงทุนไปลงทุนเองโดยตรงในตราสารหนี้รายตัว อีกทั้งการซื้อขาย
กองทุนรวมสามารถทําได้ง่ายและคล่องตัวกว่า 

2.1.3.7 กองทุนรวมหุ้น เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่ บาง
กองทุนอาจลงทุนในหุ้นทั้งร้อยละ 100 แต่บางกองทุนอาจลงทุนในหุ้นเพียงขั้นต่ําร้อยละ 65 
นอกจากนี้ ลักษณะของหุ้นที่ลงทุนก็อาจมีความแตกต่างกัน เช่น บางกองทุนเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน
กลุ่ม SET 50 ซึ่งมีขนาดใหญ่ บางกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพ้ืนฐานดี จ่ายเงินปันผลสม่ําเสมอ 
เป็นต้น ดังนั้น ภายใต้ความเป็นกองทุนรวมหุ้นจึงยังมีกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงและโอกาสที่ได้รับ
ผลตอบแทนที่แตกต่างกันได้อีก ข้อดีของกองทุนรวมหุ้น คือ มีการบริหารกองทุนโดยมืออาชีพ และยัง
ใช้เงินจํานวนไม่มาก แต่มีโอกาสลงทุนในหุ้นได้หลากหลาย แต่เงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมที่
ลงทุนไว้จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 
จะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทที่กองทุนรวมไปลงทุน แต่จะได้รับสิทธิออก
เสียงหรือลงมติในเรื่องสําคัญของกองทุนรวมเท่านั้น 
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2.1.3.8 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long term mutual fund: LTF) 
กองทุนรวมประเภทนี้มีนโยบายเดียวคือ ลงทุนในหุ้นเป็นหลักเหมือนกองทุนรวมหุ้น แต่มีลักษณะ
พิเศษที่สามารถนําเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ แต่มีข้อจํากัดในเรื่องเงื่อนไข
การลงทุน คือ ต้องลงทุนอย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน หรือลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ในแต่ละปี
ภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท เป็นต้น 

2.1.3.9 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement mutual fund: RMF) 
ที่มีการลงทุนตามนโยบายที่หลากหลายตามระดับความเสี่ยง เช่น RMF พันธบัตร ที่มีระดับความเสี่ยง
ต่ํา จนกระทั่ง RMF หุ้น ที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยเงื่อนไขการลงทุนของ RMF จะเข้มงวดกว่า LTF 
เช่น ต้องลงทุนจนถึงอายุ 55 ปี และต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเต็มที่ 
เป็นต้น 

2.1.3.10 กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign investment fund: 
FIF) เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ โดย ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนต้องลงทุนในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญ
ของ ก.ล.ต. โลก (IOSCO) หรือในประเทศท่ีมีตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกขององค์กรตลาดหลักทรัพย์
โลก (WFE) เพ่ือให้เชื่อใจได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนไปลงทุนนั้น จะได้รับการ
กํากับดูแลที่ดีในระดับมาตรฐานสากล 

2.1.3.11 ออปชั่น (Option) เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่ง โดย
ออปชั่นจะเป็นการทําสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพ่ือซื้อขายสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงตาม
จํานวน ราคา และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ซื้อสามารถที่จะเลือกใช้สิทธิในการื้อหรือขาย 
หรือไม่ใช้สิทธิก็ได้ ซึ่งหากผู้ซื้อเลือกใช้สิทธิ ผู้ขายก็มีภาระต้องทําตามสัญญาที่ให้กับผู้ซื้อ ปัจจุบัน 
ออปชั่นที่ทําการซื้อขายกันอยู่ใน TFEX ได้แก่ SET50 index options โดยเป็นออปชั่นที่มีสินค้า
อ้างอิงคือ ดัชนี SET50 นั่นเอง 

2.1.3.12 ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อขายหุ้นสามัญ (Warrant) เป็น
หลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกับคอลออปชั่น (Call option) ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นอ้างอิงใน
ราคา จํานวน และระยะเวลาการใช้สิทธิที่กําหนด เนื่องจากมูลค่าของ Warrant จะผันแปรขึ้นลงตาม
ราคาหุ้นที่อ้างอิงอยู่ โดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนจะออก Warrant เพ่ือใช้ในการระดมทุน โดยมักออก
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือเสนอขายควบคู่กับหลักทรัพย์อ่ืนๆ เช่น หุ้นสามัญเพ่ิมทุน หุ้นบุริมสิทธิ เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้การระดมทุนทําได้ง่ายขึ้น ผู้ที่ลงทุนใน Warrant ไม่มีสถานะเป็นเจ้าของบริษัท จึงไม่ได้รับ
สิทธิต่างๆ เหมือนกับที่ผู้ที่ลงทุนในหุ้น 

2.1.3.13 สลากออมสิน เป็นรูปแบบการออมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งของธนาคาร
เฉพาะกิจ โดยออกแบบการฝากเงินโดยสลากที่ขายเป็นหน่วยตามราคาที่ตั้งไว้ ผู้ฝากสามารถกําหนด
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จํานวนหน่วยที่ฝากได้เอง โดยระยะการฝากอยู่ที่ 3 ปี 5 ปี และในแต่ละเดือนผู้ฝากสามารถนําเลข
หน้าสลากมาตรวจผลการออกรางวัลได้ และหากฝากจนครบตามระยะเวลา จะได้ดอกเบี้ยพร้อมเงิน
ต้นตามที่ตราไว้หน้าสลาก 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ลงทุน 

 
2.2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมของนักลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน (สถาบันพัฒนา

ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549) 
การพิจารณานักลงทุน ว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้มากน้อยเพียงใด จะ

ขึ้นอยู่กับลักษณะของนักลงทุนแต่ละคนสามารถยอมผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ ยงที่
แตกต่างกันไป โดยทั่วไปสามารถแบ่งนักลงทุนออกได้ 3 ประเภท คือ นักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Risk-averse investor) นักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง (Risk-loving investor) และนักลงทุนที่ไม่สนใจ
ความเสี่ยง (Risk-neutral investor) (Haugen, 1997, p.134-136, อ้างถึงใน ฐปนีย์ นามนิราศภัย, 
2556, หน้า 9-11) 

2.2.1.1 นักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-averse investor) นักลงทุน
ประเภทนี้ในทุกระดับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น อรรถประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราลดน้อยถอยลงเนื่องจาก
ผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น ทําให้นักลงทุนต้องเผชิญความเสี่ยงที่มากขึ้น และเพราะนักลงทุนประเภทนี้ไม่
ชอบความเสี่ยง อรรถประโยชน์ที่เขาได้รับจากการเพ่ิมขึ้นของผลตอบแทนจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลด
น้อยถอยลงเมื่อต้องแบกรับความเสี่ยงที่มากขึ้น ซึ่งสามารถแสดงอรรถประโยชน์ของนักลงทุน
ประเภทนี้ได้ดังภาพ 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงอรรถประโยชน์ของนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
ที่มา: ทฤษฎีพฤติกรรมตัวแทนของนักลงทุน (2551, สืบค้นจาก 
https://salamanderr.wordpress.com, วันที่สืบค้น: 15 มกราคม 2558) 
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จากภาพเป็นการแสดงอรรถประโยชน์ของ Risk-averse investor แกนตั้งเป็น
อรรถประโยชน์แกนนอนเป็นผลตอบแทน เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์และ
ผลตอบแทนในทางบวก เมื่อผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นอรรถประโยชน์ก็เพ่ิมขึ้นแต่จะเห็นว่าความชันของ
กราฟ จะลดลงเมื่อผลตอบแทนสูงขึ้นกล่าวคืออรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เมื่อผลตอบแทน
สูงขึ้น 

2.2.1.2 นักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง (Risk-loving investor) เป็นนักลงทุนที่
ชอบความเสี่ยง ส่งผลให้ในทุกระดับของผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น และอรรถประโยชน์ก็จะเพ่ิมข้ึนใน
อัตราที่เพ่ิม แม้ว่าจะมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากผลตอบแทนที่สูงขึ้นตาม ซึ่งสามารถแสดงอรรถประโยชน์
ของนักลงทุนประประเภทนี้ได้ดังภาพ 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงอรรถประโยชน์ของนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง 
ที่มา: ทฤษฎีพฤติกรรมตัวแทนของนักลงทุน (2551, สืบค้นจาก 
https://salamanderr.wordpress.com, วันที่สืบค้น: 15 มกราคม 2558) 

 
จากภาพเป็นการแสดงอรรถประโยชน์ของ Risk-loving investor โดยที่แกนตั้ง

เป็นอรรถประโยชน์ แกนนอนเป็นผลตอบแทนเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อรรถประโยชน์
และผลตอบแทนในทางบวกเมื่อผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นอรรถประโยชน์เพ่ิม ขึ้นแต่ความชันของกราฟ
เพ่ิมข้ึนเมื่อผลตอบแทนสูงขึ้น นั่นคืออรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อผลตอบแทนสูงขึ้น 

2.2.1.3 นักลงทุนที่ไม่สนใจความเสี่ยง (Risk-neutral investor) นักลงทุน
ประเภทนี้ทุกระดับของผลตอบแทนจะเพ่ิมข้ึนและจะทําให้อรรถประโยชน์ที่ได้รับเพ่ิมมากขึ้นในอัตรา
ที่คงที่ ซึ่งสามารถแสดงอรรถประโยชน์ของนักลงทุนประเภทนี้จากภาพ 
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ภาพที่ 2.3 แสดงอรรถประโยชน์ของนักลงทุนที่ไม่สนใจความเสี่ยง 
ที่มา: ทฤษฎีพฤติกรรมตัวแทนของนักลงทุน (2551, สืบค้นจาก 
https://salamanderr.wordpress.com, วันที่สืบค้น: 15 มกราคม 2558) 

 
จากภาพเป็นการแสดงอรรถประโยชน์ของ Risk-neutral investor โดย ที่แกน

ตั้งเป็นอรรถประโยชน์ แกนนอนเป็นผลตอบแทนเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์
และผลตอบแทนในทางบวก เมื่อผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น อรรถประโยชน์เพ่ิมขึ้น แต่ความชันของกราฟ
คงท่ีเมื่อผลตอบแทนสูงขึ้นนั่นหมายถึง อรรถประโยชน์เพิ่มขึ้นในอัตราคงท่ีเมื่อผลตอบแทนสูงขึ้น 

2.2.2 ทฤษฎีความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน 
ตามทฤษฎีของการลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุน คือ การที่อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน

ได้รับจริง (Actual return) คาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะ
ได้รับ (Expected return) 

ความเสี่ยงน้อยที่สุด หมายความว่า การคาดการณ์ Expected return จากการลงทุน
จะมีความผิดพลาดน้อยที่สุด 

ความเสี่ยงมากที่สุด หมายความว่า การคาดการณ์ Expected return จากการลงทุน
อาจผิดพลาดได้มากที่สุด 

ดังนั้น ไม่ว่าผู้ลงทุนจะขาดทุนหรือได้กําไรมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดไว้ ถือเป็นความ
เสี่ยงทั้งสิ้น แม้จะเป็นความคลาดเคลื่อนในทางบวก (กําไรมากกว่าที่คาดการณ์ไว้) จะทําให้ผู้ลงทุน
วางแผนการลงทุนในอนาคตได้ยาก เช่น อาจจัดสรรหรือแบ่งเงินลงทุนมากเกินไปในหลักทรัพย์ที่มี 
Expected return สูง แต่กลับมา Actual return ที่ต่ํา ในขณะเดียวกันกลับจัดสรรเงินไปลงทุนน้อย
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เกินไปในหลักทรัพย์ที่มี Expected return ต่ํา แต่กลับมี Actual return ที่สูง และมีผลให้
ผลตอบแทนรวม (Total return) ที่ผู้ลงทุนควรจะได้รับน้อยกว่าที่ควร 

ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน 
ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ มีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับความเสี่ยง คือ หากระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น ระดับความเสี่ยงที่
ผู้ลงทุนพึงแบกรับจากการลงทุนนั้นจะสูงขึ้นด้วยเสมอ 

 

 
ภาพที ่2.4 แสดงระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ที่มา: ความเสี่ยงในการลงทุน (Investment risk) (สืบค้นจาก http://www.mfcfund.com วันที่
สืบค้น: 18 มกราคม 2558) 

 
2.2.3 ทฤษฎีความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ความเสี่ยง (Risk) หรือ ความไม่แน่นอน (uncertainty) เกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่ไม่อาจรู้

