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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันคานิยมของสังคมไทยในเรื่องของการออมเงินเริ่มท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 

จากเดิมท่ีประชาชนสวนใหญเลือกท่ีจะออมเงินจากการปนสวนของรายไดมาไวในรูปแบบของเงินฝาก

ธนาคารเพ่ือรับผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย กลับเริ่มใหความสนใจกับการลงทุนในหลักทรัพย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) กัน

มากข้ึน จากอัตราการเติบโตของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบ Internet สูงสุดในป 2557 ท่ี 

221% ในชวง 4-5 ปท่ีผานมา ประกอบกับความนาสนใจ และผลตอบแทนของผลิตภัณฑทางการเงิน

ผานการลงทุนในตราสารทุน สงผลใหการลงทุนในหลักทรัพยจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการออมเงิน

ของผูมีเงินออม 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานการลงทุนของผูมีเงินออมใน

การเลือกลงทุนในหลักทรัพย การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

และใชวิธีวิจัยสํารวจ (Survey Method) ผานกลุมตัวอยางของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการวิจัย และไดรับ

แบบสอบถามตอบกลับท่ีมีความครบถวนสมบูรณจํานวนท้ังสิ้น 406 ชุด 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางเลือกลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนหุนสามัญมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 57.90 โดยสวนใหญมีประสบการณการลงทุนอยูท่ี 1-3 ป  คิดเปนรอยละ 49.00 และเปน

นักลงทุนระยะยาวท่ีถือหลักทรัพยมากกวา 6 เดือน ถึงรอยละ 70.90 แหลงเงินออมสวนใหญมาจาก

เงินออมสวนท่ีเหลือจากการใชจาย รอยละ 92.10 โดยท่ีกลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุน

เพ่ือใหเกิดการเติบโตของเงินลงทุนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.57 

หัวขอการคนควาอิสระ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย
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นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของ

ผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู 3 กลุมปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 

ไดแก ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และ

ตัวแทนจัดจําหนาย และปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจากบุคคลภายนอก 

 

คําสําคัญ: ผูมีเงินออม, การลงทุน, หลักทรัพย 



 (3) 

 

Independent Study Title FACTORS INFLUENCING DECISION TO INVESTMENT 

IN SECURITIES OF SAVERS IN BANGKOK AND 

PERIMETER AREA 

Author Mr. Pongphan Chanim 

Degree Master of Business Administration 

Faculty/University Faculty of Commerce and Accountancy 

Thammasat University 

Independent Study Advisor Associate Professor Monvika Phadoongsitthi, Ph.D. 

Academic Year 2015 

 

ABSTRACT 

 

Presently, social value in Thailand in terms of saving money is starting to 

significantly change from the past. In the past, most people decided to spare their 

savings from revenue with banks, with receiving returns from interests. On the other 

hand, recent people are starting to change from saving with banks to investing more 

in securities. This result can be evidenced from the growth of trading value of the 

securities via the internet in 2014 from the previous 5 years period with the highest 

growth rate of 221%. Moreover, there is also an interestedness in returns from capital 

market resulting in the investment in securities can be another investment 

alternative for saving of savers. 

The study of factors that affect the decision to invest in securities of 

savers in Bangkok and perimeter area has an objective to study investment factors of 

savers to choose the types of investment in securities. The methodologies of this 

study include quantitative research and survey method from samples which are 

people who stay in Bangkok and perimeter area by using questionnaire as a tool to 

study. There are total complete 406 responded questionnaires. 

Based on the study, it can be founded from the samples for these 

results. First of all, samples mostly invest in the stock market (5 7 .9 0 %  of total 

responses). Second, most samples have investment experience between 1 -3  years 

(49.00% of total responses). Thirdly, most samples are long-term investors who hold 
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stocks more than 6  years (70.90%  of total responses). Besides, most samples have 

source of fund from the balance after their usual expenses (9 2 . 1 0 %  of total 

responses). Finally, most samples invest in securities for the objective to have high 

growth of returns from their investment (28.57% of total responses) 

Moreover, from the study, it can be founded that there are 3 factors that 

can affect the investment decision in securities of savers in Bangkok and perimeter 

area. These 3  factors include (1 )  knowledge and investment experience, (2 ) 

interestedness of the investment and brokers, and (3 )  advices from third parties, 

ranked from highest to lowest effect, respectively. 

 

Keywords: Savers, Investment, Securities 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษางานวิจัยฉบับนี้สามารถดําเนินงานจนประสบความสําเร็จลุลวงมาไดดวยดี 

เนื่องจากการไดรับความอนุเคราะหจาก รองศาสตราจารย ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารยท่ีปรึกษา

งานวิจัย ท่ีกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการศึกษา

งานวิจัย รวมไปถึง รองศาสตราจารย ดร.นภดล รมโพธิ์ ท่ีไดใหเกียรติเปนกรรมการและใหขอแนะนํา

เพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนอยางมากกับงานวิจัยฉบับนี้ สงผลใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกทานท่ี

ไดใหความรู และประสบการณตางๆ แกผูวิจัย อันชวยใหการศึกษางานวิจัยนี้ออกมาสมบูรณแบบมาก

ท่ีสุด นอกจากนี้ ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

รวมถึงกําลังใจและความชวยเหลือตางๆ จากครอบครัว รุนพ่ี รุนนอง และเพ่ือนๆ ทุกคน ตลอดจนพ่ีๆ 

เจาหนาท่ีโครงการทุกทาน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนไมมากก็นอยตอผูท่ีมีสวน

เก่ียวของในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย สถาบันการเงิน ผูมีเงินออม ตลอดจน

ผูท่ีสนใจดานการลงทุนในหลักทรัพย อนึ่งหากงานวิจัยนี้มีขอบกพรองประการใด ผูวิจัยตองขออภัยไว 

ณ ท่ีนี้ 

 

 

นายพงษพันธ  ชะนิ่ม 

 

 



 (6) 

สารบัญ 

 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย  (1) 

 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ  (3) 

 

กิตติกรรมประกาศ  (5) 

 

สารบัญตาราง  (10) 

 

สารบัญภาพ  (11) 

 

บทท่ี 1 บทนํา 1 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 1 

1.2 คําถามวิจัย 5 

1.3 วัตถุประสงคของงานวิจัย 5 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 5 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 6 

1.6 นิยามศัพท 6 

 

บทท่ี 2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 7 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงิน 7 

2.1.1 การออม (Savings) 7 

2.1.2 รูปแบบของการออม 8 

2.1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออม 9 

2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการออม 10 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการลงทุน 10 

2.2.1 การลงทุน (Investment) 10 



 (7) 

2.2.2 ประเภทของการลงทุน 11 

2.2.3 จุดมุงหมายของการลงทุน 12 

2.2.4 แนวคิดเก่ียวกับการลงทุน 13 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 16 

2.3.1 การตัดสินใจ (Decision Making) 16 

2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 16 

2.3.2.1 ทฤษฎีการตัดสินใจ 16 

2.3.2.2 กระบวนการตัดสินใจ (Process of Decision Making) 17 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 18 

2.4.1 ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน 18 

2.4.2 ปจจัยดานความเสี่ยงในการลงทุน 19 

2.4.3 ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน 20 

2.4.4 ปจจัยความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย 21 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 22 

 

บทท่ี 3 วิธีการวิจัย 23 

 

3.1 การออกแบบงานวิจัย 23 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 23 

3.2.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variables) 24 

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 24 

3.3 สมมติฐานของงานวิจัย 24 

3.4 การกําหนดประชากรและขนาดของกลุมตัวอยาง 24 

3.4.1 กลุมประชากรเปาหมาย 24 

3.4.2 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 25 

3.5 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 26 

3.6 วิธีการเก็บขอมูล 27 

3.7 การประเมินความเท่ียงและความตรงของเครื่องมือ 27 

3.8 การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน 28 

3.8.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 28 

3.8.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 28 



 (8) 

3.8.2.1 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 28 

3.8.2.2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 28 

 

บทท่ี 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 29 

 

4.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 29 

4.2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรม และประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของ 31 

ผูตอบแบบสอบถาม  

4.3 ขอมูลคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอตัววัด 35 

ของตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออม

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวแปรตาม  

4.4 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมี 39 

เงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

4.4.1 การวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ โดยใชวิธีการวิเคราะหปจจัย 39 

4.4.2 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 41 

4.4.3 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) 44 

 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 52 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 52 

5.1.1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 52 

5.1.2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของ 52 

ผูตอบแบบสอบถาม  

5.1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออม 53 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

5.1.3.1 ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน 53 

5.1.3.2 ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย 54 

5.1.3.3 ปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจากบุคคลภายนอก 54 

5.2 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัทหลักทรัพย 55 

5.3 ขอจํากัดงานวิจัย 56 

5.4 ขอเสนอแนะงานวิจัยตอเนื่อง 57 



 (9) 

รายการอางอิง 58 

 

ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน 61 

ในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ภาคผนวก ข  รายละเอียดผลการวิเคราะหจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 68 

 

ประวัติผูเขียน 71 

  

 

 

 



 (10) 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี หนา 

1.1 พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากท่ีไดรับการคุมครองเปนการท่ัวไป  

พ.ศ. 2555 

1 

3.1 การระบุคะแนนในแบบสอบถาม 26 

3.2 การแปลคาเฉลี่ยความเห็นและการตัดสินใจซ้ือ 27 

4.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 30 

4.2 แหลงท่ีมาของเงินลงทุน 33 

4.3 ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพย 33 

4.4 ประเภทของการลงทุน 33 

4.5 ประเภทของหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุน 34 

4.6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 36 

4.7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 39 

4.8 คา KMO และ Bartlett’s Test 40 

4.9 เปรียบเทียบปจจัยและตัวแปรท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและการทํา 

การวิเคราะหปจจัย 

41 

4.10 ประสิทธิภาพของสมการถดถอยตามวิธี Enter Multiple Regression ในการ

วิเคราะหการถดถอยระหวางการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย และปจจัย 

ท้ัง 5 กลุม 

44 

4.11 ผลการวิเคราะหสมมติฐานในภาพรวมของสมการถดถอยตามวิธี Enter 

Multiple Regression ในการวิเคราะหการถดถอยระหวางการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยและปจจัยท้ัง 5 ตัว (ANOVA) 

45 

4.12 สมการถดถอยท่ีไดในแตละข้ันตอนตามวิธี Enter Multiple Regression ในการ

วิเคราะหการถดถอยระหวางการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย และปจจัยท้ัง 5 

กลุมปจจัย 

46 

 



 (11) 

สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี หนา 

1.1 แสดงจํานวนลูกคาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย และอัตราการเติบโต 2 

1.2 แสดงมูลคาซ้ือขายผานระบบ Internet และอัตราการเติบโต 3 

2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 22 

4.1 รูปแบบของการออมหรือการลงทุนในปจจุบัน* 32 

4.2 วัตถุประสงคในการลงทุน* 32 

 
 

 

 



 1 

บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันคานิยมของสังคมไทยในเรื่องของการออมเงินเริ่มท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 

จากเดิมท่ีประชาชนสวนใหญเลือกท่ีจะออมเงินจากการปนสวนของรายไดมาไวในรูปแบบของเงินฝาก

ธนาคารเพ่ือรับผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงการท่ีประชาชนเลือกท่ีจะฝากเงินไวกับ

ธนาคารพาณิชยนั้นเปนเพราะวาประชาชนมีความม่ันใจในความม่ันคงและความนาเชื่อถือของ

ธนาคารพาณิชย โดยท่ีธนาคารพาณิชยในประเทศไทยสวนใหญนั้นจะไดรับการคุมครองเงินฝากจาก

สถาบันคุมครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency) ซ่ึงผูฝากเงินจะไดรับเงินคืนภายในวงเงินท่ี

กําหนด ในกรณีท่ีสถาบันการเงินท่ีอยูภายใตความคุมครองเงินฝากถูกเพิกถอนใบอนุญาต ดังตารางท่ี 

1.1 ซ่ึงผูฝากท่ีมีเงินฝากจํานวนเกินวงเงินคุมครองดังกลาวจะไดรับเงินเพ่ิมเติมจากการชําระบัญชี

สถาบันการเงินท่ีปดกิจการ และนอกจากนี้ การฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยผูฝากยังสามารถเลือก

การฝากเงินไดหลากหลายรูปแบบ ท้ังระยะสั้น ระยะยาว ความแตกตางในเรื่องของรูปแบบการฝาก

เงินของแตละธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยท่ีจะไดรับ และแมในชวงเวลาท่ีผานมาจะเริ่มมีการออมเงิน

ผานชองทางอ่ืนๆ มีผลิตภัณฑทางการเงินท่ีเขามาเปนทางเลือกใหแกผูมีเงินออมมากข้ึน แตประชาชน

สวนใหญก็ยังไมมีความม่ันใจท่ีจะเขาไปลงทุนในหลักทรัพยกับผลิตภัณฑทางการเงินท่ีมีอยูอยาง

หลากหลาย อาจจะเปนการขาดความรูในการลงทุนผานผลิตภัณฑทางเงินรูปแบบอ่ืนๆ การขาดการ

รับรูในขอมูลขาวสารดานการลงทุนของประชาชนในชวงหลายปท่ีผานมา ดวยเหตุนี้จึงทําใหประชาชน

ในชวงท่ีผานมาสวนใหญจึงเลือกท่ีจะออมเงินในรูปแบบของเงินฝากธนาคารพาณิชย 

 

ตารางท่ี 1.1  

 

พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากท่ีไดรับการคุมครองเปนการท่ัวไป พ.ศ. 2555 

ระยะเวลาที่สถาบันการเงินปดกิจการ จํานวนเงินที่คุมครอง

11 สิงหาคม 2555 - 10 สิงหาคม 2558 ไมเกิน 50 ลานบาท

11 สิงหาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2559 ไมเกิน 25 ลานบาท

11 สิงหาคม 2559 เปนตนไป ไมเกิน 1 ลานบาท
 

ท่ีมา: วงเงินคุมครองเงินฝาก (สืบคนจาก http://www.dpa.or.th, วันท่ีสืบคน 20 กันยายน 2558) 
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ในชวงเวลาตอมาประชาชนจํานวนมากเริ่มมีการมองหาแหลงออมเงินในรูปแบบอ่ืนๆ 

กันมากข้ึน เพ่ือแสวงหาผลตอบแทนท่ีมากกวาในรูปของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซ่ึงอาจจะไมสามารถให

ผลตอบแทนท่ีดีไดเม่ือเทียบกับอัตราเงินเฟอ อีกท้ังในปจจุบันขอมูลขาวสารเก่ียวกับการลงทุนใน

ผลิตภัณฑทางการเงินตางๆนั้นสามารถเขาถึงไดงายข้ึน และสถาบันการเงินตางๆ ก็ไดมีการออกแบบ

ผลิตภัณฑทางการเงินเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของนักลงทุนมากข้ึน การลงทุนใน

หลักทรัพย หรือท่ีสวนใหญเรียกกันวาการลงทุนในตราสารทุน (หุน) กลับเริ่มไดรับความสนใจจาก

ประชาชนมากข้ึน ดังภาพท่ี 1.1 ท่ีแสดงใหเห็นถึงสถิติการเพ่ิมข้ึนของจํานวนลูกคาท่ีเปดบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพยท่ีปจจุบันในป พ.ศ. 2558 มีจํานวนลูกคาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู 1,244,907 ราย 

มีอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปอยูท่ี 22% ในป 2556 โดยท่ีอัตราการเติบโตอาจจะมีลดลงบางใน

บางป และภาพท่ี 1.2 แสดงใหเห็นถึงสถิติการเพ่ิมข้ึนของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยฯผานระบบ Internet ท่ีจะเห็นไดวาในปพ.ศ. 2558 มีมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยอยูท่ี 

569,866.30 ลานบาท มีอัตราการเติบโตของมูลคาการซ้ือขายสูงสุดในป 2557 ท่ี 221% ถือไดวามี

การเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมากจากในชวง 4-5 ปท่ีผานมา แตท่ีเห็นวาในบางป เชน ป พ.ศ. 2554 2556 

และ 2558 ท่ีมีมูลคาการซ้ือขายลดลงจากปกอนหนานั้นเปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเกิดผล

กระทบจากปญหาอุทกภัยครั้งใหญของประเทศไทย จากปญหาความวุนวายทางการเมือง

ภายในประเทศ และการท่ีสภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลกเริ่มมีการชะลอตัวลง ตามลําดับ 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงจํานวนลูกคาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย และอัตราการเติบโต 

* จํานวนลูกคาของ Broker และ Sub-broker 

ท่ีมา: ขอมูลสถิติสําคัญของตลาดหลักทรัพย, สืบคนจาก http://www.set.or.th  

 

http://www.set.or.th/
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ภาพท่ี 1.2 แสดงมูลคาซ้ือขายผานระบบ Internet และอัตราการเติบโต 

ท่ีมา: ขอมูลสถิติสําคัญของตลาดหลักทรัพย, สืบคนจาก http://www.set.or.th  

 

ผลิตภัณฑเกี่ยวกับตราสารทุนท่ีนาสนใจ (สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย,  2559) มีดังนี้ 

1. หุนสามัญ (Common Stock) 

เปนตราสารท่ีแสดงความเปนเจาของกิจการ โดยจะแบงความเปนเจาของออกตาม

จํานวนหุน และอัตราสวนการถือครองหุน มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนตามสัดสวนของหุนท่ีถือ

อยู ไดรับสวนแบงกําไรในรูปของเงินปนผลเปนลําดับสุดทายหลังจากผูเรียกรองอ่ืนๆ แลว ไดรับสวน

แบงในทรัพยสิน กรณีท่ีเลิกกิจการเปนลําดับสุดทายหลังจากผูเรียกรองอ่ืนๆแลว และสามารถรับ

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับความคืบหนาของบริษัท 

2. หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock) 

เปนตราสารท่ีแสดงความเปนเจาของกิจการ มีลักษณะก่ึงหนี้สินก่ึงหุนสามัญ 

(Hybrid) ไดรับเงินปนผลในอัตราท่ีกําหนดแนนอนเปนจํานวนคงท่ี มีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหุน

สามัญ แตจะไมมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีเลิกกิจการ มีสิทธิไดรับสวน

แบงในสินทรัพยของกิจการหลังเจาหนี้แตกอนผูถือหุนสามัญ ผูออกมีความเสี่ยงนอยกวาหุนกู หากไม

มีการจายปนผลก็ไมไดทําใหตองลมกิจการ แตจะไมสามารถนําเงินปนผลไปหักเปนคาใชจายในการ

คํานวณภาษีไดเชนเดียวกับหุนกู 

http://www.set.or.th/
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หุนบุริมสิทธิ แบงออกเปน 3 ประเภท 

2.1 หุนบุริมสิทธิชนิดสะสม (Cumulative Preferred Stock) ผูถือไดรับเงินปนผล

ของปท่ีไมได ประกาศจายเงินปนผลรวมกับเงินปนผลของปท่ีประกาศจาย โดยผูออกอาจกําหนด

ระยะเวลาท่ีเงินปนผลจะสะสมได 

2.2 หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม (Non-Cumulative Preferred Stock) ผูถือไดรับ

เงินปนผลเฉพาะท่ี บริษัทประกาศจายเทานั้น ไมมีการสะสมแตอยางใด มีลักษณะใกลเคียงกับ 

Income Bond คือจะจายเงินใหผูถือในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรเพียงพอท่ีจะจัดสรรใหเทานั้น 

2.3 หุนบุริมสิทธิชนิดรวมรับ (Participating Preferred Stock) ผูถือมีสิทธิได รับ

เงินปนผล นอกเหนือจากอัตราท่ีกําหนดไวรวมกับผูถือหุนสามัญ ข้ึนอยูกับขอตกลง 

หุนบุริมสิทธิลักษณะพิเศษอ่ืนๆ 

2.3.1 หุนบุ ริมสิทธิ ท่ีสามารถเรียกคืนได  (Callable Preferred Stock) 

บริษัทผูออกสามารถเรียกคืนไดเพียงบางสวน หรือเรียกคืนท้ังหมด หรือไมเรียกคืนก็ได 

2.3.2 หุนบุริมสิทธิชนิดมีกองทุนเพ่ือไถถอนหนี้ (Sinking Fund) ผูออกมี

เปาหมายท่ีจะไถถอนหุนคืนบางสวน หรือท้ังหมดในอนาคต โดยจัดตั้งกองทุนเพ่ือไถถอนหนี้ กองทุน

ไถถอนอาจเก็บเปนจํานวนแนนอนตายตัว หรือเก็บตามอัตราสวนตอกําไรของบริษัท สามารถเรียกคืน

โดยใชราคาเรียกคืนท่ีกําหนด แตถาเปนหุนท่ีไมมีสิทธิเรียกคืนแลวตองซ้ือคืนจากตลาดหุนเทานั้น การ

ไถถอนหุนคืนสงผลใหจํานวนหุนบุริมสิทธิในตลาดลดลงทําใหราคาหุนสวนท่ีเหลือสูงข้ึน 

2.3.3 หุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได (Convertible Preferred Stock) ให

สิทธิแกผูถือสามารถแปลงเปนหุนสามัญได ตามอัตราสวนและระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีท่ีบริษัทมี

กําไรดี สามารถจายเงินปนผลไดสูงข้ึน ผูถือหุนก็จะเปลี่ยนไปถือหุนสามัญแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน 

1. กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากสวนตางของราคา (Realized Profit/Loss) 

2. เงินสดปนผลท่ีบริษัทผูออกหุนประกาศจายใหกับผูถือหุน 

3. ผลประโยชนอ่ืนท่ีผูถือหุนไดรับ ไดแก การแตกหุน สิทธิการจองซ้ือหุนออกใหม หุน

ปนผล และสิทธิในการออกเสียงเพ่ือควบคุมบริษัท 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 

การลงทุนในตราสารทุนนั้นมีโอกาสหรือความนาจะเปนท่ีผลตอบแทนท่ีไดรับจริงจะ

คลาดเคลื่อนไปจากผลตอบแทนท่ีไดประมาณการไว ขนาดของความเสี่ยงจะข้ึนอยูกับความกวางของ

การแกวงตัวของราคาหรือผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น เรียกวา ความผันผวน (Volatility) ซ่ึงจะ

ข้ึนอยูกับปจจัยทางดานจุลภาคในความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ และปจจัยทางดานมหภาคท่ีกิจการ

ไมสามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได 
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ดังนั้น จากการท่ีปริมาณการซ้ือขายผานระบบ Internet เพ่ิมสูงข้ึน ประกอบความ

นาสนใจของผลิตภัณฑทางการเงินผานการลงทุนในตราสารทุน สงผลใหการลงทุนในหลักทรัพยท่ีถือ

เปนทางเลือกหนึ่งในการออมเงินของผูมีเงินออม จึงเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีมีความนาสนใจในการท่ีจะ

ศึกษาทําการวิจัยวา เพราะเหตุใดประชาชนผูมีเงินออมสวนใหญจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ออมเงินจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชยมาเปนการออมเงินผานการลงทุนในหลักทรัพย (ตราสาร

ทุน) กันเปนจํานวนมาก ผูมีเงินออมเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพจากการลงทุนผานชองทางนี้ในดานใดบาง 

ปจจัยใดท่ีจะสามารถชักจูงใหผูมีเงินออมเปลี่ยนแหลงการออมเงินไปจากเดิม หลักทรัพยมีความเสี่ยง

และผลตอบแทนเปนอยางไรท่ีจะทําใหผูมีเงินออมเลือกมาลงทุนในรูปแบบนี้มากข้ึนเม่ือเทียบกับ

ความแนนอนท่ีเคยไดรับจากการออมเงินผานธนาคารพาณิชย 

 

1.2 คําถามวิจัย 

 

ปจจัยใดท่ี มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผู มี เงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

1.3 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้ ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงิน

ออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะทําการศึกษาปจจัยท่ีผูมีเงินออมใชในการตัดสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพย ไดแก ปจจัยดานผลตอบแทนจากการลงทุน ปจจัยดานความเสี่ยงจากการลงทุน 

และปจจัยความนาสนใจในการลงทุนและตัวแทนจัดจําหนาย 

โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ ผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผูท่ีเคยลงทุนในหลักทรัพย โดยทําการสํารวจและเก็บขอมูลผานการตอบแบบสอบถาม 

(Survey Research) และมีระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัยระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม  2559 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