ได้แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้น โอกาสที่ผลตอบแทนที่ได้รับจริง (Actual return) ต่ํากว่าผลตอบแทนที่
นักลงทุนคาดหวังไว้ (Expected return) อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544, หน้า 
257-269) 

ผู้ลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งแต่ละ
บุคคลยอมรับความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความชอบ ทัศนคติ แรงจูงใจของผู้
ลงทุนนั้นว่ามากน้อยเพียงใดซึ่งในการเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบ แทนที่ดี หากผู้ลงทุนพิจารณาถึงความ
เสี่ยงจากการลงทุน โดยพิจารณาเฉพาะแล้ว จะทําให้เกิดความผิดพลาดจากการลงทุนได้ ปกติแล้ว
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ความเสี่ยงรวม (Total risk) หาได้จากค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งประเภทของความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์จําแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่คือ 

2.2.3.1 ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic risk) 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบ คือ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ซึ่งไม่
สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดทั้งหมด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําให้
ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยสามารถแบ่งเป็น 

  (1.) ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ (Market risk) คือ ความเสี่ยง
อันเกิดจากการสูญเสียในเงินลงทุน ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและสินทรัพย์
ต่างๆ ในตลาด เพราะราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา โอกาสสูญเสียหรือ ขาดทุน
เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีมาก ความเสี่ยงทางการตลาดเป็น
เรื่องเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่
แท้จริงของหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าความสามารถในการทํากําไร (Earning power) ของกิจการไม่
เปลี่ยนแปลง แต่ราคาหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ของหลักทรัพย์
ประเภทนั้นๆ ในตลาดซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท สาเหตุเหล่านี้ ได้แก่ สงคราม การตายของ
ผู้บริหารประเทศ ปีที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารประเทศ นโยบายการเมือง การเก็งกําไร ที่เกิดขั้นในตลาด
หุ้นและการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นนี้จะเกิดจากการคาดคะเนของผู้ลงทุนที่มีต่อความก้าวหน้า 
(Prospect) ของบริษัทนั้น 

  (2.) ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) คือความเสี่ยงที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยทั่วไปใน
ตลาด อัตราดอกเบี้ยในตลาดระยะยาวจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ยมีผลทําให้หลักทรัพย์ต่างๆ กระทบกระเทือนในลักษณะเดียวกัน เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดทั่วๆ ไปปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลทําให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลดลง เพราะนักลงทุนจะ
ทําการเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินกับการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้านักลงทุนเห็น ว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงกว่าผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะขายหลักทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่ออกมา มีผลทําให้ราคาหลักทรัพย์ลด
ต่ําลง 

  (3.) ความเสี่ยงในอ านาจซื้อหรือภาวะเงินเฟ้อ (Purchasing power 
risk or Inflation risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น ซึ่งมีผลทําให้
มูลค่าของเงินลดลง จึงทําให้อํานาจการซื้อลดต่ําลงไปด้วย เพราะจํานวนเงินที่ได้รับเท่าเดิมแต่ค่าของ
เงินลดลง หรือที่เรียกว่าภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งนักลงทุนหรือสถาบันการเงินจะถูกกระทบกระเทือนเกี่ยวกับ
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อํานาจซื้ออย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (Saving account) พันธบัตร
รัฐบาล หุ้นกู้ การประกันชีวิต (Life insurance) และหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ซึ่งได้รับดอกเบี้ยใน
อัตราคงท่ี ดังนั้นความเสี่ยงประเภทนี้ไม่ได้ทําให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปลี่ยนแปลง แต่มีผล
ทําให้ผลตอบแทนที่แท้จริงลดลง 

2.2.3.2 ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจการหนึ่ง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่ง

เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธุรกิจนั้น ไม่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์อ่ืนในตลาดความเสี่ยงที่ถูกจัดอยู่ในความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ 
(Business risk) โดยประกอบด้วยความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้ 

  (1.) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial risk) หมายถึง โอกาสที่ผู้ลงทุนจะ
เสียรายได้และเงินลงทุน หากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มีเงินชําระหนี้อาจทําให้บริษัทถึงกับล้มละลาย 

  (2.) ความเสี่ยงทางการบริหาร (Management risk) เป็นความเสี่ยงอัน
เกิดจากการบริหารงานของผู้บริหาร เช่น ความผิดพลาดของผู้บริหาร และการธุรกิจของผู้บริหาร 

  (3.) ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (Industry risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากแรงผลักดันบางอย่าง ที่ทําให้ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรื อ
บาง อุตสาหกรรมถูกกระทบกระเทือน 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 

2.3.1 ความหมายของการตัดสินใจ (Decision making) 
การตัดสินใจมีหลายความหมาย แต่ส่วนใหญ่มักให้นิยามว่าเป็นการเลือกที่จะทําหรือ

ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากทางเลือกหลายทาง เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ โดย
ได้มีนักวิชาการได้ให้คําจํากัดความหรือคํานิยามไว้ ดังนี้ 

Barnard (1938, อ้างถึงใน ฐปณีย์ นามนิราศภัย, หน้า 11-12) ได้ให้ความหมายของ
การตัดสินใจไว้ว่า เป็นเทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือเพียงทางเลือกเดียว 

สมคิด บางโม (2548, หน้า 175) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทาง
ปฏิบัติซึ่งมีหลายทาง เป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้ อาจเป็นการตัดสินใจที่จะ
ประทําการสิ่งได้สิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่าง เพ่ือความสําเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในทาง
ปฏิบัติ การตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหาให้วินิจฉัย
มากกว่า 1 ทางเสมอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้วินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติ โดยวิธีใด จึงจะ
บรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุด 
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2.3.2 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
ทฤษฎีการตัดสินใจเป็นการนําแนวคิดท่ีมีเหตุผลที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถ

จําแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามวิธีการตัดสินใจ และทฤษฎีการ
ตัดสินใจตามบุคคลที่ตัดสินใจ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, หน้า 263-264) ดังนี้ 

2.3.2.1 ทฤษฎีการตัดสินใจจ าแนกตามวิธีการตัดสินใจ สามารถจ าแนกได้ 3 
วิธี ดังนี้ 

  (1.) ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใช้เทคนิคการคาดการณ์
และการพยากรณ์เข้ามาประกอบการตัดสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใช้แนวโน้มความน่าจะเป็น เป็น
ต้น 

  (2.) ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการพรรณนา เป็นการใช้กระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องมีการพิสูจน์และเห็นจริง จึงจะดําเนินการตัดสินใจได้ 
บางครั้ง เรียกการตัดสินใจวิธีดังกล่าวว่า การตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์ 

  (3.) ทฤษฎีการตัดสินใจโดยก าหนดความเป็นทฤษฎีที่ค านึงถึงว่า แนว
ทางการตัดสินใจควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอย่างไร จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการตัดสินใจได้ 

2.3.2.2 ทฤษฎีการตัดสินใจจ าแนกตามบุคคลที่ตัดสินใจ สามารถจําแนกได้
เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  (1.) การตัดสินใจโดยคนเดียว เป็นการตัดสินใจโดยคนๆ เดียว จะทําให้
เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 

  (2.) การตัดสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตัดสินใจที่ยึดทีมงานเป็นผู้ร่วมตัดสินใจ 
เป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2.3.3 กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) 
กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกําหนดขั้นตอน

ของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีลําดับขั้นของ
กระบวนการ ดังกล่าว เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยใน การหาข้อสรุปเพ่ือการตัดสินใจ ขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ Plunkett and Attner, 
1994, หน้า 162, อ้างจาก กุลชลี ไชยนันตา, 2539, หน้า 135-139) ได้เสนอลําดับขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การระบุปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Identifying and diagnosing 
the problem) เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญอย่างมาก เพราะการระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ 
ย่อมมีผลต่อการดําเนินการในข้ันต่อๆ ไปของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
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การตัดสินใจด้วย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดปัญหามีอยู่หลายปัจจัย (อดุลย์ จาตุรงคกุล และ
ดลยา จาตุรงคกุล, 2550, หน้า 21) คือ 

- อิทธิพลจากสถานการณ์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยปกติผู้ใช้จะรู้สึกถึงความต้องการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ เป็นผลมาจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแบบของการให้ชีวิต 
เช่น การเปลี่ยนที่ทํางาน การย้ายที่อยู่ใหม่ การอบรมเลี้ยงดู วัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น 

- อิทธิพลจากผู้ ใช้ เอง เป็นความแตกต่างของตัวบุคคล ผู้ ใช้แต่ละคนมี
วิจารณญาณในการเลือกใช้สินค้าท่ีแตกต่างกัน 

- อิทธิพลจากการตลาด สิ่งที่ผู้ใช้ได้รับจากตลาด คือ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ มา
กระตุ้นให้เกิดการกําหนดปัญหา เช่น สินค้า (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านกระบวนการทางจิตวิทยา ซึงมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้
เช่นกัน 

ขั้นที่ 2 การกําหนดทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ปัญหา (Generating alternative 
solutions) เมื่อสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้องแล้ว จะต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาทั้งหมด เพ่ือสนับสนุน หรือยืนยันแนวทางความคิด ซึ่งทําได้โดยการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมดจะถูกนํามากําหนดเป็นทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์และประเมินทางเลือก (Analyze the alternatives) เป็นการ
ประเมินทางเลือกต่างๆ ภายหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอแล้วก่อนที่จะทําการตัดสินใจ 
โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากสิ่งนั้นๆ แล้วประเมินว่าทางเลือกใดสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
ที่สุด โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินนั้นมักมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

ขั้นที่ 4 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เป็นการนํา
ทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบกันว่าทางเลือกใดเหมาะสมและเป็นไปได้มากกว่ากัน รวมถึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ดีท่ีสุด และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

ขั้นที่ 5 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ ( Implement the decision) เป็นการนํา
ทางเลือกท่ีดีและมีความเหมาะสมที่สุดไปปฏิบัติ 

ขั้นที่ 6 ประเมินผลที่เกิดจากทางเลือกนั้นๆ (Evaluating the decision) ขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ คือ เป็นการพิจารณาคุณค่าของผลงานและความแตกต่างระหว่าง
ผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้เลือกจากทางเลือกที่ตัดสินใจ 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 
2.4.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน 
 ศกุนตลา สุริยเถกิง (2556) ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจออมและลงทุน

ของกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในด้านความสะดวกในการทําธุรกรรม
ส่งผลต่อการตัดสินใจออมและลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ ปพิชญา บุญศรี (2555) ที่ได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยความสะดวกในการทําธุรกรรมเป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจออมและลงทุน และสอดคล้องกับ ฐปนีย์ นามนิราศภัย (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการลงทุน ในเรื่องความคล่องตัวในการซื้อขายกองทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับกองทุนที่ประเมินให้
ผลตอบแทนสูงและกองทุนที่ลงทุนมีรายได้ที่แน่นอนจากการลงทุน ในระดับมาก 

นอกจากนี้ อนงค์นุช เทียนทอง และกัญญารัตน์ วงษ์ชมพู (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรม
และรูปแบบการออมของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ปัจจัยที่
เป็นตัวกําหนดการออมและการลงทุนคือปัจจัยแรงจูงใจในด้านผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนมีผล
ต่อการตัดสินใจออมและลงทุนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ วิชชากร จันทิมา (2556) ที่ได้ทําการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ กรณีศึกษาพนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ปัจจัยที่สําคัญในการลงทุนคือ 
กลุ่มตัวอย่างต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้น
ได้บ้าง เพื่อมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และตรงกันกับ พนมพร อัครชยานันท์ และคณะ 
(2557) ทีไ่ด้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยแรงจูงใจในด้านผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในระดับ
ปานกลาง และยังพบว่า สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในระดับปานกลาง และ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรม
การออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสําคัญกับการออมเพ่ือการลดหย่อนภาษี เป็นจุดมุ่งหมายในการออมในระดับปานกลางถึงมาก 
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อุบลรัตน์ ศรีเกษ (2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุน
ในหุ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจที่กลุ่มตัวอย่างเลือกสถาบันการเงิน 
หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ทําธุรกรรมจากการที่สถาบันการเงินดังกล่าวโดยการไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ํา 
และปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับ ธานินทร์ อุดมศรี (2554) 
ที่ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือน ในตําบลหารแก้ว อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะการให้
ของที่ระลึกเมื่อมีการติดต่อมีผลต่อการออมของกลุ่มตัวอย่าง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการออมของ
กลุ่มตัวอย่าง 

2.4.2 ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
เกษมณี การินทร์ (2554) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านข้อมูล
ข่าวสาร เช่น สภาวะตลาดในปัจจุบัน การแนะนําของเจ้าหน้าที่การตลาด หรือโบรคเกอร์ มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน สอดคล้องกับ จีรศักดิ์ จอมมงคล (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในตราสารอนุพันธ์ของนักลงทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร 
โดยเฉพาะด้านสภาวะตลาดในปัจจุบันและการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต และ วิทวัส รุ่งเรืองผล (2555) 
ได้ทําการวิจัยพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัย 20 – 29 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจ
ลงทุนภายใต้ข้อมูลความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าตัดสินใจด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ต
ในการรับข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก  

ฐปนีย์ นามนิราศภัย (2556) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ในประเทศไทย พบว่า แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF ในประเทศไทย คือ ทางอินเทอร์เน็ต แต่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กองทุน หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารแนะนํากองทุนที่ตีพิมพ์เป็น
ลายลักษณ์อักษร ในระดับมาก อีกทั้ง ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการชักชวนจากบุคคล
อ่ืน เช่น เพ่ือน, ครอบครัว, นักวิชาการ แต่ให้ความสําคัญในระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่งตรงกันกับ สุ
พร จรูญรังสี (2546) ที่ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนทั่วไปในประเทศให้ความสําคัญ
กับปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารในระดับปานกลาง โดยนักลงทุนให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารที่มาจาก
บทวิเคราะห์และคําแนะนําของโบรกเกอร์มากที่สุด และข้อมูลข่าวสารจากสื่อสาธารณะ และเพ่ือน 
ญาติพ่ีน้อง และบุคคลอ่ืน มีความสําคัญเป็นอันดับสอง ปนิดา แซ่ตั้ง และปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 
(2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนเชิงจิตวิทยาโดยใช้ทฤษฎีความเสี่ยงและผลตอบแทน 
กรณีศึกษานักลงทุนจังหวัดพิษณุโลก พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านข้อมูล
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ประกอบการตัดสินใจ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การตลาด และบท
วิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ในระดับที่สูงที่สุด และกลุ่มตัวอย่างใช้ข้อมูลที่มาจากครอบครัว ญาติ 
เพ่ือน และคนรู้จัก ในระดับที่ไม่สูงมากนัก และจากผลการศึกษาของพนมพร อัครชยานันท์ และคณะ 
(2557) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองในสัดส่วนที่สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.9  และ
อันดับ 2 คือ ตัดสินใจร่วมกับครอบครัว เพ่ือน และญาติ โดยคิดเป็นร้อยละ 14.8 ของกลุ่มตัวอย่าง 
และตัดสินใจจากคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่การตลาดในสัดส่วนที่ต่ําที่สุด เพียงร้อยละ 3.3 

2.4.3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง 
อุบลรัตน์ ศรีเกษ (2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ลงทุนในหุ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ที่เกี่ยวกับสภาวะตลาดหลักทรัพย์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นมากที่สุด และ 
นิพนธ์ คงแก้ว (2544) ได้ทําการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือน
ผ่านทางสถาบันการเงิน พบว่า ปัจจัยทางด้านเงินเฟ้อมีผลต่อการออมผ่านสถาบันการเงินของภาค
ครัวเรือน นอกจากนี้ พนมพร อัครชยานันท์ และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัย
ด้านความเชื่อมั่นในการลงทุนในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและปัจจัยด้านความมั่นคงทางการเมืองในระดับมากอีกเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพร 
จรูญรังสี (2546) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ของนัก
ลงทุนทั่วไปในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนทั่วไปให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน
ภาวะเศรษฐกิจในระดับมาก โดยนักลงทุนให้ความสําคัญกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ภายในประเทศที่มีแนวโน้มลดลงมากที่สุด นอกจากนี้ นักลงทุนยังให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านภาวะ
เศรษฐกิจในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับกรณีสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจมากที่สุด 
และอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในระดับรองลงมา และจากผลการศึกษายังพบว่า นัก
ลงทุนทั่วไปให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านภาวะการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศในระดับมาก
เช่นกัน ในขณะที่ ปนิดา แซ่ตั้ง และปาริชาติ ราชประดิษฐ์ (2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการ
ลงทุนเชิงจิตวิทยาโดยใช้ทฤษฎีความเสี่ยงและผลตอบแทน กรณีศึกษานักลงทุนจังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศและปัจจัยด้านการเมือง 
ในการตัดสินใจลงทุน  

2.4.4 ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการลงทุน 
พนมพร อัครชยานันท์ และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจลงทุนด้วย
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ตนเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 81.9 ของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ ปนิดา แซ่ตั้ง และปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 
(2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนเชิงจิตวิทยาโดยใช้ทฤษฎีความเสี่ยงและผลตอบแทน 
กรณีศึกษานักลงทุนจังหวัดพิษณุโลก พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านแหล่งข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ โดยกลุ่มตัวอย่างใช้การศึกษาค้นคว้าและตัดสินใจด้วยตนเองเป็นอันดับที่ 2 รอง
จากข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การตลาดและบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ และ วิทวัส รุ่งเรืองผล (2555) 
ได้ทําการวิจัยพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัย 20 – 29 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 40 
เท่านั้น ที่ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองมากกว่าคําแนะนําจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และคนวัย 20-29 ปีจะตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลสนับสนุนมากกว่า
การใช้สัญชาตญาณของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ กนกดล สิริวัฒนชัย (2556) ได้ทําการศึกษาการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่สัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้น และอนุสรา โพธิ์ไทร (2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ 
First Jobber ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจด้านความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ กนกดล สิริวัฒนชัย (2556) ได้ทําการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของ
คนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประสบการณ์การลงทุนในหุ้นที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของกลุ่มตัวอย่าง และธิดา ลือชาพัฒนพร (2553) ได้
ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus พบว่า 
ประสบการณ์ของนักลงทุนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA 
Consensus 

2.4.5 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2.4.5.1 ปัจจัยด้านเพศ 
ธิดา ลือชาพัฒนพร (2553) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน

ตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus พบว่า นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus  ซึ่งสอดคล้องกับ พนมพร อัคร
ชยานันท์ และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ตราสารทางการเงิน พบว่า นักลงทุนที่มีเพศต่างกัน จะมีการลงทุนในตราสารทุน กองทุนรวม ตราสาร
อนุพันธ์ และตราสารทางการเงินอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ อนุสรา 
โพธิ์ไทร (2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ First Jobber ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการออมและการลงทุนที่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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2.4.5.2 ปัจจัยด้านอายุ 
ธิดา ลือชาพัฒนพร (2553) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน

ตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus พบว่า นักลงทุนที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus สอดคล้องกับ อนุสรา โพธิ์ไทร (2556) 
ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ First Jobber ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออมและการลงทุนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
กนกดล สิริวัฒนชัย (2556) ได้ทําการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 
18-48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้น 

2.4.5.3 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา 
ธิดา ลือชาพัฒนพร (2553) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน

ตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus พบว่า นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus ซึ่งขัดแย้งกับ กนกดล สิริ
วัฒนชัย (2556) ได้ทําการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของกลุ่ม
ตัวอย่าง และ พนมพร อัครชยานันท์ และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน พบว่า นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
จะมีการลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และตรงกันกับ อนุสรา โพธิ์ไทร (2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ First 
Jobber ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การออมและการลงทุนที่แตกต่างกัน 

2.4.5.4 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ธิดา ลือชาพัฒนพร (2553) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน

ตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus พบว่า นักลงทุนที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกัน ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus ซึ่งแตกต่างจากผล
การศึกษาของ กนกดล สิริวัฒนชัย (2556) ซึ่งได้ทําการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่
ที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นของกลุ่มตัวอย่าง และ พนมพร อัครชยานันท์ และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน พบว่า นักลงทุนที่มี
รายได้บุคคลเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีการลงทุนในตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และตราสาร
ทางการเงินอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตรงกันกับ อนุสรา โพธิ์ไทร 
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(2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ First Jobber ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออมและการลงทุนที่แตกต่างกัน 

2.4.5.5 ปัจจัยด้านอาชีพ 
พนมพร อัครชยานันท์ และคณะ (2557) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน พบว่า นักลงทุนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน จะมี
การลงทุนในตราสารทุนและตราสารทางการเงินอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคล้องกับ ธิดา ลือชาพัฒนพร (2553) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนตาม
บทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus พบว่า นักลงทุนที่มีอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus ในขณะที่ กนกดล สิริ
วัฒนชัย (2556) ได้ทําการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของกลุ่มตัวอย่าง 
และ อนุสรา โพธิ์ไทร (2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ First Jobber ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออมและการลงทุนที่
แตกต่างกัน 

 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการศึกษาผ่านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน แนวคิดในการ

ลงทุน และการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงเขียนกรอบการวิจัยได้ดังนี้ คือ 
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ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 



 31 

บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุน

ทั่วไปในประเทศ ดําเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในศึกษา 
3.4 สมมติฐานการวิจัย 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.6 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการลงทุน และปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
รวมไปถึงการสํารวจพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศด้วย 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้  คือ กลุ่มนักลงทุนทั่วไปที่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถหาจํานวนประชากรที่แน่นอนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และไม่ทราบ
สัดส่วนของนักลงทุน ผู้วิจัยจึงกําหนดให้มีขนาดความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 โดย
ยอมรับความคลาดเคลื่อนในขอบเขตร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้สูตร Cochran ใน
การคํานวณขนาดตัวอย่าง (Cochran, 1963, อ้างถึงใน ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย, มนวิกา ผดุงสิทธิ์ และนภดล 
ร่มโพธิ์, 2555) ดังนี้ 
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โดยที่   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 Z = ระดับความเชื่อม่ัน 
 p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุ่มตัวอย่าง (p) 
 q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งเท่ากับ 1 – p ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง 
 e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
 

การวิจัยครั้งนี้ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 แทนค่าในสูตร จะได้ 
 

แทนค่า 

 
 

       = 384.16 
จากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสมการข้างต้น ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 

ราย อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่คํานวณได้ ดังนั้น รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 405 ราย เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการ
ตอบแบบสอบถามที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยวิธีในการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ จะเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มนักลงทุนทั่วไปที่
เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 
ตัวแปรที่ ใช้ศึกษาวิจัยครั้ งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่ งมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 
3.3.1 ตัวแปรอิสระ 

1. ปัจจัยการลงทุน 

- ด้านแรงจูงใจในการลงทุน 

- ด้านข้อมูลข่าวสาร 
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- ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง 

- ด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการลงทุน 
2. ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

- อาชีพ 
3.3.2 ตัวแปรตาม 

ได้แก่ การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์  ด้านเพศ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์  ด้านอายุ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์  ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์  ด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
สมมติฐานที่ 7  ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
สมมติฐานที่ 8  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
สมมติฐานที่ 9  ปัจจัยด้านความรู้  ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการลงทุนมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
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3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามในลักษณะที่มีให้เลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) ลักษณะ
แบบปลายปิด 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามและระดับการตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ง
แบ่งระดับความคิดเห็น / ระดับการตัดสินใจออกเป็น 5 ระดับ จากน้อยไปมาก (Likert Scale) ดังนี้ 
เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบสอบถาม 

ระดับความเห็น / ระดับการตัดสินใจ ระดับคะแนนคําถาม 
เห็นด้วยมากที่สุด หรือ ตัดสินใจลงทุนแน่นอน 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก หรือ อาจจะตัดสินใจลงทุน 4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง หรือ ไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย หรือ อาจจะตัดสินใจไม่ลงทุน 2 คะแนน 
เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ ตัดสินใจไม่ลงทุนแน่นอน 1 คะแนน 

เกณฑ์การแปรค่าเฉลี่ยความเห็น 
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.21 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด หรือ ตัดสินใจลงทุนแน่นอน 
3.41 – 4.20 เห็นด้วยมาก หรือ อาจจะตัดสินใจลงทุน 
2.61 – 3.40 เห็นด้วยปานกลาง หรือ ไม่แน่ใจ 
1.81 – 2.60 เห็นด้วยน้อย หรือ อาจจะตัดสินใจไม่ลงทุน 
1.00 – 1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ ตัดสินใจไม่ลงทุนแน่นอน 