การวิจัยครั้งนี้ มุงเนนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย

ของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คือ 

1. ทําใหผูท่ีสนใจทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมี

เงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือเปนประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของในการนําขอมูลไปใช

ในการสรางพอรตฟอลิโอไดเหมาะสมกับความตองการของผูมีเงินออม 

2. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึงพฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออม 

เพ่ือเอ้ือใหเกิดการพัฒนาความมีเสถียรภาพของระบบการซ้ือขายหลักทรัพยผาน Internet หรือการ

ซ้ือขายหลักทรัพยผานผูแทนจัดจําหนายไดดียิ่งข้ึน 

3. ผลการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนากลยุทธของบริษัทหลักทรัพย เพ่ือ

เปนการเพ่ิมฐานลูกคาท่ีเขามาลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยไดมากข้ึน 

 

1.6 นิยามศัพท 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอกําหนดความหมายและขอบเขตของคําศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

1. ตราสารทุน หมายถึง ตราสารท่ีกิจการออกใหแกผูถือ เพ่ือระดมเงินทุนไปใชใน

กิจการ ผูถือตราสารทุนจะมีฐานะเปนเจาของรวมกิจการ ท้ังมีสวนไดสวนเสียหรือมีสิทธิในทรัพยสิน 

และสวนแบงกําไรของกิจการและมีโอกาสจะไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผล ตราสารทุน ไดแก หุน

สามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนท ฯลฯ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2556) 

2. บริษัทหลักทรัพย หรือโบรกเกอร (Broker) คือ บริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยท่ีไดผานการพิจารณาตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ 

และเขาเปน “บริษัทสมาชิก” ของตลาดหลักทรัพยฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว ทําใหสามารถสงคําสั่งซ้ือขาย

หลักทรัพยเขาสูระบบซ้ือขาย ของตลาดหลักทรัพยฯ ไดโดยตรง (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2556) 

3. กําไรหรือขาดทุนจากสวนตางของราคา (Realized Profit/Loss) หมายถึง กําไร 

หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีมีสวนตางของราคา ตางจาก Unrealized 

Profit/Loss ซ่ึงจะหมายถึง กําไร หรือขาดทุนจากสวนตางของราคา หากนักลงทุนตัดสินใจขาย

หลักทรัพย ณ เวลาท่ีกําลังตัดสินใจ แตถานักลงทุนยังไมไดตัดสินใจขายหลักทรัพย ผลจากกําไร หรือ

ขาดทุนในสวนนี้ก็จะยังไมเกิดข้ึนจริง 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

รายละเอียดดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงิน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการลงทุน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงิน 

 

2.1.1 การออม (Savings) 

การออม หมายถึง การท่ีบุคคลมีสวนตางของรายไดท่ีมากกวารายจายใน

ชวงเวลาหนึ่ง (Incomes-Expenses = Savings) สวนตางของรายไดนี้จะไมไดมีการนําออกไปใชสอย

แตอยางใด โดยปกติแลวหากบุคคลมีความตองการท่ีจะเพ่ิมปริมาณเงินออมอาจทําไดโดยการเพ่ิม

รายไดใหมากข้ึน ประกอบกับการลดรายจายใหนอยลง (Coopthai, 2559) หรือ เปนการท่ีบุคคล

เลือกท่ีจะไมใชจายในปจจุบัน แตจะเก็บสะสมเงินเพ่ือไวใชจายในอนาคต เพ่ือเปนการเพ่ิมความม่ังค่ัง

ใหกับตนเอง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2559) 

คําจํากัดความของการออมมีอยูหลากหลายแนวคิด ซ่ึงจะมีความแตกตางกันไป

ในแตละปจเจกบุคคล ดังเชน 

Keynes (1936) ไดกลาวถึงสมมติฐานในการบริโภคของบุคคลไว ดังนี้ 

1. การท่ีบุคคลมีรายไดเพ่ิมข้ึนนั้น จะสามารถแบงรายไดนั้นออกไดเปน 2 สวน

คือ นําไปใชจายในการบริโภคเพ่ิมข้ึน หรือนําไปเก็บออมไว 

2. การท่ีบุคคลมีรายไดเพ่ิมข้ึนนั้น จะกอใหเกิดการใชจายสําหรับการบริโภค

และการออมเกิดข้ึนพรอมกัน อยางไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดจะมีอัตราการเพ่ิมข้ึนท่ีมากกวาการ

เพ่ิมข้ึนของการใชจายเพ่ือการบริโภค สวนตางท่ีเกิดข้ึนระหวางรายไดกับการใชจายเพ่ือการบริโภคนี้ 

ก็คือการออม 
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Marzumdar (1959) ไดใหคําจํากัดความท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดคือ “สวนของ

รายไดท่ีเกินไปจากคาใชจาย” และการออมสามารถหาไดจากงบกําไรขาดทุน หรืองบดุล โดยท่ีการ

ออมเปนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยสุทธิท่ีมีมากกวาหนี้สิน ความหมายของการออมดังกลาวนี้

สามารถใชไดกับท้ังการออมในระดับประเทศ ระดับธุรกิจ และระดับครัวเรือน 

Friend (1962) ไดกลาวเก่ียวกับความหมายดั้งเดิมของการออมไววา การออม 

คือ รายไดหักดวยคาใชจายในการบริโภค แตความหมายนี้จะสมบูรณก็ตอเม่ือไดใหคําจํากัดความของ

รายไดและคาใชจายในการบริโภคใหชัดเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงในอีกนิยามของการออม คือ “รายไดสวนเกิน” 

ความหมายนี้คอนขางมีความชัดเจนโดยเฉพาะกับมุมมองของนักธุรกิจ และในความหมายท่ีสาม ไดคํา

จํากัดความท่ีวา การออมเกิดจากการท่ีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนท้ังหมดหักจากการเพ่ิมข้ึนของหนี้สินท้ังหมด 

หลังจากมีการปรับคาบางรายการและปรับคาของการโอนทุนเรียบรอยแลว 

2.1.2 รูปแบบของการออม 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศไทยได

มีการจัดรูปแบบของการออมออกมาหลากหลายรูปแบบดังนี้ 

1. การออมในรูปของสินทรัพยถาวร (Real Assets) คือการท่ีบุคคลนํารายได

จากสวนท่ีเหลือหลังจากท่ีไดทําการบริโภคแลวมาใชจายในการซ้ือสินทรัพยถาวร ซ่ึงในแตละบุคคล

อาจจะมีวัตถุประสงคในการออมท่ีแตกตางกันออกไป บางคนอาจมีความจําเปนท่ีจะตองถือไว บางคน

อาจจะตองการมีหลักประกันสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต เปนตน โดยสินทรัพยถาวรท่ีเปนท่ีนิยม 

ไดแก 

(1) ท่ีดิน 

(2) ทรัพยสินท่ีใชในการผลิตและซอมแซมอุปกรณ 

(3) อาคารและสิ่งกอสรางเพ่ืออยูอาศัย 

(4) การเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือ 

(5) การออมในรูปของโลหะมีคาและอัญมณี 

2. การออมในรูปของสินทรัพยทางการเงิน (Financial Assets) คือการออม

ประเภทหนึ่งท่ีกอใหเกิดสภาพคลองสูงแกผูออม กลาวคือ ทําใหผูออมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสด

ไดงายกวาการออมในรูปของสินทรัพยถาวร โดยท่ีจะมีการแบงรูปแบบของการออมออกเปนหลาย

รูปแบบ ดังนี้ 

(1) การออมเงินท่ีอยูภายใตสถาบันการเงิน คือการออมในรูปแบบท่ีมี

กฎหมายคุมครอง ไดแก 

- เงินสดในมือ 

- เงินฝากท่ีสถาบันการเงินตางๆ 
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- การซ้ือหลักทรัพยทางการเงินตางๆ ท่ีเปนของเอกชนและภาครัฐ 

- การใหกูยืมแบบมีสัญญาเงินกู 

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเบี้ยประกันของกรมธรรมประกันชีวิต 

- อ่ืนๆ 

(2) การออมเงินท่ีอยูนอกสถาบันการเงิน คือการออมท่ีไมมีกฎหมายรองรับ 

ไดแก 

- การเลนแชร 

- การใหกูยืมแบบไมมีสัญญาการกูยืม 

2.1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออม 

การออมเงินของบุคคลนั้นสามารถมีปจจัยตางๆมากมายท่ีจะมีผลกระทบตอการ

ตัดสินใจออมเงินในชวงเวลาหนึ่งๆ ของชีวิต ซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออม (Coopthai, 2559) มี

ดังนี้ 

1. ผลตอบแทนจากการออม คือ ยิ่งผลตอบแทนท่ีไดรับจากการออมเงินสูง ก็

จะยิ่งกระตุนใหบุคคลมีการออมเพ่ิมมากข้ึนเทานั้น โดยท่ีผลตอบแทนจากการออมในท่ีนี้คืออัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก 

2. มูลคาของอํานาจซ้ือของเงินในปจจุบัน คือ หากมูลคาของเงินในอนาคตมี

มูลคามากกวาอํานาจซ้ือของเงินในปจจุบัน บุคคลจะเลือกตัดสินใจออมเงินในวันนี้มากข้ึน แตจะตอง

แลกกับความพึงพอใจท่ีจะไดรับ หากการบริโภคในวันนี้สรางความพึงใจใหกับบุคคลมากกวา

ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการออม ดังนั้นหากบุคคลเลือกท่ีจะไดรับความพึงพอใจในวันนี้ก็จะสงผลให

ปริมาณเงินออมลดลง 

3. รายไดสวนบุคคลสุทธิ คือ ระดับรายได อาชีพ และตําแหนงงานของแตละ

บุคคลสงตอการออมท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงในอาชีพ หรือรายได ยอมทํา

ใหระดับของการออมเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน 

4. ความแนนอนของจํานวนรายไดในอนาคตหลังเกษียณอายุ คือ การท่ีบุคคล

มองไปยังอนาคตวา หากไมสามารถหารายไดตอไปไดแลว เขาจะยังสามารถดําเนินชีวิตตอไปได

หรือไมโดยท่ีไมมีปญหาทางการเงิน เชน การมีกองทุนบําเหน็จ บํานาญ เงินชดเชย เปนตน ซ่ึงเปนสิ่ง

ท่ีชวยทําใหเกิดความแนนอนตอรายไดข้ึนในระดับหนึ่ง ทําใหบุคคลลดการออมในวันนี้ลง แตหากมอง

วาจํานวนรายไดในอนาคตนั้นไมแนนอน บุคคลก็จะตัดสินใจออมเงินในวันนี้เพ่ิมข้ึน เพ่ือไมใหเกิด

ปญหาทางการเงินข้ึนในอนาคต 
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2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการออม 

จากการท่ีการออมคือสวนตางของรายไดและคาใชจายในการบริโภคนั้น จึงทํา

ใหสามารถทําความเขาใจทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการออมไดดวยทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการ

บริโภคซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก ดังตอไปนี้ (วิไลลักษณ ไทยอุตสาห และวลัยภรณ อัตตะนันทน, 2531) 

1. ส ม ม ติ ฐ าน ร าย ได ส ม บู รณ  (Absolute-Income Hypothesis) John 

Maynard Kenes ไดอธิบายวา เม่ือมีรายไดเพ่ิมข้ึนบุคคลจะมีการบริโภคเพ่ิมข้ึน แตจะบริโภคเพ่ิมข้ึน

ในสัดสวนท่ีต่ํากวารายไดท่ีเพ่ิมข้ึน รายไดสวนท่ีเหลือจากการบริโภคนี้เรียกวาเงินออม ดังนั้นการท่ี

บุคคลมีรายไดเพ่ิมข้ึนจึงสงผลใหปริมาณเงินออมเพ่ิมข้ึนดวย 

2. สมมติฐานรายไดเปรียบเทียบ (Relative-Income Hypothesis) Jame S. 