  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม

ในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการประเมินความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วจะนํามาพิจารณา
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และแก้ไขตามข้อแนะนํา เพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรง ในส่วนของความน่าเชื่อถือ จะทดลองใช้
แบบสอบถาม (Pilot Survey) จํานวน 5 ชุด กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความ
เข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามก่อนทําการเก็บข้อมูลจริง 
 
3.6 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังต่อไปนี้ 

3.6.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวความคิด จากเอกสาร ตํารา หนังสือ เว็บไซต์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Expert Interview) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ 

3.6.2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
โดยนําแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยวิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะและนําไป
ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

3.6.3  นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Pilot Test) 
และปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจและความหมายไม่ชัดเจน 
 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้

จากการใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยในที่นี้จะให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถาม
โดยตรง หรือทําแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Docs และ Social Network 
 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามที่ได้การตอบรับครบถ้วนแล้ว ประมวลผลผ่านวิธีการ

ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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3.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.8.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เป็นการศึกษาข้อมูล
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้ 

3.8.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ในการจัดกลุ่มตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันไว้เป็นปัจจัยตัวเดียวกัน เพ่ือให้สื่อความหมายตัวแปรได้อย่างครอบคลุม 

3.8.2.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยการลงทุนกับตัวแปรตามคือ การตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่าง ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิตริ้อยละ 95 โดยทดสอบว่า ปัจจัย
การลงทุนต่างๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ 

3.8.2.3  การวิเคราะห์ Independent Sample t-Test เพ่ือทดสอบว่า ปัจจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของ 
กลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันไปหรือไม่ 
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บทที่  4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยใช้ปัจจัยการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการลงทุน ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการลงทุน รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
โดยประชากรที่ทําการศึกษา คือ นักลงทุนทั่วไปในประเทศ ที่มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือเคย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาก่อน ซึ่งจากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในบทที่ 3 ในกรณีไม่
ทราบจํานวนประชากร ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 
ตัวอย่าง และเพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้วิจัยจึง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 5 รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 405 ตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 และเพ่ือให้มีการกระจายของ
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงเน้นการกระจายแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่าน  Social Network เป็น
ช่องทางหลัก หลังจากผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและได้รับข้อมูลแบบสอบถาม
ตอบกลับมา รวมทั้งสิ้น 441 ชุด จากนั้นได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลที่
จําเป็นต่อการวิเคราะห์ผล โดยแบบสอบถามที่ตอบโดยกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดและครบถ้วนสมบูรณ์
คงเหลือจํานวน 416 ชุด ซึ่งมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ ทําให้งานวิจัยครั้ งนี้มีค่าความ
คลาดเคลื่อนของงานวิจัยลดลงเป็นร้อยละ 4.8 

ในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทําการประมวลผล และวิเคราะห์ค่าทาง
สถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นการแจกแจงโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ 

4.2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยเป็นการแจกแจงด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ 

4.3  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
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4.4  การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

 4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 
 4.5.2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
 4.5.3 การวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) 

 
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์

ครบถ้วนกลับมาทั้งสิ้น 416 ตัวอย่าง โดยในงานวิจัยครั้งนี้ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างที่จะพิจารณา ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ซึ่งมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.1  
 
ตารางที ่4.1 
 
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 215 51.68 
หญิง 201 48.32 

รวม 416 100.00 
2. อายุ 

ต่ํากว่า 20 – 30 ปี 234 56.25 
31 – 40 ปี 96 23.08 
41 ปีขึน้ไป 86 20.67 

รวม 416 100.00 
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ตารางที่ 4.1 
 
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี หรือต่ํากว่า 277 66.59 
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 139 33.41 

รวม 416 100.00 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ํากว่า 20,000 บาท 51 12.26 
20,000 – 30,000 บาท 150 36.6 

30,000 – 40,000 บาท 73 17.54 

40,000 – 50,000 บาท 43 10.34 
50,000 บาทข้ึนไป 99 23.80 

รวม 416 100.00 

3. อาชีพ 
ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 114 27.4 

พนักงานบริษัทเอกชน 218 52.40 
อ่ืนๆ 84 20.20 

รวม 416 100.00 

  
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ในจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 416 คน แบ่งเป็นชาย 215 คน  

คิดเป็นร้อยละ 51.68 และหญิง 201 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.32 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุต่ํา
กว่า 20 – 30 ปี จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
มีจํานวนมากเป็นอันดับ 2 คือ จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 ในขณะที่ระดับการศึกษาของผู้ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ระดับปริญญาตรี หรือต่ํากว่า จํานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 66.59 
และระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 33.41 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาท โดยมีจํานวน 150 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.06 
อันดับถัดมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 218 คน หรือคิดเป็น 
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ร้อยละ 52.40 และอันดับ 2 คือ ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.4 
 
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ประเภทของบัญชีที่ใช้ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ความถี่ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยประมาณ แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน และ
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เลือกลงทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.2 
 
ประเภทของบัญชีทีใ่ช้ในการลงทุน 

ประเภทของบัญชีท่ีใช้ในการลงทุน จ านวน ร้อยละ 

บัญชีเงินสด (Cash account) 126 30.29 
บัญชี เงินฝาก (Cash balance 
account) 

259 62.26 

บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit balance 
account) 

23 5.53 

บั ญ ชี ซื้ อ ข า ย ต ร า ส า ร อ นุ พั น ธ์ 
(Derivatives trading account) 

8 1.92 

รวม 416 100.00 
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ภาพที่ 4.1 
 
วัตถุประสงค์การลงทุน* 
* หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ตารางที ่4.3 
 
ความถี่ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยประมาณ 

ความถี่ในการซื้อขายหลักทรัพย์ จ านวน ร้อยละ 
ซื้อ หรือ ขาย ทุกวัน 51 12.26 
ซื้อ หรือ ขาย ทุกสัปดาห์ 108 25.96 
ซื้อ หรือ ขาย ทุกเดือน 123 29.57 
ซื้อ หรือ ขาย ทุก 3 เดือน 84 20.19 
ซื้อ หรือ ขาย ทุก 6 เดือน 32 7.69 
อ่ืนๆ 18 4.33 

รวม 416 100.00 
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ตารางที ่4.4 
 
แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน 

แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน จ านวน ร้อยละ 
เงินออมส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย 384 92.31 

เงินกู ้ 2 0.48 
ใช้ทั้งเงินออมและเงินกู ้ 28 6.73 

อ่ืนๆ 2 0.48 

รวม 416 100.00 

 
ตารางที ่4.5 
 
ประสบการณ์ในการลงทุน 

ประสบการณ์ในการลงทุน จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 125 30.05 

มากกว่า 1 – 3 ปี 183 43.99 
มากกว่า 3 – 6 ปี 72 17.31 

มากกว่า 6 ปีขึ้นไป 36 8.65 

รวม 416 100.00 
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ตารางที ่4.6 
 
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เลือกลงทุน 

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เลือกลงทุน จ านวน ร้อยละ 
หุ้นสามัญ 367 88.22 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือวอแรนท์ 4 0.96 
ตราสารหนี้ (พันธบัตรและหุ้นกู้) 29 6.97 

ตราสารอนุพันธ์ 14 3.37 

อ่ืนๆ 2 0.48 
รวม 416 100.00 

 
จากข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังรายละเอียดแสดงใน

ตารางที่ 4.2 ถึงตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.1 ข้างต้น สามารถสรุปพฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง
ได้ ดังนี้  

ประเภทของบัญชีที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการลงทุนมากที่สุด คือ บัญชีเงินฝาก (Cash 
balance account) จํานวน 259 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.26 รองลงมาคือ บัญชีเงินสด (Cash 
account) จํานวน 126 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.29 นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บัญชีเครดิตบา
ลานซ์ (Credit balance account) จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.53 และบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ 
(Derivatives trading account) จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 

วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างลงทุนเพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนให้สูงขึ้น จํานวน 394 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.61 และอันดับถัดมา คือลงทุนเพื่อ
เสถียรภาพของรายได้ จํานวน 78 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.98 และเพ่ือกระจายความเสี่ยง จํานวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 เพ่ือการจัดการด้านภาษี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 

ความถี่ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุด คือ ซื้อ หรือ ขายทุก
เดือน จํานวน 123 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.57 อันดับสองคือ ซื้อ หรือ ขายทุกสัปดาห์ จํานวน 108 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.96 ในขณะที่ความถี่ในการซื้อ หรือ ขายทุก 3 เดือนมีกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบมาก
เป็นอันดับสาม จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 20.19 

แหล่งที่มาของเงินทุนที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการลงทุนมากที่สุด คือ เงินออมส่วนที่เหลือจาก
การใช้จ่าย จํานวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 และอันดับสอง คือ ใช้ทั้งเงินออมและเงินกู้ จํานวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.73 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้เงินกู้ เป็นแหล่งที่มาของเงินในการลงทุนใน 
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ตลาดหลักทรัพย์ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 และเงินจากแหล่งที่มาอ่ืนๆ เช่น เงินมรดก เงินจาก
การเกษียณอายุ จํานวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.48 

สําหรับประสบการณ์ในการลงทุน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการลงทุน
มากกว่า 1 – 3 ปี จํานวน 183 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.99 อันดับสองคือ มีประสบการณ์ลงทุนน้อย
กว่า 1 ปี จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 30.05 อันดับถัดมา คือ มีประสบการณ์ลงทุนมากกว่า 3 – 6 ปี 
จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31 และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ลงทุนมากกว่า 6 ปีขึ้นไป จํานวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65 

ประเภทของหลักทรัพย์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกลงทุนมากที่สุด คือ หุ้นสามัญ จํานวน 367 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.22 ประเภทหลักทรัพย์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกลงทุนมากเป็นอันดับสอง คือ ตราสารหนี้ 
(พันธบัตรและหุ้นกู้) จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.97 ในขณะที่ ตราสารอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกลงทุนเป็นอันดับสาม โดยมีจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.37 นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มตัวอย่าง
ลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือวอแรนท์ จํานวน 4 คน และหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.96 และ 0.48 ตามลําดับ 
 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
 
 ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์จํานวนทั้งสิ้น 416 ชุด สามารถ
สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศตามปัจจัยทั้งหมด 4 ปัจจัย ดังนี้ 
 
ตารางที ่4.7 
 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลค่า 

1. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน 

1.1  ความสะดวกในการทําธุรกรรมการลงทุน 4.32 0.672 มากที่สุด 
1.2  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 4.01 0.888 มาก 

1.3  สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2.75 1.044 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.7 
 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลค่า 

1.4  การส่งเสริมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ 3.48 1.182 มาก 

1.5  สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ 4.16 0.728 มาก 
1.6  หลักทรัพย์ที่ลงทุนให้รายได้ที่สม่ําเสมอ 3.41 0.988 มาก 

2.  ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร 

2.1  ข้อมูลสภาวะตลาดในปัจจุบัน 4.08 0.852 มาก 
2.2  ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ 3.46 1.005 มาก 

2.3  ข้อมูลจากคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนของคนใน
ครอบครัว 

2.83 1.073 ปานกลาง 

2.4  ข้อมูลจากคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนของ
เจ้าหน้าที่การตลาด 

2.59 0.972 น้อย 

2.5  ข้อมูลจากคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนของเพ่ือน 
หรือคนรู้จัก 

3.09 0.986 ปานกลาง 

3.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง 

3.1  อัตราเงินเฟ้อ 3.38 0.935 ปานกลาง 
3.2  ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 4.00 0.896 มาก 

3.3  ความมีเสถียรภาพทางการเมือง 3.77 0.831 มาก 

3.4  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากภายในประเทศ 3.63 0.887 มาก 
3.5  ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ 3.80 0.858 มาก 

4.  ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการลงทุน 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง 4.16 0.877 มาก 
4.2 การมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเป็นจํานวนมาก 4.15 0.795 มาก 

4.3 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ
ลงทุน 

3.77 0.825 มาก 

4.4 ประสบการณ์ในการลงทุน 3.15 0.892 ปานกลาง 
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 จากตารางที ่4.7 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ประกอบด้วย 

อันดับที่ 1  ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน – ความสะดวกในการทําธุรกรรมการ
ลงทุน (ค่าเฉลี่ย = 4.32) 

อันดับที่ 2  ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน – สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.16) 

อันดับที่ 3  ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุน – การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 4.16) 

อันดับที่ 4  ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุน – การมี
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเป็นจํานวนมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.15) 

อันดับที่ 5  ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร – ข้อมูลสภาวะตลาดในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย = 
4.08) 

ส่วนปัจจัยที่มีคะแนนระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุด 5 อันดับสุดท้าย ประกอบด้วย 
อันดับที่ 1  ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร – ข้อมูลจากคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนของ

เจ้าหน้าที่การตลาด (ค่าเฉลี่ย = 2.59) 
อันดับที่ 2  ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน –สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ค่าเฉลี่ย = 

2.75) 
อันดับที่ 3  ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร – ข้อมูลจากคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนของคน

ในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย =2.83) 
อันดับที่ 4  ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร – ข้อมูลจากคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนของ

เพ่ือน หรือคนรู้จัก (ค่าเฉลี่ย = 3.09) 
อันดับที่ 5  ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุน  – 

ประสบการณ์ในการลงทุน (ค่าเฉลี่ย = 3.15) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในปัจจัยการลงทุนแต่ละปัจจัย สามารถสรุปผลการศึกษาของ

แต่ละปัจจัยได้ดงันี้ 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในเรื่องความสะดวกในการทํา

ธุรกรรมการลงทุนมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.32: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา คือ สภาพคล่องในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ (ค่าเฉลี่ย 4.16: เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในเรื่องข้อมูลสภาวะ
ตลาดในปัจจุบันมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.08: เห็นด้วยมาก) รองลงมา คือ ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ (ค่าเฉลี่ย 3.46: เห็นด้วยมาก) 
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ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นในเรื่องความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.00: เห็นด้วยมาก) รองลงมา คือ 
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 3.80: เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการลงทุน กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเองมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.16: เห็นด้วยมาก) 
รองลงมา คือ การมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเป็นจํานวนมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15: เห็นด้วยมาก) 
 
ตารางที ่4.8 
 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจ 

ตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลค่า 

การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

ถ้าให้ตัดสินใจได้ใหม่ ท่านจะตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพยท์ี่ท่านกําลังประเมินนี้หรือไม่ 

4.51 0.738 ลงทุน
แน่นอน 

 
จากตารางที่ 4.8 เป็นการวัดตัวแปรตามถึงระดับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ของผู้ตอบแบบสอบถาม   ซ่ึงพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ในระดับ “ลงทุนแน่นอน” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
  

วัตถุประสงค์หนึ่งของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาว่าในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการ
ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยส่วนนี้ ใช้การวิเคราะห์ Independent-Sample T Test สําหรับการ
ทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน ด้านเพศ และใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สําหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกันด้านอายุ, ด้านระดับการศึกษา, ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และด้านอาชีพ 
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4.4.1 เพศกับระดับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 1 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
 
ตารางที่ 4.9 
 
ผลการวิเคราะห์เพศกับระดับการตัดสินใจลงทุน 

เพศ N ค่าเฉลี่ยการ
ตดัสินใจลงทุน 

(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. 

Deviation) 

Sig. 

ชาย 215 4.53 0.766 0.593 

หญิง 201 4.48 0.708 

 
จากการทดสอบปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ กับระดับการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ Independent-Sample T Test ได้ค่า Sig. 

เท่ากับ 0.593 ซึ่งมีค่ามากกว่า α ที่ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ 
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนทั่วไปเริ่มสนใจและให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่ งคั่งส่วนบุคคลผ่าน
การออมการลงทุน ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความสะดวกมากข้ึน ทําให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการออมการลงทุน รวมถึงการทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น  และไม่
ว่าเพศชายหรือเพศหญิงต่างให้ความสนใจในการลงทุนและการลงทุนที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น เพศจึง
ไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าว
ไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ ธิดา ลือชาพัฒนพร (2553) ที่ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus พบว่า นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus 

4.4.2 อายุกับระดับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 2 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
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ตารางที่ 4.10 
 
ผลการวิเคราะห์อายุกับระดับการตัดสินใจลงทุน 

อายุ N ค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจลงทุน 

(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. 

Deviation) 

F Sig. 

ต่ํากว่า 20 – 30 ปี 234 4.50 0.695 1.650 0.193 

31 – 40 ปี 96 4.61 0.622 
41 ปีขึ้นไป 86 4.42 0.939 

 
จากการทดสอบอายุกับระดับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.193 ซึ่งมีค่า

มากกว่า α ที่ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ แม้ว่าอายุจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทํา
ให้คนมีความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจกับการ
ลงทุนมากขึ้น โดยมักมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น เพ่ือชดเชยเงินเฟ้อ หรือเป็น
ช่องทางในการสร้างความมั่งคั่งส่วนบุคคล ประกอบกับ สถาบันการเงินต่างมีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในแต่ละช่วงอายุได้อย่าง
ครบถ้วน ดังนั้น อายุจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 คือ งานวิจัยของ กนกดล สิริวัฒนชัย (2556) ที่ได้
ทําการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า อายุที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้น 

4.4.3 ระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 3 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
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ตารางที่ 4.11 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจลงทุน 

ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจลงทุน 

(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. 

Deviation) 

Sig. 

ปริญญาตรี หรือต่ํากว่า 277 4.58 0.679 0.004 

ปริญญาโท หรือสูงกว่า 139 4.37 0.827 
 

จากการทดสอบระดับการศึกษากับระดับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ด้วยการวิเคราะห์ Independent-Sample T Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า α ที่ 
0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ระดับการศึกษาอาจเป็นได้ทั้งการ
สร้างความมั่นใจในการลงทุน และสาเหตุที่ทําให้นักลงทุนลดความมั่นใจในการลงทุนลงได้  เนื่องจาก 
ระดับการศึกษาจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนมีความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือต่ํากว่า อาจมีความมั่นใจในการลงทุนในระดับตัดสินใจลงทุน
แน่นอน และมีระดับค่าเฉลี่ยการตัดสินใจที่สูงกว่า เพราะคํานึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนที่น้อยกว่า  
ในขณะที่ ผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า อาจมีการพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากจนเกินไป จึงส่งผลให้ความมั่นใจในการลงทุนถูกลดทอนลง ดังนั้น 
ระดับการศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ อนุสรา โพธิ์ไทร (2556) ที่ได้ทําการศึกษาพฤติกรรม
การออมและการลงทุนของ First Jobber ในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออมและการลงทุนที่แตกต่างกัน 

4.4.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 4 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
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ตารางที่ 4.12 
 
ผลการวิเคราะห์รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการตัดสินใจลงทุน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N ค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจลงทุน 

(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. 

Deviation) 

F Sig. 

ต่ํากว่า 20,000 บาท 51 4.45 0.808 0.519 0.722 

20,000 – 30,000 บาท 150 4.55 0.640 
30,000 – 40,000 บาท 73 4.56 0.745 

40,000 – 50,000 บาท 43 4.42 0.823 

50,000 บาทข้ึนไป 99 4.47 0.800 
 

จากการทดสอบปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. 

เท่ากับ 0.722 ซึ่งมีค่ามากกว่า α ที่ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่า ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ ใช้เงินออมส่วนที่
เหลือจากการใช้จ่ายเป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อาจไม่สามารถจําแนกสัดส่วนของเงินออมได้ เช่น ผู้ที่มีรายได้ 40,000 – 50,000 บาท อาจไม่มีเงิน
ออมเหลือพอที่จะนํามาใช้ในการลงทุน ในขณะที่ ผู้ที่มีรายได้ 20,000 – 30,000 บาท อาจสามารถมี
สัดส่วนเงินออมได้ถึงร้อยละ 20 และนําเงินจํานวนดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนได้  ดังนั้น ระดับรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีตท่ีได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ ธิดา ลือชาพัฒนพร (2553) ที่ได้ทําการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus พบว่า นักลงทุนที่
มีระดับรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน 
SSA Consensus 

4.4.5 อาชีพกับระดับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานที่ 5 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
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ตารางที่ 4.13 
 
ผลการวิเคราะห์อาชีพกับระดับการตดัสินใจลงทุน 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจลงทุน 

(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. 

Deviation) 

F Sig. 

ข้ า ร า ช ก า ร  ห รื อ พ นั ก ง า น
รัฐวิสาหกิจ 

114 4.52 0.719 1.666 0.190 

พนักงานบริษัทเอกชน 218 4.46 0.768 

อ่ืนๆ 84 4.63 0.673 
 

จากการทดสอบอาชีพกับระดับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.190 ซึ่งมีค่า

มากกว่า α ที่ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างมีการส่งเสริมให้บุคลากรของตนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการ
บริหารจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม สัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับการออม
การลงทุน เป็นต้น ซึ่งวิธีในการสร้างความมั่งคั่งหรือเพ่ิมแหล่งที่มาของเงินได้ นอกจากแหล่งเงินได้
ประจําจากการจ้างงาน หรือการเป็นเจ้าของกิจการแล้ว ยังมีวิธีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กองทุนรวม, พันธบัตรและตราสารหนี้  และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการ
สร้างผลตอบแทน ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความมั่งคั่งส่วนบุคคลได้ ดังนั้น อาชีพจึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น 
งานวิจัยของ อนุสรา โพธิ์ไทร (2556) ที่ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ First 
Jobber ในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออม
และการลงทุนที่แตกต่างกัน 
 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ทั่วไปในประเทศ 
 

จากการออกแบบแบบสอบถาม โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ทําให้
ผู้วิจัยสามารถกําหนดปัจจัยการลงทุนได้ 4 ปัจจัย  คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน, ปัจจัยด้าน
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ข้อมูลข่าวสาร, ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง และปัจจัยด้านความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ในการลงทุน ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเหมาะสมของปัจจัยและตัว
วัดเหล่านั้นอีกครั้ง ก่อนนําไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมและเกิดความถูกต้อง
ของผลการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของปัจจัยและตัววัด
เบื้องต้นนั้น อาจมีความสัมพันธ์กันเองหรือมีแนวโน้มของข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถ
รวบรวมและกําหนดเป็นปัจจัยใหม่ที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย เบื้องต้น
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ต่างๆ ทั้ง 20 ตัวแปร ซึ่งเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดต่างๆ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่ามี
ตัววัดหลายคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีผลต่อการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นําตัววัดเหล่านั้นไปทําการวิเคราะห์และสกัดปัจจัยต่อไป โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยอันดับการจะใช้สถิติทดสอบในการวิเคราะห์คือ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ 
Barlett’s Test Sphericity ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่จะทําการสกัดปัจจัย
หรือไม ่

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่
นํามาวิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งถ้าค่า KMO มีค่ามาก (เข้าสู่ค่า 
1) แสดงว่าสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มตัวแปรได้ แต่ถ้า KMO มีค่าน้อย (เข้า
สู่ค่า 0) แสดงว่าไม่สมควรนําเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยมาใช้  ส่วนในการทดสอบแบบ Barlett’s 
Test Sphericity ซึ่งใช้ในการทดสอบค่าสหสัมพันธ์โดยรวมของตัวแปรย่อยที่นํามาวิเคราะห์ ข้อมูลที่
เหมาะสมจะต้องมีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่กําหนด โดยการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดระดับ
นัยสําคัญเท่ากับ 0.05 และได้ตั้งสมมติฐาน คือ H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ H1: ตัว
แปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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การวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett’s Test 
 
ตารางที ่4.14 
 
ค่า KMO และ Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .804 
 Approx. Chi-Square 2721.725 
Bartlett's Test of Sphericity Df 190 

Sig. .000 

 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า เมื่อทําการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์
ปัจจัยจะได้ค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.804 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยในระดับดี และเมื่อทําการทดสอบของบาร์ทเร็ตต พบว่า 
ค่าไคสแควร์ที่คํานวณได้มีค่าเท่ากับ 2721.725 และมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับ
นัยสําคัญในการทดสอบ (0.05) แสดงว่า เมทริกซ์สัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ ตัวแปรทั้ง 20 ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเอง 

 4.5.2  การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
จากการทดสอบข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความ

เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ขั้นตอนต่อมา คือ การสกัดปัจจัย 
(Extraction) ซึ่งเป็นการหาและกําหนดปัจจัยที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์หาสมการถดถอยเชิง
เส้น โดยการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีสกัดปัจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) และใช้วิธีการ
หมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินจํานวนปัจจัยที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่า 
Eigenvalue ที่มากกว่า 1 และค่า Factor Loading ของตัววัดในปัจจัย ต้องไม่น้อยกว่า 0.40 รวม
ทั้งตัววัดแต่ละตัวต้องไม่มีค่า Factor loading สูงใกล้เคียงกันในปัจจัย มากกว่า 1 ปัจจัย 