Duesenberry ไดกลาววา บุคคลจะทําการบริโภคโดยการคํานึงถึงระดับรายไดโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงจะ

มีการเปรียบเทียบตามระดับรายไดของกลุมสังคม หากในกลุมสังคมนั้นมีการบริโภคสูงก็จะสงผลให

เกิดการออมท่ีนอยกับผูท่ีมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบรายไดปจจุบันกับรายได

ในอดีต ซ่ึงบุคคลจะเคยชินกับพฤติกรรมการบริโภคของตนเองในอดีต ดังนั้นเม่ือปจจุบันมีรายได

เพ่ิมข้ึนก็อาจจะสงผลทําใหสัดสวนการบริโภคตอรายไดในปจจุบันต่ําลง ในขณะท่ีสัดสวนการออมตอ

รายไดก็จะมีคาสูงข้ึนดวย 

3. สมมติฐานวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Hypothesis) A. Ando และ Modigliani 

ไดนําแนวคิดนี้มาทดสอบตอและกลาวไววา บุคคลจะทําการบริโภคในปจจุบันเพ่ือใหไดรับความพึง

พอใจสูงสุดโดยมีการคํานึงถึงรายไดในปจจุบันและรายไดในอนาคต ซ่ึงตามวัฏจักรชีวิตนั้นบุคคลจะมี

ระดับรายไดคอนขางสูงในชวงกลางของชีวิต เนื่องจากเปนชวงท่ีมีประสิทธิภาพการทํางานดี จึงสงผล

ใหเกิดการออมข้ึนในชวงกลางชีวิตของบุคคลเปนสวนใหญ 

4. ตัวแปรดานการพ่ึงพา (Dependency Rate) การท่ีบุคคลมีผูพ่ึงพิงท่ีไมมี

รายไดอยูในความดูแลดวยนั้นจะสงผลใหเกิดการออมต่ํากับครอบครัวนั้น แตหากคนสวนใหญอยูในวัย

ทํางานก็จะชวยใหครอบครัวมีอัตราการออมท่ีสูงข้ึนดวย 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุน 

 

2.2.1 การลงทุน (Investment) 

การลงทุน หมายถึง การท่ีบุคคลนําเงินเก็บท่ีสะสมไวไปสรางมูลคาเพ่ิมหรือสราง

ผลตอบแทนท่ีสูงกวาการออมเงิน โดยการนําไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพยตางๆ ซ่ึงจะมี

ความเสี่ยงท่ีสูงข้ึนดวย (Moneymartthai, 2559) หรือการท่ีเราใชจายเงินสดในรูปแบบหนึ่งใน

ปจจุบัน โดยมุงหวังจะไดรับผลตอบแทนจากการใชจายนั้นในอนาคต ซ่ึงผูลงทุนเชื่อวาเงินสดหรือ
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ผลตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีจะไดรับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟอ และความเสี่ยงท่ี

อาจเกิดข้ึนไดอยางคุมคา (Betteroflife, 2554) 

Reilly (1979) ไดใหคําจํากัดความเก่ียวกับการลงทุนไววา การลงทุนเปนภาระ

ผูกพันของบุคคลในชวงเวลาหนึ่งเพ่ือท่ีจะกอใหเกิดผลตอบแทนในอนาคตไดมากเพียงพอท่ีจะมา

ชดเชยกับภาระผูกพันท่ีไดนํามาลงทุนในชวงเวลาหนึ่ง อีกท้ังยังตองสามารถชดเชยกับผลกระทบของ

เงินเฟอและความไมแนนอนเงินลงทุนจํานวนนั้นในอนาคตอีกดวย 

2.2.2 ประเภทของการลงทุน 

การลงทุนโดยบุคคลท่ัวไปนั้น สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลักๆ (เพชรี 

ขุมทรัพย, 2544, น. 1-2) ดังนี้ 

1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment) 

การลงทุนประเภทนี้เปนการลงทุนในเรื่องของการซ้ือสินคาคงทนถาวร 

(Durable Goods) ไดแก รถยนต โทรทัศน ตูเย็น เครื่องซักผา เปนตน ซ่ึงเปนการลงทุนเพ่ือคาดหวัง

ท่ีจะไดรับความพึงพอใจจากการใชสินคาเหลานี้ โดยท่ีจะไมไดหวังถึงกําไรจากการลงทุนท่ีวัดออกมา

เปนตัวเงิน 

การซ้ือท่ีอยูอาศัยไมวาจะเปนบาน หรือคอนโดมิเนียม ถือไดวาเปนการ

ลงทุนอยางหนึ่งเพ่ือการบริโภคเชนกัน สวนใหญจะคุนเคยกับคําวา การลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

(Real Estate Investment) ซ่ึงเงินท่ีจะนํามาจายเพ่ือการซ้ือท่ีอยูอาศัยนั้นก็เปนเงินท่ีผูบริโภคเก็บ

ออมมา เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคจากการพักอาศัย และนอกจากนี้หากเม่ือมีความ

ตองการ (Demand) ในท่ีอยูอาศัยเพ่ิมสูงข้ึนมากกวาอุปทาน (Supply) ผูบริโภคก็อาจจะไดรับสวน

ตางของมูลคาท่ีอยูอาศัยท่ีสูงข้ึนในกรณีท่ีนําออกขาย ซ่ึงถือเปนเพียงแคผลพลอยไดเทานั้น 

2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) 

การลงทุนในเชิงของธุรกิจนั้นเปนการซ้ือทรัพยสินเพ่ือนําทรัพยสินนั้นมา

ดําเนินธุรกิจในการหารายได มีความคาดหวังเปนอยางนอยวาจะสามารถหารายไดมาเพียงพอ

เพ่ือท่ีจะชดเชยกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยท่ีมีขอสังเกตวา เปาหมายของการดําเนินธุรกิจ คือ 

กําไร กําไรจึงเปนตัวดึงดูดใหแกผูลงทุนใหมีการนําเงินมาลงทุน การลงทุนประเภทนี้สามารถกลาว

อยางสรุปไดวา เปนการนําเงินออม (Saving) ท่ีไดสะสมไว (Accumulated Fund) และ/หรือ เงิน

กูยืมจากธนาคาร (Bank Credit) เพ่ือนํามาลงทุนในการสรางหรือหาสินคาประเภททุน ประกอบดวย

เครื่องจักรหรืออุปกรณ และสินทรัพยในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย เชน การลงทุนในท่ีดิน อาคาร 

โรงงาน และอุปกรณ เพ่ือใชประโยชนในการผลิตสินคาและบริการ จนสามารถนํามาตอบสนองกับ

ความตองการของผูบริโภคได การลงทุนในเชิงธุรกิจนั้นมักมุงหวังกําไรจากการลงทุนเปนผลตอบแทน

ท้ังสิ้น 
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3. การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or Securities Investment) 

การลงทุนในหลักทรัพย หรือการลงทุนในความหมายทางการเงิน เปนการ

ซ้ือสินทรัพย (Asset) ในรูปของหลักทรัพย (Securities) ไดแก หุนสามัญ (Stock) หุนกู หรือพันธบัตร 

(Bond) การลงทุนประเภทนี้ถือเปนการลงทุนทางออม ซ่ึงจะมีความแตกตางจากการลงทุนในธุรกิจท่ี

ผูมีเงินออมมีความตองการท่ีจะดําเนินธุรกิจเอง แตการลงทุนในหลักทรัพย ผูมีเงินออมอาจจะยังมีเงิน

ไมมากพอ หรือไมอยากจะตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจโดยตรง ผูมีเงินออมจึงไดนํา

เงินมาลงทุนดวยการซ้ือหลักทรัพยท่ีตนมีความพึงพอใจ ซ่ึงจะไดรับผลตอบแทนท่ีแตกตางกันไปตาม

ประเภทของหลักทรัพยท่ีไดเขาไปลงทุน เชน ดอกเบี้ย หรือเงินปนผล นอกจากนั้น ผูลงทุนยังอาจจะ

ไดรับผลประโยชน หรือผลขาดทุนจากสวนตางของราคาซ้ือกับราคาขายสินทรัพยท่ีเกิดข้ึน (Capital 

Gain/Loss) หรือคาดวาจะเกิดข้ึน (Unrealized Capital Gain/Loss) โดยอัตราผลตอบแทนท้ังหมด

ท่ีผูมีเงินออมจะไดรับจากการลงทุนนี้ เรียกวา Yield โดย Yield นั้นจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับความ

เสี่ยง (Risk) ของหลักทรัพยท่ีไดเขาไปลงทุน ซ่ึงโดยท่ัวไปนักลงทุนจะเลือกลงทุนจากหลักทรัพยท่ีให

ผลตอบแทนสูงสุด ณ ท่ีระดับความเสี่ยงหนึ่ง 

2.2.3 จุดมุงหมายของการลงทุน 

ผูมีเงินออมท่ีตัดสินใจนําเงินออมมาลงทุนตางก็มีจุดมุงหมายของการลงทุนท่ี

แตกตางกันออกไป ผูลงทุนบางรายอาจมุงหวังผลกําไรจากการลงทุน บางคนอาจหวังท่ีจะสรางรายได

ใหกับตนเอง ข้ึนอยูกับความตองการและสภาพแวดลอมท่ีผูลงทุนกําลังเผชิญ โดยท่ีจุดมุงหมายของ

การลงทุน (เพชรี ขุมทรัพย, 2544, น. 4-5) สามารถแบงออกได ดังนี้ 

1. ความปลอดภัยของเงินทุน (Securities of Principal) เปนการลงทุนโดย

มุงหวังท่ีจะไมใหเกิดความสูญเสียข้ึนกับเงินกอนแรกท่ีนํามาลงทุน หรือเพ่ือไมใหเกิดการขาดทุนจาก

เงินลงทุน และยังรวมไปถึงการปองกันความเสี่ยงผลกระทบของเงินเฟอท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดวย 

ซ่ึงโดยสวนใหญแลวจะเปนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีระยะเวลาการไถถอนเงินตนระบุไวอยางชัดเจน 

2. เสถียรภาพของรายได (Stability of Income) เปนการลงทุนเพ่ือตองการให

เกิดรายไดรับจากการลงทุนอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงไดแก รายไดจากดอกเบี้ย หรือเงินปนผลของหุนบุริม

สิทธิ์ เพ่ือประโยชนในการวางแผนการเงินไดอยางตอเนื่อง 

3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) เปนการลงทุนเพ่ือตองการ

ใหเกิดการเติบโตข้ึนจากเงินลงทุนกอนแรก และเม่ือมีผลกําไรจากการลงทุนแลว นักลงทุนจะนําผล

กําไรนั้นไปลงทุนตอเพ่ือใหเงินลงทุนมีการเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง 

4. ความคลองตัวในการซ้ือขาย (Marketability) นักลงทุนตองการใหเกิดความ

คลองตัวในการซ้ือขายหลักทรัพย โดยความคลองตัวจะข้ึนอยูกับราคา ขนาดบริษัท ขนาดตลาดท่ี

หลักทรัพยนั้นจดทะเบียนอยู จํานวนผูถือหุน และความนาสนใจของหลักทรัพย 
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5. ความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันที หรือหลักทรัพยท่ีมีสภาพ

คลอง (Liquidity) เปนการลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง เพ่ือประโยชนในการปรับเปลี่ยนการ

ลงทุนไดอยางสะดวก หากนักลงทุนมองเห็นโอกาสในการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนไดมากกวา แตนัก

ลงทุนจะตองแลกกับความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ท่ีคอนขางต่ําดวย 

6. การกระจายเงินลงทุน (Diversification) เปนการกระจายความเสี่ยงจาก

การลงทุน โดยท่ีจะทําการลงทุนในหลักทรัพยหลายๆรูปแบบ หรือการสรางพอรตฟอลิโอใหมี

หลักทรัพยท่ี มีการกระจายตัวในกลุมธุรกิจของหลักทรัพย ความหลากหลายในดานการจาย

ผลตอบแทนของหลักทรัพย เปนตน 

7. ความพอใจดานภาษี (Favorable Tax Status) เปนการลงทุนเพ่ือหวัง

ผลประโยชนในดานภาษี โดยท่ีนักลงทุนจะเลือกลงทุนในพันธบัตรท่ีไดรับการยกเวนภาษี กองทุน

หลักทรัพยตางๆท่ีเอ้ือประโยชนในดานภาษี หรือการเขาซ้ือหลักทรัพยในชวงท่ียังไมมีการจายเงินปนผล 

เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงภาษีท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการมีรายไดในการลงทุนนี้ 

2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมของนักลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน (สถาบันพัฒนา

ความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2549) 

การท่ีจะพิจารณาถึงพฤติกรรมของนักลงทุนวาจะยินดีรับผลตอบแทนจาก

การลงทุนไดมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับลักษณะสวนบุคคลของนักลงทุนวามีความสามารถท่ีจะยอมรับ

ผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ยงท่ีแตกตางกันไดอยางไร โดยปกติแลวจะสามารถแบงนัก

ลงทุนออกไดเปน 3 ประเภท (Haugen, 1997, อางถึงใน ฐปณีย นามนิราศภัย, 2556, น. 9-11) ดังนี้ 

(1) นักลงทุนท่ีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-Averse Investor) นักลงทุน

ประเภทนี้จะมีอรรถประโยชนเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดนอยถอยลงในทุกๆ ระดับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึง

การท่ีผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนนี้ยอมแลกมาดวยความเสี่ยงท่ีนักลงทุนตองเผชิญเพ่ิมข้ึน และดวยความท่ี

เปนนักลงทุนท่ีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อรรถประโยชน ท่ีนักลงทุนจะไดรับจากการเพ่ิมข้ึนของ

ผลตอบแทนจะเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดนอยถอยลงเม่ือตองแบกรับความเสี่ยงท่ีมากข้ึน 

(2) นักลงทุนท่ีชอบความเสี่ยง (Risk-Loving Investor) นักลงทุนประเภท

นี้จะไดรับอรรถประโยชนเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆระดับของผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนดวย แมวา

นักลงทุนจะตองเผชิญกับความเสี่ยงท่ีสูงข้ึนดวยก็ตาม 

(3) นักลงทุนท่ีไมสนใจความเสี่ยง (Risk-Neutral Investor) เปนนักลงทุนท่ี

คอนขางอยูตรงกลาง จะไมคอยใหความสนใจในเรื่องของความเสี่ยง นักลงทุนประเภทนี้จะไดรับ

อรรถประโยชนเพ่ิมข้ึนดวยอัตราท่ีคงท่ีในทุกๆระดับของผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
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2. ทฤษฎีความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน 

ความเสี่ยงในแงของการลงทุน หมายถึง การท่ีผูลงทุนไดรับอัตราผลตอบแทนท่ี

ไดรับจริง (Actual Return) มีความคาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบท่ีแทนท่ีนักลงทุน

คาดไววาจะไดรับ (Expected Return) 

กลาวโดยสรุปไดวา ไมวานักลงทุนจะมีกําไรมากกวาหรือนอยกวาท่ีคาดไว 

ถือเปนความเสี่ยงของการลงทุนท้ังสิ้น ถึงแมจะเปนการคาดเคลื่อนในทางบวก (กําไรมากกวาท่ี

คาดการณไว) ซ่ึงจะทําใหนักลงทุนมีการวางแผนในอนาคตไดยาก คือ อาจมีการจัดสรรเงินลงทุน

ท่ีมากเกินไปสําหรับหลักทรัพยท่ีมี Expected Return สูง ในขณะท่ีมี Actual Return ท่ีต่ํา ในทาง

ตรงกันขามอาจเกิดการจัดสรรเงินลงทุนท่ีนอยเกินไปสําหรับหลักทรัพยท่ีมี Expected Return ต่ํา 

ในขณะท่ีมี Actual Return ท่ีสูง และมีผลทําใหผลตอบแทนรวม (Total Return) ท่ีนักลงทุนจะ

ไดรับนอยกวาท่ีควร 

ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยใดๆ มักจะมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความเสี่ยง กลาวคือ หากระดับอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสูงข้ึน ระดับความเสี่ยงท่ีผูลงทุนจะตองแบกรับจากการลงทุนนั้นจะสูงข้ึนดวยเสมอ 

3. ทฤษฎีความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย 

ความเสี่ยง (Risk) หรือ ความไมแนนอน (Uncertainty) จะเกิดข้ึนในกรณีท่ี

ไมอาจจะรูไดแนนอนวาจะเกิดอะไรข้ึน โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรับจริง (Actual Return) จะต่ํากวา

ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนไดคาดหวังไว (Expected Return) หรือในทางตรงกันขาม อันเนื่องมาจาก

สาเหตุตางๆ (เพชรี ขุมทรัพย, 2544, น. 257-269) 

นักลงทุนตางพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงใหเหลือ

นอยท่ีสุด โดยท่ีแตละบุคคลจะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงไดแตกตางกันออกไป ซ่ึงจะข้ึนอยู

กับความชอบ ทัศนคติ แรงจูงใจของผูลงทุนนั้นวามีมากนอยเพียงใดในการเลือกลงทุนท่ีให

ผลตอบแทนท่ีดี หากนักลงทุนพิจารณาแตเฉพาะแคความเสี่ยงจากการลงทุนแลวนั้น จะกอใหเกิด

ความผิดพลาดจากการลงทุนได โดยท่ัวไปแลวความเสี่ยงรวม (Total Risk) คํานวณไดจากคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถแบงประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยไดเปน 2 ประเภทใหญ 

ดังนี้ 

(1) ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ (Systematic Risk) 

ความเสี่ยงท่ีเปนระบบ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ภายนอกธุรกิจ ซ่ึงไมสามารถควบคุมได และทําใหมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยในตลาดท้ังหมด 
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โดยท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวจะทําใหราคาหลักทรัพยโดยท่ัวไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน สามารถ

แบงเปน 

1. ความเสี่ยงเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย (Market Risk) ไดแก ความ

เสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยท่ีไมมีความเก่ียวของกับการ

ประเมินมูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพยนั้น แมความสามารถในการทํากําไร (Earning Power) ของ

กิจการจะไมมีการเปลี่ยนแปลง แตการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาดจะข้ึนอยูกับ 

Demand และ Supply ของหลักทรัพยประเภทนั้นๆ ซ่ึงจะไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัท 

2. ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ไดแก ความเสี่ยงท่ี

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนของหลักทรัพย เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ยท่ัวไปในตลาด เชน ในตลาดปกติ หากกอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงข้ึน จะสงผลทําใหราคา

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยลดลง เนื่องจากนักลงทุนจะเริ่มมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงของหลักทรัพยระหวางการฝากเงินไวกับสถาบันการเงินกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ซ่ึงถานักลงทุนพิจารณาแลววาผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงกวาผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในหลักทรัพย นักลงทุนก็จะขายหลักทรัพยท่ีตนถือครองอยูออกมา ซ่ึงจะสงผลใหราคา

หลักทรัพยลดต่ําลง 

3. ความเสี่ยงในอํานาจซ้ือ หรือเงินเฟอ (Purchasing Power Risk 

or Inflation Risk) ไดแก ความเสี่ยงอันเกิดจากการท่ีระดับราคาสินคาโดยท่ัวไปสูงข้ึน สงผลใหมูลคา

ของเงินลดลง ซ่ึงจะทําใหอํานาจซ้ือลดต่ําลงดวย หรือเรียกวา การเกิดภาวะเงินเฟอ โดยท่ีนักลงทุน

หรือสถาบันการเงินนั้นจะไดรับผลกระทบเก่ียวกับอํานาจซ้ือคอนขางมาก โดยเฉพาะกับเงินฝาก

ประเภทออมทรัพย (Saving Account) พันธบัตรรัฐบาล หุนกู การประกันชีวิต (Life Insurance) และ

หลักทรัพยท่ีมีการจายดอกเบี้ยในอัตราคงท่ี จึงสรุปไดวาความเสี่ยงในอํานาจซ้ือ หรือเงินเฟอนี้จะไม

สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทน แตกลับมีผลทําใหผลตอบแทนท่ีแทจริงลดลง 

(2) ความเสี่ยงท่ีไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) 

ความเสี่ยงประเภทนี้จะเกิดข้ึนกับเฉพาะกิจการ หรืออุตสาหกรรมหนึ่ง 

โดยเม่ือเกิดความเสี่ยงนั้นแลวจะสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยกับเฉพาะแคธุรกิจนั้น แตจะไมสงผล

กระทบตอราคาหลักทรัพยอ่ืนในตลาด หรือเรียกวา ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ซ่ึงจะประกอบ

ไปดวยความเสี่ยงตางๆ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ไดแก ความเสี่ยงจากปญหา

ทางดานการเงินของบริษัทนั้นๆ ซ่ึงอาจจะสงผลทําใหบริษัทลมละลายลง ทําใหผูลงทุนมีโอกาสท่ีจะ

สูญเสียเงินลงทุนไป 
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2. ความเสี่ยงทางการบริหาร (Interest Rate Risk) ไดแก ความเสี่ยง

จากการดําเนินงานของผูบริหารภายในบริษัทท่ีอาจจะเกิดความผิดพลาดข้ึนได 

3. ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) ไดแก ความเสี่ยงท่ีเกิด

ข้ึนกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มีผลกระทบตอผลตอบแทนของหลักทรัพยในธุรกิจท่ีอยูใน

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือบางอุตสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวของ 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 

2.3.1 การตัดสินใจ (Decision Making) 

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจาก

หลากหลายทางเลือกท่ีไดนํามาพิจารณา หรือประเมินไวอยางดีแลววา เปนทางเลือกท่ีจะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีไดวางไว การตัดสินใจจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ (Barnard, 1938; 

Simon, 1960) 

Moody (1963) ไดกลาวไววา การตัดสินใจเปนการกระทําท่ีจะตองทํา เม่ือไมมี

เวลาท่ีจะหาขอเท็จจริงอีก ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตัดสินใจวาควรหยุดหาขอเท็จจริง แนว

ทางแกไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปญหาท่ีจะตองมีการแกไข ซ่ึงการรวบรวมขอเท็จจริงจะมีความ

เก่ียวพันกับการใชจายและการใชเวลาอยู ซ่ึง Gibson and Ivancevich (1970) ไดกลาววา การ

ตัดสินใจเปนกระบวนการสําคัญขององคการท่ีผูบริหารจะตองกระทําใหอยูบนพ้ืนฐานของขอมูล

ขาวสาร (Information) ซ่ึงจะไดรับมาจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมบุคคล และกลุมในองคการ 

2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

2.3.2.1 ทฤษฎีการตัดสินใจ 

ทฤษฎีการตัดสินใจ คือ การนําแนวความคิดท่ีมีเหตุมีผลมาใชในการ

ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก ทฤษฎีการตัดสินใจ

จําแนกตามวิธีการตัดสินใจ และทฤษฎีการตัดสินใจตามบุคคลท่ีตัดสินใจ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, 

น. 263-264) ดังนี้ 

(1) ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามวิธีการตัดสินใจ ซ่ึงจําแนกออกได 3 

วิธี ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ จําเปนตองนําเทคนิคการ

คาดการณและการพยากรณเขามาใชในการประกอบการตัดสินใจ เชน การพยากรณโดยใชแนวโนม

ความนาจะเปน เปนตน 
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2. ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการพรรณนา จะตองนํากระบวนการวิจัย

มาใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ ทําใหผูวิจัยจะตองมีการพิสูจนและเห็นจริงกอนท่ีจะดําเนินการ

ตัดสินใจได หรือสามารถเรียกไดวา เปนการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร 

3. ทฤษฎีการตัดสินใจโดยกําหนดความเปนทฤษฎี ซ่ึงจะตองมีการ

คํานึงถึงแนวทางการตัดสินใจวาควรจะเปนหรือนาจะเปนอยางไร จากนั้นจึงจะสามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการจะตัดสินใจได 

(2) ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามบุคคลท่ีตัดสินใจ ซ่ึงจะจําแนกออกได 

2 ประเภท ดังนี้ 

1. การตัดสินใจโดยคนเดียว ถือเปนการตัดสินใจโดยบุคคลเพียงคน

เดียว ซ่ึงจะทําใหเกิดความรวดเร็ว ความคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากกวา 

2. การตัดสินใจโดยกลุม ถือเปนการตัดสินใจท่ียึดทีมงานเปนผูรวม

ตัดสินใจ เปนการมุงเนนการมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนหลัก 

2.3.2.2 กระบวนการตัดสินใจ (Process of Decision Making) 

กระบวนการตัดสินใจ เปนการกําหนดตั้งแตข้ันตอนแรกไปจนถึงข้ันตอน

สุดทายของการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบมีลําดับข้ันนี้ ถือเปนการตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผล และมี

กฎเกณฑ ซ่ึงเปนการตัดสินใจผานการใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรนํามาเปนเครื่องมือชวยในการหา

ขอสรุปเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจ มีข้ันตอนท่ีใชในกระบวนการตัดสินใจอยูหลายรูปแบบ แตกตางกันไป

ตามความคิดเห็นของนักวิชาการ (Plunkett and Attner, 1994, น. 162, อางถึงใน กุลชลี ไชยนันตา, 

2539, น. 135-139) ไดมีการนําเสนอลําดับข้ันตอนของกระบวนการในการตัดสินใจเปน 7 ข้ันตอน 

ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การระบุปญหา (Define the Problem) ถือเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเปน

อยางมาก เนื่องจากการท่ีจะระบุปญหาไดถูกตองหรือไมนั้นจะสงผลตอการดําเนินการในข้ันตอน

ตอๆไปของกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอคุณภาพของการตัดสินใจดวย ดังนั้นผู

ตัดสินใจจึงควรจะตองระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาดข้ึนในข้ันตอนของการระบุปญหา ท้ังนี้ผูทํา

การตัดสินใจควรจะแยกแยะความแตกตาง ระหวางอาการแสดง (Symptom) ท่ีเกิดข้ึนกับตัวปญหาท่ี

แทจริงเสียกอน เพ่ือใหเกิดการนําไปสูการระบุปญหาท่ีแทจริงไดอยางถูกตองแมนยํา 

ข้ันท่ี 2 การระบุขอจํากัดของปจจัย (Identify Limiting Factors) หากสามารถ

ระบุถึงปญหาไดอยางถูกตองแลว ผูตัดสินใจควรท่ีจะพิจารณาถึงขอจํากัดตางๆ โดยพิจารณาจาก

ทรัพยากรท่ีเรามีอยู ไดแก เงินลงทุน เวลา และความจําเปนในการใชเงิน การท่ีเรารูถึงขอจํากัดหรือ

เง่ือนไขท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได จะชวยใหเกิดการกําหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกใหแคบ

ลงได 
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ข้ันท่ี 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop Potential Alternatives) ในข้ันตอนนี้

ควรจะตองทําการพัฒนาทางเลือกตางๆข้ึนมา โดยท่ีทางเลือกเหลานั้นควรจะเปนทางเลือกท่ีมี

ศักยภาพและมีความเปนไปไดในการแกปญหาใหนอยลงหรือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ข้ันท่ี 4 การวิเคราะหทางเลือก (Analyze the Alternatives) เปนการประเมิน

ทางเลือกตางๆภายหลังจากท่ีพัฒนาทางเลือกไว โดยจะทําการพิจารณาจากประโยชนท่ีไดรับจากสิ่ง

นั้นๆ โดยจะนํามาประเมินวาทางเลือกใดสามารถแกไขปญหาไดดีท่ีสุด โดยเกณฑท่ีใชในการประเมิน

นั้นมักมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับผลิตภัณฑแตละประเภท 

ข้ันท่ี 5 การเลือกทางเลื อก ท่ีดี ท่ี สุด  (Select the Best Alternative) เป น

ข้ันตอนของการนําทางเลือกตางๆมาเปรียบเทียบ วาทางเลือกใดมีความเหมาะสมและเปนไปไดมาก

ท่ีสุด นอกจากนี้จะตองสามารถตอบสนองความตองการไดดีท่ีสุด และตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด

อีกดวย 

ข้ันท่ี 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the Decision) เม่ือได

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแลว ก็จะเปนข้ันตอนในการนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติตอไป 

ข้ันท่ี 7 การสรางระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a Control and 

Evaluation System) เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงจะตองมีการสรางระบบการ

ควบคุมและประเมินผล เพ่ือท่ีจะทําใหไดรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) เก่ียวกับผลการตัดสินใจวา

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ขอมูลยอนกลับจะชวยใหสามารถแกปญหา หรือทําการ

ตัดสินใจใหมไดในครั้งตอๆ ไป ซ่ึงจะไดผลลัพธของการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 จากการศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวของ พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน

ในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 

 

2.4.1 ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน 

สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาวของนักลงทุนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา นักลงทุนสวนใหญใหความสนใจในเรื่องของผลตอบแทนเพ่ือท่ีจะใชในการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุนระยะยาวคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของผลตอบแทนกองทุนท่ีสูงกวา

ดอกเบ้ียของเงินฝากท่ีไดรับความสนใจในการพิจารณามากท่ีสุด รองลงมาจะเปนเรื่องของการไดรับ

ราคาตอหนวยลงทุนสูงข้ึนในอนาคต นโยบายการจายเงินปนผลของกองทุน LTF การไดรับกําไร
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สวนเกินท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุน และการไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน อีกท้ังการศึกษา

งานวิจัยของ ชุรีพร สีสนิท (2553) เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุนระยะยาวของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครนั้น พบวา 

ลูกคากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่องของผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการลงทุนเปนจํานวนมาก 

และสอดคลองกับ สุศิริ เปลี่ยนขํา (2553) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด จังหวัดเชียงใหม ไดขอสรุปวา นักลงทุนในกองทุน

รวมใหความพึงพอใจปจจัยดานสิทธิประโยชนในการลงทุนอยูในระดับมาก 

งานวิจัยขางตนสอดคลองกับ Keynes (1936) ท่ีไดเขียนเก่ียวกับทฤษฎีความ

ตองการถือเงิน ในเรื่องของความตองการถือเงินเพ่ือการเก็งกําไรไววา นักลงทุนจะทําการเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนท่ีจะไดรับกลับมาจากการลงทุนแลวดูวาทางเลือกไหนใหผลตอบแทนมากท่ีสุด และเม่ือ

เปรียบเทียบกับ เพชรี ขุมทรัพย (2544, น. 1-2, อางถึงใน อรรถสิทธิ  บุตรพรหม, 2547, น. 8-12) ท่ี

ไดทําการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการลงทุน พบวา การลงทุนในหลักทรัพยเปนการลงทุนทางออม โดย

ตองการไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือเงินปนผล แลวแตประเภทหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุน  

ผูลงทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนจะมากหรือนอยยอมข้ึนอยูกับความเสี่ยงของหลักทรัพยท่ี

ลงทุนนัน้ๆ โดยปกติแลว ผูลงทุนจะพยายามเลือกลงทุนในหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับ

ความเสี่ยงหนึ่งเสมอ 

อุบลรัตน ศรีเกษ (2556) ทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การลงทุนในหุนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา นักลงทุนท่ีเปนนักศึกษาในเชียงใหมให

ความสําคัญตอผลกําไรของบริษัทวาเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนในหุนมากท่ีสุด การคาดหวังถึงผล

กําไรของบริษัทนี้เปนการแสดงถึงการคาดหวังถึงราคาหุนของบริษัทท่ีจะสูงข้ึนดวย ซ่ึงสอดคลองกับ 

ชรัณ  เปลี่ยนศรี (2550) ท่ีไดทําการสํารวจถึงพฤติกรรมของนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวม 

กรณีศึกษาลูกคาธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) พ้ืนท่ีเขตเทพารักษ ท่ีลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด แสดงใหเห็นวา นักลงทุนในกองทุนรวมแหงนี้ก็ไดใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุนอยูในระดับมากเชนกัน 

2.4.2 ปจจัยดานความเส่ียงในการลงทุน 

สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ไดทําการวิจัย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาวของนักลงทุนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา นักลงทุนท่ีไดทําการสํารวจนั้นใหความสําคัญกับเรื่องของภาษีและความเสี่ยงจากการลงทุนใน

กองทุนหุนระยะยาวในระดับมาก โดยท่ีจะใหคาความสําคัญกับเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในการ

ลงทุนมีคาเฉลี่ยสูงเปนอันดับแรก รองลงมาจะเปนเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐ ความม่ันคงและ

ความนาเชื่อถือของบริษัทจัดการกองทุนหลักทรัพย การลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
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และการท่ีเงินออมในรูปของกองทุนมีความม่ันคงกวาการออมในรูปแบบอ่ืน สอดคลองกับ อุบลรัตน 

ศรีเกษ (2556) ท่ีไดศึกษาถึง พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนในหุนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยดานขาวลือ ถือเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมาก

ท่ีสุดตอการตัดสินใจลงทุนในหุนของนักศึกษาเชียงใหม โดยขาวลือท่ีเกิดข้ึนกับตลาดหลักทรัพยก็เปน

หนึ่งในความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนท่ีนอกเหนือการควบคุมของนักลงทุนไดเชนกัน 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยของ พนมพร อัครชยานันต และคณะ (2557) เก่ียวกับ

พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน ไดขอสรุปวา นักลงทุนให

ความสําคัญกับปจจัยภายในในเรื่องของการยอมรับความเสี่ยง ในระดับปานกลางเทานั้น เนื่องจากนัก

ลงทุนมีความเชื่อม่ันในการลงทุนดวยตัวเอง และมีความรูในเรื่องของการลงทุนอยูในระดับมาก จึง

เปนเหตุเปนผลท่ีทําใหนักลงทุนคอนขางยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทางการเงินไดใน

ระดับหนึ่ง 

2.4.3 ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน 

พิชญา ชัยณรงคเดชา (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนท่ัวไปในประเทศ พบวา ปจจัยดานความรู ความเขาใจและ

ประสบการณในการลงทุนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในเชิงบวก เพราะจะชวยใหนักลงทุนเกิด

ความม่ันใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย หากนักลงทุนมีความรู ความเขาใจ และประสบการณใน

การลงทุนมากอนแลว สอดคลองกันกับ พนมพร อัครชยานันต และคณะ (2557) ท่ีไดวิจัยถึง

พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินนั้น สรุปไดวา ดานปจจัย

ภายในท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักลงทุนมากท่ีสุด คือ ความเชื่อม่ันในการลงทุน รองลงมาจะเปน

เรื่องความรูความเขาใจเรื่องการลงทุน ซ่ึงจะเห็นไดวาปจจัยภายในท้ังสองเรื่องนั้นมีความสอดคลอง

กันอยู กลาวคือ หากนักลงทุนมีความรูความเขาใจในเรื่องการลงทุนแลวก็จะสงผลตอความเชื่อในการ

ลงทุนในตราสารทางการเงิน และ อนุสรา โพธิ์ไทร (2556) ศึกษาถึงพฤติกรรมการออมและการลงทุน

ของ First Jobber ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความรูความเขาใจดาน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการลงทุนท่ีแตกตางกันดวย 

กนกดล สิริวัฒนชัย (2556) ศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุนของคนรุนใหมท่ีมี

อายุระหวาง 18-48 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักลงทุนท่ีมีประสบการณจากการลงทุนในหุน

ท่ีแตกตางกันจะสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนของกลุมตัวอยาง ซ่ึงปจจัยดานความรูความเขาใจ

ของคนรุนใหม อายุระหวาง 18-48 ป ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนใน

หุนสูงถึง 62.3% ประกอบไปดวยปจจัยพ้ืนฐาน และการรับรูขอมูลของนักลงทุน 
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2.4.4 ปจจัยความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย 

ชุรีพร สีสนิท (2553) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแนวโนมการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคาของกองทุนใหความสําคัญมากกับปจจัยภายใน เรื่องผูบริหารกองทุน

มืออาชีพ มีความรูความสามารถ และเขาใจถึงความเสี่ยงเปนอยางดี อีกท้ังจากปจจัยภายนอกลูกคา

กองทุนยังคงใหความสําคัญกับการไดรับขาวสารขอมูลจากสื่อโฆษณาตางๆ และทาง Website 

ตลอดจนคําแนะนําจากตัวแทนขายในระดับมากเชนกัน และ พนมพร อัครชยานันต และคณะ 

(2557) ศึกษาถึง พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน ทําให

ไดขอสรุปวา ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินมากท่ีสุดจะเปนใน

เรื่องของขอมูลขาวสารท่ีไดรับเก่ียวกับการลงทุนท้ังทางสื่อโฆษณา website และ จากเจาหนาท่ี บล./

บลจ. นักลงทุนใหเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินมากท่ีสุด สอดคลองกับ 

สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) วิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาวของนักลงทุนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักลงทุนให

ความสําคัญกับความนาสนใจในการลงทุนและตัวแทนจัดจําหนายกองทุนในระดับมาก โดยท่ีนักลงทุน

ใหความเชื่อม่ันในเรื่องของการไดรับขอมูลขาวสารของกองทุนท่ีดีมีคุณภาพ และประสบการณของ