การวิเคราะห์ปัจจัยเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric 
Data) โดยมีเป้าหมายในการลดจํานวนตัวแปรต่างๆ ให้กลายเป็นปัจจัย (Factor) ที่ไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน (ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย และคณะ, 2555) เมื่อนําตัวแปรทั้ง 20 ตัว ไปทําการวิเคราะห์
ปัจจัย พบว่า สามารถสกัดปัจจัยออกมาทั้งสิ้น 6 ปัจจัย  โดยกลุ่มปัจจัยดังกล่าวนี้ สามารถอธิบายค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรทั้ง 20 ตัว ได้ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 64.147 (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข) ซึ่งสามารถแสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มปัจจัยและตัววัดต่างๆ 
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ระหว่างปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย  ดังตารางที่ 
4.15 
 
ตารางที ่4.15 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการท าการท าการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

1. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 1. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน 
1) ความสะดวกในการทําธุรกรรมการลงทุน 1) หลักทรัพย์ที่ลงทุนให้รายได้ท่ีสม่ําเสมอ 

2) อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 2) อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
3) สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
4) การส่งเสริมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ 

3)  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กา ร ล งทุ น ขอ งบริ ษั ท
หลักทรัพย ์

5) สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
6) หลักทรัพย์ที่ลงทุนให้รายได้ที่สม่ําเสมอ 

4) สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 

 2. ปัจจัยด้านความสะดวกในการท าธุรกรรม 
 1) สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
 2) ความสะดวกในการทําธุรกรรมการลงทุน 

2. ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร 3. ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน
ด้วยตนเอง 

1) ข้อมูลสภาวะตลาดในปัจจุบัน 1) การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง 
2) ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ 
3) ข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของคนใน 

2) การมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจจํานวน
มาก 

ครอบครัว 4) ข้อมูลสภาวะตลาดในปัจจุบัน 

4) ข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของเจ้าหน้าที่
การตลาด 

5) ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 

6) ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของบริษัท 

5) ข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของเพ่ือนหรือ
คนรู้จัก 

หลักทรัพย์ 
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ตารางที่ 4.15 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการท าการท าการวิเคราะห์ปัจจัย 
(ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

 4. ปัจจัยด้านค าแนะน าการลงทุน 
 1) ข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของเพ่ือน

หรือคนรู้จัก 
 2) ข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของ

เจ้าหน้าที่การตลาด 
 3) ข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของคนใน

ครอบครัว 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
การเมือง 

5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และการเมือง 

1) อัตราเงินเฟ้อ 
2) ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 

1) ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ 

3) ความมีเสถียรภาพทางการเมือง 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากภายในประเทศ 
4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากภายในประเทศ 3) อัตราเงินเฟ้อ 
5) ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ 4) ความมีเสถียรภาพทางการเมือง 

4. ปัจจัยด้านความรู้  ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการลงทุน 

6. ปัจจัยด้านความรู้  ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการลงทุน 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง 1) ประสบการณ์ในการลงทุน 

2) การมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจจํานวนมาก 
3) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ 

2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการลงทุน 

ลงทุน  
4) ประสบการณ์ในการลงทุน  

 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนสมมติฐานในการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัย ดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านความสะดวกในการทําธุรกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน
ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเองมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านคําแนะนําในการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของนัก
ลงทุนทั่วไปในประเทศ 

สมมติฐานที่ 10  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และการเมืองมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการลงทุนมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

4.5.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression) 
การวิ เคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยปัจจัยตามการ
จัดกลุ่ม จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

Factor Score (คะแนนของแต่ละปัจจัย) ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถนํามาวิเคราะห์หาสมการถดถอยเชิงเส้น 
(Linear Regression Analysis) เพ่ือสร้างสมการหาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่าง และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไป
ในประเทศ ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์สมการถดถอยดังกล่าว จะสามารถบอกได้ว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ อย่างมีนัยสําคัญ 

ผู้วิจัยได้นํากลุ่มปัจจัยทั้ งหมดที่คาดว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 ปัจจัย ไปทําการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือดูว่าตัวแปรอิสระไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเองอย่าง
มีนัยสําคัญ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ทั้ง 6 ปัจจัย ที่ได้จากการจัดกลุ่ม
ปัจจัย ไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ 

ในส่วนของการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Multiple Regression เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศ ซึ่งใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จํานวน 416 ชุด 
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และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 นําตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Enter Regression เมื่อพิจารณาค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอย โดยพิจารณาค่า Sig. เปรียบเทียบกับค่า α เท่ากับ 0.05 ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้  
 
ตารางที ่4.16 
 
ประสิทธิภาพของสมการถดถอยตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง 
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และปัจจัยทั้ง 6 ตัว (Model Summary) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 0.342a 0.117 0.104 0.698 
a. Predictors: (Constant), Factor6, Factor2, Factor5, Factor1, Factor4, Factor3 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) สูงสุด คือ 

0.117 หมายความว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัว สามารถอธิบายการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนทั่วไปในประเทศได้ร้อยละ 11.7 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 88.3 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่นๆ 

 
ตารางที ่4.17 
 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐานในภาพรวมของสมการถดถอยตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะห์  
การถดถอยระหว่างการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และปัจจัยทั้ง 6 ตัว (ANOVA) 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 26.467 6 4.411 9.044 0.000b 
 Residual 199.494 409 0.488   

 Total 225.962 415    

a. Dependent Variable: Decision 
b. Predictors: (Constant), Factor6, Factor2, Factor5, Factor1, Factor4, Factor3 
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การวิเคราะห์ผลจากตารางที่ 4.17 มีการตั้งสมมติฐาน คือ 
H0 : ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่สามารถนํามาใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศได้ 
H1 : ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวสามารถนํามาใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศได้ 
จากการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้น ผลจากการทดสอบตามตารางที่ 4.17 ได้ค่า 

Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่า α ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือ ตัวแปรอิสระอย่าง
น้อย 1 ตัว สามารถนํามาใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไป
ในประเทศได้ 
 
ตารางที ่4.18 
 
สมการถดถอยที่ได้ในแต่ละขั้นตอนตามวิธี  Enter Regression ในการวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง     
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และปัจจัยทั้ง 6 ตัว 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงที่ 3.019 0.331  9.110 0.000 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจใน
การลงทุน 

0.061 0.057 0.058 1.059 0.290 

ปัจจัยด้านความสะดวก
ในการทําธุรกรรม 

0.120 0.063 0.094 1.909 0.057 

ปัจจัยด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลการ
ลงทุนด้วยตนเอง 

0.222 0.072 0.186 3.099 0.002 

ปัจจัยด้านคําแนะนํา
การลงทุน 

-0.149 0.045 -0.171 -3.310 0.001 
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ตารางที่ 4.18 
 
สมการถดถอยที่ได้ในแต่ละขั้นตอนตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง     
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และปัจจัยทั้ง 6 ตัว (ต่อ) 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและการเมือง 

-0.071 0.066 -0.064 -1.088 0.277 

ปัจจัยด้านความรู้  
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการ
ลงทุน 

0.167 0.051 0.169 3.279 0.001 

  
จากตารางที่ 4.18 เมื่อพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (T-Test ของปัจจัยที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) มีจํานวน 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านคําแนะนํา
การลงทุน, ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง และปัจจัยด้านความรู้  ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในการลงทุน 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอย สามารถตอบแต่ละสมมติฐานของงานวิจัย ได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของนัก

ลงทุนทั่วไปในประเทศ 
จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.290 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า

ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6 ซ่ึงสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ลงทุนไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ อาจ
เนื่องมาจาก หลักทรัพย์แต่ละประเภทมีอัตราผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ได้แตกต่าง
กันมากนัก นักลงทุนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับแรงจูงในที่เก่ียวกับอัตราผลตอบแทนที่มากนัก 
โดยปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดอัตราผลตอบแทน อาทิ หลักทรัพย์ที่
ลงทุนให้รายได้ที่สม่ําเสมอ, อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 
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สําหรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ในปัจจุบันมีค่อนข้างน้อย หรือ
อาจจะมีอยู่บ้าง แต่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักในแต่ละบริษัทหลักทรัพย์  จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นัก
ลงทุนต่างไม่ได้ตระหนักถึงปัจจัยในด้านดังกล่าว นอกจากนี้ ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิประโยชน์
ทางภาษ ีเช่น การยกเว้นภาษีสําหรับกําไรจากการขายหลักทรัพย์ และการเครดิตภาษีคืนจากเงินปัน
ผลของกิจการที่มีการชําระภาษีในอัตราต่างๆ ตามกฎหมาย ประกอบกับขั้นตอนในการยื่นเพ่ือขอ
สงวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในอดีตค่อนข้างยุ่งยาก นักลงทุนส่วน
ใหญ่จึงมองข้ามสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไป แม้ว่าขั้นตอนในการดําเนินการดังกล่าวจะได้รับการพัฒนา
ให้สามารถดําเนินการผ่านระบบอัตโนมัติได้ และสามารถใช้กับการยื่นแบบแสดงภาษีในปี พ.ศ. 2557 
ก็ตาม แต่ระบบที่รองรับยังไม่แพร่หลาย ทําให้นักลงทุนอีกจํานวนหนึ่งไม่ทราบ จึงไม่ได้ดําเนินการ
ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงอาจทําให้นักลงทุนไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการ
ตัดสินใจลงทุน สิทธิประโยชน์ด้านภาษีท่ีได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การเครดิตภาษีเงิน
ปันผล, การยกเว้นภาษีสําหรับกําไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์, การยกเว้นภาษีเงินปันผลสําหรับ
หลักทรัพย์บางประเภทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น เงินปันผลจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงทําให้ปัจจัยด้านด้านแรงจูงใจในการลงทุนไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านความสะดวกในการทําธุรกรรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.057 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ในปัจจุบันการทําธุรกรรมกับ
สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะมีช่องทางในการทําธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมเติมจากช่องทางในการ
ทําธุรกรรมปกติ ซึ่งช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก อีกทั้ง 
ภาครัฐยังมีการสนับสนุนให้การทําธุรกรรมทางการเงินออนไลน์มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ด้วยการออก
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานให้กับระบบการทําธุรกรรมออนไลน์ ซึ่ง
ในแง่ของการทําธุรกรรมการลงทุน ที่มักใช้ระบบการทําธุรกรรมร่วมกับสถาบันการเงินจึงได้รับ
ประโยชน์จากความสะดวกของช่องทางเหล่านี้เช่นกัน แต่สาเหตุหลักที่ทําให้ปัจจัยด้านความสะดวก
ในการทําธุรกรรมไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจนั้น อาจเนื่องมาจาก ความสะดวกในการทําธุรกรรมเช่นนี้
ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย และไม่แตกต่างกันในแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถเลือก
ช่องทางในการทําธุรกรรมที่ตนสะดวกอย่างเป็นปกติในทุกธุรกรรมและทุกสถาบันการเงิน ทําให้ใน
ด้านความสะดวกในการทําธุรกรรมจึงไม่ใช่ปัจจัยหลักที่นักลงทุนให้ความสําคัญสําหรับการตัดสินใจที่
จะลงทุนหรือไม่ ดังนั้น ปัจจัยด้านความสะดวกในการทําธุรกรรมจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
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ตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซึ่งตรงกันข้ามกับผลการวิจัยของ ศกุนตลา สุริยเถกิง 
(2556) ที่ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจออมและลงทุนของกลุ่ม Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในด้านความสะดวกในการทําธุรกรรมส่งผลต่อการตัดสินใจ
ออมและลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง และงานวิจัยของ ปพิชญา บุญศรี (2555) ที่ได้ทําการศึกษา
พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ปัจจัยความสะดวกในการทําธุรกรรมเป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน ซึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจออมและลงทุน 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเองมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 8 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเองส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไป
ในประเทศ ทั้งในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง, การมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
จํานวนมาก, ข้อมูลสภาวะตลาดในปัจจุบัน, ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลจากบท
วิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ เนื่องจาก ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ทําให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทําให้นักลงทุนมักมีแหล่งข้อมูลในการศึกษาและใช้ในการตัดสินใจที่มากขึ้น 
เพ่ือทําการวิเคราะห์ความน่าสนใจในการลงทุน ส่งผลให้ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วย
ตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับ ปนิดา แซ่ตั้ง 
และปาริชาติ ราชประดิษฐ์ (2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนเชิงจิตวิทยาโดยใช้ทฤษฎี
ความเสี่ยงและผลตอบแทน กรณีศึกษานักลงทุนจังหวัดพิษณุโลก พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
กับปัจจัยด้านข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และจากผลการศึกษาของพนมพร อัครชยานันท์ และคณะ 
(2557) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองในสัดส่วนที่สูงที่สุด 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านคําแนะนําในการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของนัก
ลงทุนทั่วไปในประเทศ 

จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านคําแนะนําในการ
ลงทุนส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศ เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งในเรื่อง ข้อมูลจาก
คําแนะนําการลงทุนของเพ่ือนหรือคนรู้จัก, ข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของเจ้าหน้าที่การตลาด 
และข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของคนในครอบครัว เนื่องจากคําแนะนําการลงทุนของเพ่ือนหรือ
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คนรู้จัก และคําแนะนําการลงทุนของคนในครอบครัว ต่างเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้มีแหล่งที่มาที่
น่าเชื่อถือ จึงอาจส่งผลให้นักลงทุนไม่เชื่อในคําแนะนําที่ได้รับ และตัดสินใจในทิศทางตรงกันข้าม 
สําหรับกรณีคําแนะนําการลงทุนของเจ้าหน้าที่การตลาด อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ 
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างรู้ดีว่า เจ้าหน้าที่การตลาดที่ทําหน้าที่ในการแนะนําการลงทุนต่างมีส่วนได้
ส่วนเสียสําหรับการผลักดันให้เกิดปริมาณการซื้อ – ขายของนักลงทุน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้นัก
ลงทุนไม่เชื่อถือ และตัดสินใจในทิศทางตรงกันข้ามกับคําแนะนําที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฐปนีย์ นามนิราศภัย (2556) ที่ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการชักชวนจากบุคคล
อ่ืน เช่น เพ่ือน, ครอบครัว, นักวิชาการ แต่ให้ความสําคัญในระดับปานกลางเท่านั้น 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.277 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 10 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและการเมืองไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศ อาจเนื่องมาจาก ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่นักลงทุนมักตัดสินใจลงทุนจากปัจจัยพ้ืนฐาน
ของกิจการ ส่งผลให้นักลงทุนเหล่านั้นให้น้ําหนักปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง
ประกอบในการตัดสินใจเพียงเล็กน้อย ดังนั้น จึงทําให้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในภาพรวมจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศ ซึ่งตรงกันข้ามกับงานวิจัยของ ปนิดา แซ่ตั้ง และปาริชาติ ราชประดิษฐ์ (2556) ได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนเชิงจิตวิทยาโดยใช้ทฤษฎีความเสี่ยงและผลตอบแทน กรณีศึกษานัก
ลงทุนจังหวัดพิษณุโลก พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และปัจจัยด้านการเมือง ในการตัดสินใจลงทุน 

สมมติฐานที่ 11  ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุนมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 

จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 11 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านด้านความรู้ 
ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุนส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ ทั้งในเรื่องประสบการณ์ในการลงทุน และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เสี่ยงและการลงทุน เนื่องจาก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุน และประสบการณ์
ในการลงทุนจะเป็นการสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุน จึงส่งผลให้ ปัจจัยด้าน
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ด้านความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุนส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งสอดคล้องกับ กนกดล สิริวัฒนชัย (2556) ที่ได้ทําการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มี
อายุระหว่าง 18-48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่สัมพันธ์
กับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหุ้น  และ
ประสบการณ์การลงทุนในหุ้นที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของกลุ่มตัวอย่าง และอนุสรา 
โพธิ์ไทร (2556) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ First Jobber ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างกัน 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุน

ทั่วไปในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ในการ
เลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ และปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ) ซึ่งประชากรที่ทําการศึกษาคือ กลุ่มนักลงทุนทั่วไปที่เคย
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
และเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ คือ การให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามโดยตรง และการ
กระจายแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้วิจัยได้รับการตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างที่
กําหนด และข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 416 ชุด นํามาประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยสามารถทําการสรุปผลได้ ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ในภาพรวมพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น
เพศชายร้อยละ 51.68 เพศหญิงร้อยละ 48.32 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
55.53 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มากเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 23.08 ในขณะที่ระดับการศึกษา
ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62.26 และ
อันดับถัดมาคือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 31.97 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.06 อันดับ 2 คือ 50,000 บาท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.80 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิด
เป็นร้อยละ 52.40 และอันดับ 2 คือ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.51  

5.1.2 พฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศ 

จากผลการวิจัย พบว่า ประเภทของบัญชีที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการลงทุนมากที่สุด คือ บัญชี
เงินฝาก (Cash balance account) คิดเป็นร้อยละ 62.26 รองลงมาคือ บัญชีเงินสด (Cash account) คิด
เป็นร้อยละ 30.29 และในด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ลงทุนเพ่ือ
สร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.61 และอันดับถัดมา คือลงทุนเพ่ือเสถียรภาพของรายได้ คิด
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เป็นร้อยละ 13.98 โดยวัตถุประสงค์เพ่ือการกระจายความเสี่ยง และเพ่ือการจัดการภาษี คิดเป็นร้อยละ 
10.75 และ 4.66 ตามลําดับ ความถี่ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุด คือ ซื้อ 
หรือ ขายทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.57 อันดับสองคือ ซื้อ หรือ ขายทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 25.96 
ในขณะที่ความถี่ในการซื้อ หรือ ขายทุก 3 เดือนมีกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบมากเป็นอันดับสาม คิดเป็นร้อย
ละ 20.19 แหล่งที่มาของเงินทุนที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการลงทุนมากที่สุด คือ เงินออมส่วนที่เหลือจากการใช้
จ่าย คิดเป็นร้อยละ 92.31 และอันดับสอง คือ ใช้ทั้งเงินออมและเงินกู้ คิดเป็นร้อยละ 6.73 สําหรับ
ประสบการณ์ในการลงทุน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการลงทุนมากกว่า 1 – 3 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 43.99 อันดับสองคือ มีประสบการณ์ลงทุนน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.05 นอกจากนี้ 
ประเภทของหลักทรัพย์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกลงทุนมากที่สุด คือ หุ้นสามัญ คิดเป็นร้อยละ 88.22 ประเภท
หลักทรัพย์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกลงทุนมากเป็นอันดับสอง คือ ตราสารหนี้ (พันธบัตรและหุ้นกู้) คิดเป็นร้อย
ละ 6.97 ในขณะที่ ตราสารอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกลงทุนเป็นอันดับสาม โดยคิดเป็น
ร้อยละ 3.37 

5.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไป
ในประเทศ 

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ทั้ง 20 ตัวแปร โดยใช้วิธีหมุน
แกนแบบ Varimax สามารถจัดกลุ่มได้ 6 ปัจจัยใหม่ด้วยกัน และเมื่อนําทั้ง 6 ปัจจัย มาทําการวิเคราะห์
ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย
พบว่า จากทั้งหมด 6 ปัจจัย มีปัจจัยจํานวน 3 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ ปัจจัยด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง ปัจจัยด้านคําแนะนําการลงทุน และปัจจัยด้านความรู้  ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการลงทุน โดยตัวแบบดังกล่าวสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 
11.70 ซ่ึงแต่ละปัจจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1.3.1  ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง ส่งผลเชิงบวกต่อ
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ทั้งในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
การลงทุนด้วยตนเอง, การมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจจํานวนมาก, ข้อมูลสภาวะตลาดในปัจจุบัน, 
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ เนื่องจาก ใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ทําให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทําให้นักลงทุนมักมี
แหล่งข้อมูลในการศึกษาและใช้ในการตัดสินใจที่มากขึ้น ส่งผลให้ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ลงทุนด้วยตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ 
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5.1.3.2   ปัจจัยด้านคําแนะนําในการลงทุนส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งในเรื่อง ข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของเพ่ือนหรือคนรู้จัก, ข้อมูล
จากคําแนะนําการลงทุนของเจ้าหน้าที่การตลาด และข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของคนใน
ครอบครัว เนื่องจากคําแนะนําการลงทุนของเพ่ือนหรือคนรู้จัก และคําแนะนําการลงทุนของคนใน
ครอบครัว ต่างเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ จึงอาจส่งผลให้นักลงทุนไม่เชื่อใน
คําแนะนําที่ได้รับ และตัดสินใจในทิศทางตรงกันข้าม สําหรับกรณีคําแนะนําการลงทุนของเจ้าหน้าที่
การตลาด อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างรู้ดีว่า เจ้าหน้าที่
การตลาดที่ทําหน้าที่ในการแนะนําการลงทุนต่างมีส่วนได้ส่วนเสียสําหรับการผลักดันให้เกิดปริมาณ
การซื้อ – ขายของนักลงทุน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้นักลงทุนไม่เชื่อถือ และตัดสินใจในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับคําแนะนําที่ได้รับ 

5.1.3.3   ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุน ส่งผลเชิง
บวกต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ทั้งในเรื่องประสบการณ์
ในการลงทุน และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุน เนื่องจาก ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุน และประสบการณ์ในการลงทุนจะเป็นการสร้างความมั่นใจในการ
ตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุน จึงส่งผลให้ ปัจจัยด้านด้านความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการ
ลงทุนส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

ในส่วนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้าน
เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ผลการวิจัยพบว่า เพศ, อายุ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่าง
กันไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ระดับการศึกษาอาจเป็นได้ทั้งการ
สร้างความมั่นใจในการลงทุน และสาเหตุที่ทําให้นักลงทุนลดความมั่นใจในการลงทุนลงได้ เนื่องจาก 
ระดับการศึกษาจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนมีความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาเอกอาจมีความมั่นใจในการลงทุนในระดับสูงที่สุด โดยจะตัดสินใจลงทุน
อย่างแน่นอน ในขณะที่ ผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า อาจมีการพิจารณาเกี่ยวกับ
ความสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากจนเกินไป จึงส่งผลให้ความมั่นใจในการลงทุนถูก
ลดทอนลง ดังนั้น ระดับการศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  
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5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
 
จากการศึกษาการวิจัยนี้ทําให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ รวมไปถึงพฤติกรรมในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนัก
ลงทุนทั่วไปในประเทศ ซ่ึงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ เช่น บริษัทหลักทรัพย์, สถาบันการเงิน หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นํา
ข้อมูลผลการศึกษาจากงานวิจัยไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ เพ่ือให้
ตอบสนองต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขยาย
ฐานลูกค้าในการลงทุน และเป็นการเพ่ิมปริมาณการลงทุน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวิจัย เป็นหัวข้อ ดังนี้ 

5.2.1 ผู้ประกอบการควรส่งเสริมให้นักลงทุนรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองที่มาก
ขึ้น และการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้สําหรับการตัดสินใจลงทุน โดยจากผลการวิจัยพบว่า นัก
ลงทุนใช้ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเองในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
โดยข้อมูลที่นักลงทุนใช้ คือ ข้อมูลสภาวะตลาดในปัจจุบัน, ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และ
ข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งนักลงทุนให้ความสําคัญในระดับมาก นอกจากนี้ นัก
ลงทุนยังให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์การลงทุนด้วยตนเอง และยังต้องการมีข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจเป็นจํานวนมากอีกด้วย 

5.2.2 ผู้ประกอบการควรคํานึงถึงการให้คําแนะนําในการลงทุน โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ ที่เก่ียวข้องในส่วนของคําแนะนําการลงทุน
ของเจ้าหน้าที่การตลาด โดยผู้ประกอบการควรส่งเสริมให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์การลงทุนได้เอง 
มากกว่าการแนะนําของเจ้าหน้าที่การตลาด 

5.2.3  นอกจากการสนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนแล้ว 
ผู้ประกอบการส่งเสริมให้นักลงทุนทราบและเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุน ให้มากขึ้น โดย
อาจอาศัยเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต, การสื่อสาร หรือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการสนทนาผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น ไลน์ เป็นต้น  โดยการ
ดําเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุน
มากขึ้น ช่องทางดังกล่าวยังสามารถเป็นช่องทางในการสื่อสาร แก้ไขปัญหาให้กับนักลงทุน ซึ่งสามารถ
พัฒนาไปเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้อีกด้วย 
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่า ผลการศึกษาวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายฐานลูกค้าที่
เป็นนักลงทุน ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้ และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งต้องการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการออมการ
ลงทุน จะสามารถนําข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจกลยุทธ์ต่างๆ ได้ 

 
5.3 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้

ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้คําถามในแบบสอบถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ในการวิจัย แต่ข้อมูลที่ได้รับอาจจํากัดอยู่แค่ในแบบสอบถามเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่สําคัญบางอย่างอาจ
ต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากการสังเกต หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่เก็บในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้น ผู้ที่จะนําข้อมูลจากการวิจัยนี้ไปใช้ 
ความระมัดระวังการนําข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลเชิงสถิติในการนําประประยุกต์ใช้ 
เนื่องจากข้อมูลที่เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลาได้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 

 
ในงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
5.4.1 ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก        

(In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความหลากหลายมากข้ึน 
5.4.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงปัจจัยภายนอกเพ่ิมเติม เพ่ือหาปัจจัยที่

สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทั่วไปในประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
5.4.3 ควรมีการทําการวิจัยปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

เช่น ระดับการยอมรับความเสี่ยง สัดส่วนเงินออมต่อรายได้ เป็นต้น เพ่ือทดสอบว่ามีปัจจัยลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันหรือไม่  
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ภาคผนวก ก  
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ  

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงและครบถ้วน เพ่ือที่จะทําให้ผลการวิจัยนี้ได้สมบูรณ์
ตามความมุ่งหมาย โดยในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการทําแบบสอบถาม ทางผู้วิจัยจะเก็บ
รักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ผลวิจัยที่ได้จาก
การศึกษาจะถูกนําไปใช้เพื่อประโยชน์เชิงวิชาการเท่านั้น 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ในการเลือกลงทุนในตลาด

หลักทรัพย ์
ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปใน

ประเทศ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีกรุณาสละเวลาร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 

ค าอธิบาย 
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ หมายถึง บุคคลธรรมดาและประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย 

และมีความประสงค์ที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงความจํานงเป็นลูกค้าโดย
เปิดบัญชีซื้อ/ขาย เพ่ือซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ จํากัด ซึ่งเป็นสมาชิกของตลาด
หลักทรัพย์ฯ 
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บัญชีเงินสด (Cash Account) หมายถึง บัญชีที่ต้องชําระค่าหลักทรัพย์เต็มจํานวนด้วย
เงินสด โดยโบรกเกอร์จะพิจารณาอนุมัติวงเงินที่นักลงทุนจะสามารถใช้ซื้อหลักทรัพย์ และนักลงทุน
ต้องฝากเงินเพ่ือเป็นหลักประกันร้อยละ 15 ทั้งนี้ นักลงทุนจะต้องชําระค่าซื้อหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน
ทําการนับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ซึ่งนักลงทุนสามารถโอนเงินหรือตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
อัตโนมัติได้ ส่วนในกรณีขายหลักทรัพย์นักลงทุนจะได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์จากโบรกเกอร์ภายใน 
3 วันทําการนับจากวันที่ขาย 

บัญชีเงินฝาก (Cash Balance Account) หมายถึง บัญชีที่นักลงทุนสามารถซื้อ
หลักทรัพย์ได้เท่ากับจํานวนเงินที่นํามาฝากไว้กับทางโบรกเกอร์ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เงินฝาก
ของนักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่โบรกเกอร์กําหนด 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ในการเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย (  ) ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด 
 
1. ท่านมีการลงทุน หรือเคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่หรือไม่ 

 ใช่ 
 ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

2. การลงทุนของท่าน เป็นการลงทุนในประเภทนักลงทุนทั่วไปใช่หรือไม่ 
 ใช่ 
 ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

3. โปรดระบุประเภทของบัญชีที่ท่านใช้ในการลงทุน (เลือกคําตอบเพียง 1 ประเภท) 
 บัญชีเงินสด (Cash Account) 
 บัญชีเงินฝาก (Cash Balance Account) 
 บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance Account) 
 บัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Trading Account) 

4. วัตถุประสงค์ในการลงทุนของท่าน (สามารถเลือกคําตอบได้หลายข้อ) 
 เพ่ือเสถียรภาพของรายได้ 
 เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น 
 เพ่ือกระจายความเสี่ยง 
 เพ่ือการจัดการด้านภาษี 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 
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5. ความถี่ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยประมาณ 
 ซื้อ หรือ ขาย ทุกวัน 
 ซื้อ หรือ ขาย ทุกสัปดาห์ 
 ซื้อ หรือ ขาย ทุกเดือน 
 ซื้อ หรือ ขาย ทุก 3 เดือน 
 ซื้อ หรือ ขาย ทุก 6 เดือน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 

6. แหล่งที่มาของเงินทุนที่ท่านใช้ในการลงทุน 
 เงินออมส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย 
 เงินกู้ 
 ใช้ทั้งเงินออมและเงินกู้ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 

7. ประสบการณ์ในการลงทุนของท่าน 
 น้อยกว่า 1 ปี 
 มากกว่า 1 – 3 ปี 
 มากกว่า 3 - 6 ปี 
 มากกว่า 6 ปีขึ้นไป 

8. ท่านลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใด (หากมีหลายประเภท ให้เลือกตอบประเภทที่ท่านมีการซื้อ
ขายบ่อยที่สุดเพียงประเภทเดียว) 
 หุ้นสามัญ 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือวอแรนท์ 
 ตราสารหนี้ (พันธบัตรและหุ้นกู้) 
 ตราสารอนพัุนธ์ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 



 77 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 
คําชี้แจง: ให้ท่านประเมินการลงทุนตามประเภทที่ท่านซื้อขายบ่อยที่สุดที่ท่านตอบในข้อ 8 ตาม
ปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ ว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) 
ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 

ระดับคะแนน 5  เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับคะแนน 4  เห็นด้วยมาก 
ระดับคะแนน 3  เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับคะแนน 2  เห็นด้วยน้อย 
ระดับคะแนน 1  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
N/A ไม่สามารถประเมินได้ 
 

ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจลงทุน 
ระดับความเห็น 

ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ       

1. ท่านสามารถทําธุรกรรมในการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ได้สะดวก 

 

      

2. หลักทรัพย์ที่ท่านเลือกลงทุนให้
ผลตอบแทนที่น่าพอใจ 

      

3. หลักทรัพย์ที่ท่านเลือกลงทุนให้
สิทธิประโยชน์ด้ านภาษีที่น่ า
พอใจ 

      

4. บริษัทหลักทรัพย์มีการส่งเสริม
การลงทุนอย่างเหมาะสม เช่น ไม่
มีข้ันต่ําในการทําธุรกรรม, การให้
ของที่ระลึก, การให้คะแนนสะสม 
เป็นต้น 

      

5. หลักทรัพย์ที่ท่ านเลือกลงทุน
สามารถซื้อขายได้คล่อง 
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ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจลงทุน 
ระดับความเห็น 

ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร       

1. ท่านหาข้อมูลสภาวะตลาดใน
ปัจจุบันก่อนการตัดสินใจลงทุน
หลักทรัพย ์

      

2. ท่านชอบอ่านบทวิเคราะห์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ 

      

3. ท่านเชื่อในคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ลงทุนของคนในครอบครัว  

      

4. ท่านเชื่อในคําแนะนําการลงทุน
ของเจ้าหน้าที่การตลาด 

      

5. ท่านเชื่อในคําแนะนําการลงทุน
ของเพ่ือน หรือคนรู้จัก 

      

ปัจจั ยด้ านสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและการเมือง 

      

1. ท่านให้ความสําคัญกับเรื่องอัตรา
เงินเฟ้อ 

      

2. ท่านเป็นคนที่ติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ 

      

3. ท่านเป็นคนที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับ
ความมีเสถียรภาพทางการเมือง 

      

4. ท่ า น ให้ ค ว าม สํ า คั ญ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากภายในประเทศ 

      

5. ท่านให้ความสําคัญกับความผัน
ผ ว น ข อ ง ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ต่างประเทศ 
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ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจลงทุน 
ระดับความเห็น 

ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ปัจจัยด้านความรู้ ประสบการณ์ใน
การลงทุน 

      

1. ท่านชอบวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย
ตนเอง 

      

2. ท่านชอบที่จะมีข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจเป็นจํานวนมาก 

      

3. ท่ า น มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับความเสี่ยงและการลงทุน
ในระดับมาก 

      

4. ท่านมีประสบการณ์ในการลงทุน
ในระดับมาก 

      

 
 

 การตัดสินใจ 

 5 
ลงทุน

แน่นอน 

4 
อาจ 

จะลงทุน 

3 
ไม่แน่ใจ 

2 
อาจจะ 
ไมล่งทุน 

1 
ไมล่งทุน
แน่นอน 

ถ้าให้ตัดสินใจได้ใหม่ ท่านจะ
ตัดสินใจลงทุนในในหลักทรัพย์
ที่ท่านกําลังประเมินนี้หรือไม่ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย (  ) ลงในช่องกับข้อมูลส่วนตัวของที่กําหนด ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัว
ของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 

 ชาย 
 หญิง 

2. อายุ 
 ต่ํากว่า 20 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี 
 41 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี หรือต่ํากว่า 
 ปริญญาโท หรือสูงกว่า 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ต่ํากว่า 20,000 บาท 
 20,000 – 30,000 บาท 
 30,000 – 40,000 บาท 
 40,000 – 50,000 บาท 
 50,000 บาทข้ึนไป 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 

5. อาชีพ 
 ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
ตารางที ่ข.1 
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้ 
 

Total Variance Explained 

Com 
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

 Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 4.926 24.629 24.629 4.926 24.629 24.629 2.663 13.313 13.313 

2 2.719 13.597 38.225 2.719 13.597 38.225 2.520 12.600 25.913 

3 1.709 8.543 46.768 1.709 8.543 46.768 2.484 12.422 38.335 

4 1.211 6.056 52.825 1.211 6.056 52.825 1.964 9.819 48.154 

5 1.211 6.053 58.878 1.211 6.053 58.878 1.675 8.375 56.529 

6 1.054 5.269 64.147 1.054 5.269 64.147 1.524 7.618 64.147 

7 .845 4.225 68.372       

8 .783 3.915 72.287       

9 .679 3.394 75.682       

10 .640 3.201 78.883       

11 .633 3.163 82.046       

12 .540 2.702 84.749       

13 .503 2.515 87.264       

14 .496 2.479 89.742       

15 .435 2.174 91.917       

16 .388 1.941 93.858       

17 .364 1.819 95.677       

18 .324 1.622 97.299       

19 .285 1.425 98.724       

20 .255 1.276 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางที ่ข.2 
 
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) 
 

Rotated Component Matrixa 
 Component 

 1 2 3 4 5 6 

ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ต่างประเทศ 

0.781      

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากภายในประเทศ 0.707      

อัตราเงินเฟ้อ 0.691      

ความมีเสถียรภาพทางการเมือง 0.607  0.435    

ข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของเพ่ือน 
หรือคนรู้จัก 

 0.827     

ข้ อมู ลจ ากคํ าแนะนํ า การลงทุนของ
เจ้าหน้าที่การตลาด 

 0.815     

ข้อมูลจากคําแนะนําการลงทุนของคนใน
ครอบครัว 

 0.711     

การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง  -0.439 0.415    

การมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจจํานวน
มาก 

  0.716    

ข้อมูลสภาวะตลาดในปัจจุบัน   0.704    

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 0.571  0.624    

ข้ อ มู ล จ า ก บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ ข อ ง บ ริ ษั ท
หลักทรัพย ์

 0.457 0.485    

หลักทรัพย์ที่ลงทุนให้รายได้ท่ีสม่ําเสมอ    0.744   

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์    0.656   

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง บ ริ ษั ท
หลักทรัพย ์

   0.628   

สิทธิประโยชน์ทางภาษี   -0.418 0.512   



 83 

ตารางที่ ข.2 
 
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) (ต่อ) 
 

Rotated Component Matrixa 
 Component 

 1 2 3 4 5 6 

ประสบการณ์ในการลงทุน     0.848  

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การลงทุน 

    0.797  

สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์      0.782 

ความสะดวกในการทําธุรกรรมการลงทุน      0.779 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวพิชญา ชัยณรงค์เดชากุล 
วันเดือนปีเกิด 3 มกราคม 2532 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ตําแหน่ง นักตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  
ประสบการณ์ทํางาน 2556-ปัจจุบัน: นักตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน 
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2555-2555: เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 
 บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) 
 2554-2555: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบ 
 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 
 
 