ตัวแทนจัดจําหนายในระดับท่ีเทากันมาเปนอันดับแรก เนื่องจากนักลงทุนเองสามารถเขาถึงขอมูลท่ี

นาเชื่อถือและถูกตองไดงาย ทําใหเกิดความม่ันใจในการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

ฐปณีย นามนิราศภัย (2556) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุน

ในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ในประเทศไทย สรุปไดวา นักลงทุนท่ีไดทําการสํารวจไดให

ความสําคัญกับคําแนะนําของเจาหนาท่ีกองทุน หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารแนะนํากองทุนท่ีตีพิมพเปน

ลายลักษณอักษรในระดับมาก แมวาแหลงขอมูลทาง Internet จะมีอิทธิพลสูงสุดตอการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม RMF ในประเทศไทยก็ตาม และงานวิจัยของ วิทวัส รุงเรืองผล (2555) เรื่อง

พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัย 20-29 ป พบวา คนวัย 20-29 ป จะมีการตัดสินใจลงทุน

ภายใตขอมูลความเห็นของผูเชี่ยวชาญมากกวาตัดสินใจดวยตัวเอง ถึงรอยละ 81 โดยท่ีใหเหตุผลวาจะ

ลงทุนก็ตอเม่ือไดรับขอมูลมาสนับสนุนมากกวาการตัดสินใจดวยตนเอง 
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2.5 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

การตัดสินใจลงทุน 

ในหลักทรัพย 

 

 1.  ผลตอบแทนในการลงทุน    (+) 

 

2.  ความเสี่ยงในการลงทุน       (-) 

 

3.  ความรู และประสบการณ   (+) 

 ในการลงทุน  

 

4.  ความนาสนใจในการลงทุน  (+) 

   และตัวแทนจัดจําหนาย 

 

ตัวแปรอิสระ  

(Independent Variable) 

ตัวแปรตาม 

 (Dependent Variable) 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออม

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชวิธี

วิจัยสํารวจ (Survey Method) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึง

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

3.1 การออกแบบงานวิจัย 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 

3.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

3.4 การกําหนดประชากรและขนาดของกลุมตัวอยาง 

3.5 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

3.6 วิธีการเก็บขอมูล 

3.7 การประเมินความเท่ียงและความตรงของเครื่องมือ 

3.8 การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน 

 

3.1 การออกแบบงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย

ของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปจจัยท่ีทําการศึกษา ไดแก 

1. ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน 

2. ปจจัยดานความเสี่ยงในการลงทุน 

3. ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน 

4. ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย 

 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 
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3.2.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน (Independent Variables)  

ไดแก 

1. ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน 

2. ปจจัยดานความเสี่ยงในการลงทุน 

3. ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน 

4. ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย 

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  

ไดแก การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

 

3.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ท่ี เก่ียวของ พบวาปจจัยตาง ๆ ท่ี มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ มีดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานความเสี่ยงในการลงทุนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุนมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนายมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3.4 การกําหนดประชากรและขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

3.4.1 กลุมประชากรเปาหมาย 

กลุมประชากรเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมประชากรผูมีเงินออมใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย โดยท่ีไมมีการ

จํากัดเพศ อาชีพ และรายไดตอเดือน ท้ังนี้เนื่องจากไมมีการเปดเผยขอมูลท่ีชัดเจนของผูมีเงินออม 

เนื่องดวยผูมีเงินออมสามารถออมเงินไดหลายรูปแบบซ่ึงไมจํากัดเฉพาะการมีเงินฝาก จึงทําใหผูวิจัยไม

สามารถทราบจํานวนประชากรท่ีชัดเจนได 
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3.4.2 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

จากการท่ีไมสามารถทราบจํานวนประชากรท่ีชัดเจนได และไมทราบถึงสัดสวน

ของผูมีเงินออมท่ีลงทุนในหลักทรัพย ผูวิจัยจึงไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางอางอิง ตามสูตรของ 

Cochran (1963) ซ่ึงไดกําหนดสัดสวนท่ีมีความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 โดยผูวิจัย

ยอมรับความคาดเคลื่อนในขอบเขตรอยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังนั้น ในการกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ือใชในการศึกษานี้ ผูวิจัยใชสูตรของ Cochran ในการคํานวณหาขนาดของ

กลุมตัวอยาง (Cochran, 1963, อางถึงใน ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย, มนวิกา ผดุงสิทธิ์ และนภดล รมโพธิ์, 

2555) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

n = 2

2

e

pqZ
 

กําหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% และ p = 0.5 

โดยท่ี n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

Z คือ ระดับความเชื่อม่ัน 

p คือ โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ หรือสัดสวนของคุณลักษณะท่ีสนใจ

ในกลุมตัวอยาง (p) 

q คือ โอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณ ซ่ึงเทากับ 1-p ในกรณีของกลุม

ตัวอยาง 

e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 

แทนคา n , 

n = 2

2

)05.0(
)5.01)(5.0()96.1( −  

ดังนั้น n = 384.16 หรือ 385 ราย 

จากการคํานวณพบวา จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมดสําหรับการวิจัยครั้งนี้คือ 385 

ตัวอยาง อยางไรก็ตาม ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางงานวิจัยครั้งนี้เพ่ิมอีกรอยละ 5 จากขนาด

ตัวอยางท่ีคํานวณได อีก 20 ตัวอยาง รวมเปน 405 ตัวอยาง เพ่ือท่ีจะปองกันขอผิดพลาดจากการ

ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะใชวิธีการในการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยทําการเจาะจงแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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3.5 เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยคําถามท่ีใชในการ

วิจัย อางอิงมาจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวของเพ่ือใหไดคําถามท่ีนาเชื่อถือ และครอบคลุมเนื้อหา

ท่ีตองการศึกษา โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คําถามคัดกรองเบื้องตน และคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการลงทุนของ

ผูตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะมีใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple Choices) รวมท้ัง

ตัวเลือกปลายเปด 

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมี

เงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบบสอบถามสวนนี้ผูวิจัยใชการวัดแบบมาตร

ประมาณคา (Rating Scale) ในงานวิจัย ซ่ึงสามารถแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 6 ระดับ (Likert 

Scale) ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1  

 

การระบุคะแนนในแบบสอบถาม 

ระดับความเห็น คะแนน 

มากท่ีสุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอย 2 

นอยท่ีสุด 1 

 

เกณฑการแปลคาเฉลี่ยผูวิจัยใชหลักการแบงอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชสูตร

คํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้นดังนี้ 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
จํานวนชั้น

พิสัย  

= 
จํานวนชั้น

 ีคาตําสุดขอมูลที่ม ีคาสูงสุดขอมูลที่ม −
 

= 5
15−

  =   0.8 
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ดังนั้น เกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยของระดับความเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุน 

และระดับการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย เปนดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.2  

 

การแปลคาเฉลี่ยความเห็นและการตัดสินใจซ้ือ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความเห็น/ระดับการตัดสินใจลงทุน 

4.21-5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง หรือ ตัดสินใจลงทุนแนนอน 

3.41-4.20 เห็นดวยมาก หรือ อาจจะตัดสินใจลงทุน 

2.61-3.40 เห็นดวยปานกลาง หรือ ไมแนใจ 

1.81-2.60 เห็นดวยนอย หรือ อาจจะตัดสินใจไมลงทุน 

1.00-1.80 เห็นดวยนอยท่ีสุด หรือ ตัดสินใจไมลงทุนแนนอน 

 

 สวนท่ี 3 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยคําถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ซ่ึงลักษณะแบบสอบถามจะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List) 

 

3.6 วิธีการเก็บขอมูล 

 

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูมีเงินออม โดยใชวิธีการแจก

แบบสอบถามออนไลน เนื่องจากเปนวิธีท่ีทําใหไดตัวอยางจํานวนมากในระยะเวลาท่ีจํากัด ประหยัด

คาใชจาย รวมท้ัง กลุมเปาหมายสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ซ่ึงระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัย

อยูระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2559 

 

3.7 การประเมินความเท่ียงและความตรงของเครื่องมือ 

 

งานวิจัยนี้ไดมีการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability) 

ของแบบสอบถามกอนนําไปใชงานจริง โดยการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงผูวิจัย

จะไดนําแบบสอบถามดังกลาวใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม

ของเนื้อหา ลักษณะคําถาม เพ่ือสอบทานความครอบคลุมของแบบสอบถามและความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการทําวิจัย จากนั้นจะทําการทดลองใชแบบสอบถาม (Pilot Survey) จํานวน 5 ชุด
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กับกลุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม ความถูกตองของคําถาม และนํา

ขอเสนอแนะตางๆ มาแกไข ปรับปรุง กอนสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายเพ่ือเก็บขอมูล 

 

3.8 การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน 

 

ในการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงกําหนด

ระดับความเชื่อม่ันไวท่ีรอยละ 95 แบงออกเปน 2 สวนดังนี้ 

 

3.8.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เปนการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

โดยศึกษาและนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.8.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เปนการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 

Testing) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 

3.8.2.1 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  

เพ่ือจัดกลุมปจจัยท่ีสัมพันธกันใหเปนองคประกอบเดียวกัน 

3.8.2.2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  

เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย หาความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระ คือ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุน กับตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมี

เงินออม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 95 ซ่ึงจะทดสอบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนตางๆ

นั้น มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมหรือไม 

เม่ือผูวิจัยไดรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามแลว 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาลงรหัส และถายทอดรหัสแบบสอบถามลงในแบบฟอรมลงรหัส (Coding 

Form) เพ่ือใหสามารถนําไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

หลังจากนั้นจึงนํามาอภิปรายผล 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย

ของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีรวบรวมจากการแจก

แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางมาประมวลผล และวิเคราะหคาทางสถิติ โดยแบงผลการวิเคราะห

ออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 

4.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม แบบสถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) 

4.2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของผูตอบ

แบบสอบถาม แบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

4.3 ขอมูลคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอตัววัด

ของตั วแปรอิสระท่ี มี อิทธิพลตอการตัดสิน ใจลงทุนในหลักทรัพยของผู มี เงินออมใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวแปรตาม 

4.4 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงิน

ออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.1 การวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ โดยใชวิธีการวิเคราะหปจจัย 

4.4.2 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 

4.4.3 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) 

 

4.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามใหกับ

กลุมตัวอยางผานชองทางตางๆ สวนใหญจะเปนชองทางออนไลนผาน Social Network และจากการ

แจกแบบสอบถามตามสํานักงานตางๆ ท่ีมีกลุมเปาหมายของงานวิจัยนี้ โดยมีระยะเวลาในการ

รวบรวมแบบสอบถามประมาณ 1 เดือน (ระหวางวันท่ี 15 กุมภาพันธ-14 มีนาคม พ.ศ. 2559) 

สามารถดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลไดท้ังสิ้น จํานวน 475 ชุด ท้ังนี้ ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบ

ความถูกตอง และครบถวนของขอมูลท่ีจําเปนตอการวิเคราะหผล เนื่องจากตองการขอมูลของกลุม

ตัวอยางของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีปจจุบันมีการลงทุน หรือเคยลงทุนใน

หลักทรัพย ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จึงมีแบบสอบถามท่ีมีความครบถวนสมบูรณจํานวนท้ังสิ้น 406 ชุด 

มากกวาขนาดของกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1  

 

ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 198 48.80 

หญิง 208 51.20 

รวม 406 100.00 

2. อายุ   

ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 8 2.00 

21-30 ป 215 53.00 

31-45 ป 150 36.90 

46-60 ป 31 7.60 

มากกวา 60 ป 2 0.50 

รวม 406 100.00 

3. ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 11 2.70 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 242 59.60 

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 147 36.20 

สูงกวาปริญญาโท 6 1.50 

รวม 406 100.00 

4. อาชีพ   

นักเรียน หรือนักศึกษา 30 7.40 

ขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 53 13.10 

พนักงานบริษัทเอกชน 266 65.50 

ธุรกิจสวนตัว 52 12.80 

อาชีพอิสระ 4 1.00 

แพทย 1 0.20 

รวม 406 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  

 

ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

5. ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน   

นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท 67 16.50 

20,001-40,000 บาท 172 42.40 

40,001-60,000 บาท 77 19.00 

60,001-80,000 บาท 40 9.90 

มากกวา 80,000 บาท 50 12.30 

รวม 406 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางจากจํานวน

ผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 406 คน แบงเปนเพศชาย 198 คน คิดเปนรอยละ 48.80 และเพศหญิง 

208 คน คิดเปนรอยละ 51.20 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 215 คน 

คิดเปนรอยละ 53.00 และรองลงมาจะมีอายุอยูในชวงระหวาง 31-45 ป จํานวน 150 คน คิดเปนรอย

ละ 36.90 โดยเฉลี่ยแลวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 59.60 และระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาเปนอันดับ 2 

จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.20 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 

จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 65.50 รองลงมาคือ ขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และผูท่ี

ประกอบธุรกิจสวนตัว มีจํานวนใกลเคียงกันท่ีจํานวน 53 และ 52 คน คิดเปนรอยละ 13.10 และ 

12.80 ตามลําดับ ท้ังนี้ สวนใหญมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 20,001-40,000 บาท จํานวน 172 

คน คิดเปนรอยละ 42.40 และรองลงมาจะมีระดับรายไดเฉลี่ยอยูท่ี 40,001-60,000 บาท จํานวน 77 

คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 19.00 

 

4.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม และประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผู มีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย รูปแบบของการออมหรือการลงทุนใน

ปจจุบัน วัตถุประสงคในการลงทุน แหลงท่ีมาของเงินลงทุน ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพย 

ประเภทของการลงทุน และประเภทของหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.1 รูปแบบของการออมหรือการลงทุนในปจจุบัน* 

* หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

 
ภาพท่ี 4.2 วัตถุประสงคในการลงทุน* 

* หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 4.2  

 

แหลงท่ีมาของเงินลงทุน 

แหลงท่ีมาของเงินลงทุน จํานวน (คน) รอยละ 

เงินออมสวนท่ีเหลือจากการใชจาย 374 92.10 

เงินกู 2 0.50 

เงินออมและเงินกู 29 7.10 

มรดก 1 0.20 

รวม 406 100.00 

 

ตารางท่ี 4.3  

 

ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพย 

ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพย จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ป 56 13.80 

1-3 ป 199 49.00 

4-5 ป 67 16.50 

มากกวา 5 ป 84 20.70 

รวม 406 100.00 

 

ตารางท่ี 4.4  

 

ประเภทของการลงทุน 

ประเภทของการลงทุน จํานวน (คน) รอยละ 

นักเก็งกําไร 38 9.40 

นักลงทุนระยะสั้น (ถือหลักทรัพย 3-6 เดือน) 80 19.70 

นักลงทุนระยะยาว (ถือหลักทรัพย มากกวา 6 เดือน) 288 70.90 

รวม 406 100.00 
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ตารางท่ี 4.5  

 

ประเภทของหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุน 

ประเภทของหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุน จํานวน (คน) รอยละ 

หุนสามัญ 235 57.90 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือวอแรนท 3 0.70 

ตราสารหนี้ (พันธบัตรและหุนกู) 23 5.70 

ตราสารอนุพันธ 9 2.20 

กองทุนรวม 133 32.80 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2 0.50 

FOREX 1 0.20 

รวม 406 100.00 

 

จากภาพท่ี 4.1-4.2 และตารางท่ี 4.2-4.5 เก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุม

ตัวอยางไดดังนี้ 

ปจจุบันกลุมตัวอยางมีรูปแบบของการออมหรือการลงทุนสวนใหญอยูในรูปแบบของเงิน

ฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน จํานวน 368 คน คิดเปนรอยละ 22.22 รองลงมาเปนการลงทุนใน

กองทุนรวม จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 15.82 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 248 คน คิดเปน

รอยละ 14.98 มีการลงทุนในตราสารทุน จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 14.79 นอกจากนี้ กลุม

ตัวอยางยังไดมีการทําประกันชีวิต จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 14.01 ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 

หรือสลากออมสิน จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 7.43 กลุมทองคํา หรืออัญมณี จํานวน 100 คน 

คิดเปนรอยละ 6.04 และเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย จํานวน 78 คน หรือคิดเปนรอยละ 4.71 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือใหเกิดการเติบโตของเงินลงทุน 

จํานวน 350 คน คิดเปนรอยละ 28.57 รองลงมา คือ เพ่ือการจัดการดานภาษี จํานวน 233 คน คิด

เปนรอยละ 19.02 ลงทุนเพ่ือใหเกิดการกระจายความเสี่ยง จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 16.98 

และกลุมตัวอยางยังมีการลงทุนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยของเงินทุน จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 

13.88 เพ่ือเสถียรภาพของรายได จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 12.73 และวัตถุประสงคอันดับ

สุดทาย คือ การลงทุนเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและมีสภาพคลอง มีจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 

8.82 



 35 

แหลงท่ีมาของเงินลงทุนท่ีกลุมตัวอยางนํามาใชลงทุนในหลักทรัพย สวนใหญมาจากเงิน

ออมสวนท่ีเหลือจากการใชจาย จํานวน 374 คน คิดเปนรอยละ 92.10 อันดับถัดมา คือ ใชท้ังเงิน

ออมและเงินกู จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.10 นอกจากนี้ ยังมีกลุมตัวอยางท่ีใชแหลงเงินทุนจาก

เงินกูเพียงอยางเดียว จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 และจากแหลงเงินทุนอ่ืน เชน มรดก จํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 0.20 

ในสวนของประสบการณการลงทุนในหลักทรัพย กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณ

การลงทุนอยูท่ี 1-3 ป จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.00 รองลงมา คือ จะมีประสบการณการ

ลงทุนมากกวา 5 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 20.70 ซ่ึงยังมีกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณการ

ลงทุนอยูท่ีระหวาง 4-5 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.50 และนอยกวา 1 ป จํานวน 56 คน 

คิดเปนรอยละ 13.80 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักลงทุนระยะยาวท่ีถือหลักทรัพยมากกวา 6 เดือน จํานวน 

288 คน คิดเปนรอยละ 70.90 อันดับสอง คือ นักลงทุนระยะสั้นท่ีถือหลักทรัพย 3-6 เดือน จํานวน 

80 คน คิดเปนรอยละ 19.70 และเปนนักลงทุนประเภทเก็งกําไร จํานวน 38 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 

9.40 

สําหรับประเภทของหลักทรัพยท่ีกลุมตัวอยางเลือกลงทุนมากท่ีสุด คือ หุนสามัญ มี

จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 57.90 ในสวนของประเภทหลักทรัพยท่ีมีการเลือกลงทุนมากเปน

อันดับสอง คือ กองทุนรวม จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 32.80 นอกจากนี้ กลุมตัวอยางมีการ

เลือกลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ ไมวาจะเปนพันธบัตร หรือหุนกู จํานวน 23 คน คิดเปน

รอยละ 5.70 ลงทุนในกลุมตราสารอนุพันธ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.20 ท้ังนี้ ยังมีการถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือวอแรนท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.70 ในขณะท่ีหลักทรัพยประเภท

อ่ืนๆท่ีมีการเลือกลงทุน คือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 และลงทุนใน 

FOREX จํานวน 1 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.20 

 

4.3 ขอมูลคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอตัววัดของตัวแปร

อิสระท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และตัวแปรตาม 

 

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 406 ชุด สามารถสรุปคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงิน

ออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังหมด 4 กลุมปจจัย และตัวแปรตาม ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.6  

 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลคา 

1. ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน    

1.1 หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหผลตอบแทนตามท่ีคาด

ไว 
3.68 1.049 เห็นดวยมาก 

1.2 หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหผลตอบแทนสูงกวาเงิน

ฝาก 
4.13 0.990 เห็นดวยมาก 

1.3 หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหกําไรสวนเกินจากการ

ขายคืนหลักทรัพย (Realized Profit) 
3.70 1.046 เห็นดวยมาก 

1.4 หลักทรัพย ท่ี เลือกลงทุน มีนโยบายการจ าย

ผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ 
3.70 1.112 เห็นดวยมาก 

1.5 มีโอกาสในการสรางผลตอบแทนไดหลากหลาย 3.73 1.036 เห็นดวยมาก 

2. ปจจัยดานความเส่ียงในการลงทุน    

2.1 บริษัทท่ีเลือกลงทุนกระจายความเสี่ยงในการ

ลงทุนไดดี 
3.81 0.876 เห็นดวยมาก 

2.2 บริษัทท่ีเลือกลงทุนมีความม่ันคงและความ

นาเชื่อถือ 
4.23 0.787 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

2.3 การลงทุนประเภทนี้ชวยลดความเสี่ยงจากภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบันไดเปนอยางดี 
3.49 1.070 เห็นดวยมาก 

2.4 ไมมีขาวลือท่ีไมดีเก่ียวกับหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุน 3.49 1.160 เห็นดวยมาก 

2.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนอยูในระดับท่ียอมรับได 3.94 0.780 เห็นดวยมาก 

3. ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน    

3.1 ทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับดี 
3.67 0.821 เห็นดวยมาก 

3.2 ทานตองการขอมูลเพ่ือประกอบการวิเคราะหใน

การตัดสินใจลงทุนเปนจํานวนมาก 
3.89 0.864 เห็นดวยมาก 

3.3 ทานมีความเชื่อม่ันในการลงทุน 3.72 0.820 เห็นดวยมาก 
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ตารางท่ี 4.6  

 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระ  (ตอ) 

ตัวแปรอิสระ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลคา 

3.4 ทานชอบตัดสินใจลงทุนตามบุคคลอ่ืน เชน เพ่ือน

เจาหนาท่ีการตลาด หรือนักวิเคราะห 
2.84 1.269 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

3.5 ทานมีประสบการณการลงทุนในระดับมาก 2.84 1.101 
เห็นดวย 

ปานกลาง 

4. ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย 

4.1 ขอมูล ขาวสาร และคําแนะนําท่ีไดรับจาก

เจาหนาท่ีการตลาดมีคุณภาพ 
3.36  1.104  

เห็นดวย 

ปานกลาง 

4.2 บริษัทหลักทรัพยท่ีทานเลือกใชบริการมีความเปน

มืออาชีพ มีความรู และประสบการณในการลงทุน

เปนอยางดี 

3.75 1.005 เห็นดวยมาก 

4.3 อัตราคาคอมมิชชั่นท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดเก็บมี

ความเหมาะสม 
3.48 1.119 เห็นดวยมาก 

4.4 บริษัทหลักทรัพยใหบริการดี เชน ความสะดวก 

และความคลองตัวในการใชบริการ 
3.87 0.965 เห็นดวยมาก 

4.5 ความปลอดภัยในการใชบริการผานบริษัท

หลักทรัพย 
4.09 0.896 เห็นดวยมาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ัง 20 ปจจัย พบวา ปจจัย

อิสระท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก 

อันดับท่ี 1 ปจจัยดานความเสี่ยงในการลงทุน-บริษัทท่ีเลือกลงทุนมีความม่ันคงและ

ความนาเชื่อถือ (คาเฉลี่ย = 4.23) 

อันดับท่ี 2 ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน–หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหผลตอบแทน

สูงกวาเงินฝาก (คาเฉลี่ย = 4.13) 

อันดับท่ี 3 ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย-ความ

ปลอดภัยในการใชบริการผานบริษัทหลักทรัพย (คาเฉลี่ย = 4.09) 
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อันดับท่ี 4 ปจจัยดานความเสี่ยงในการลงทุน-ความเสี่ยงจากการลงทุนอยูในระดับท่ี

ยอมรับได (คาเฉลี่ย = 3.94) 

อันดับท่ี 5 ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน-ทานตองการขอมูลเพ่ือ

ประกอบการวิเคราะหในการตัดสินใจลงทุนเปนจํานวนมาก (คาเฉลี่ย = 3.89) 

สวนปจจัยอิสระท่ีกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุด 5 อันดับสุดทาย ไดแก 

อันดับท่ี 1 ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน-ทานชอบตัดสินใจลงทุน

ตามบุคคลอ่ืน เชน เพ่ือน เจาหนาท่ีการตลาด หรือนักวิเคราะห (คาเฉลี่ย = 2.84) 

อันดับท่ี 2 ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน-ทานมีประสบการณการ

ลงทุนในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 2.84) 

อันดับท่ี 3 ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย-ขอมูล 

ขาวสาร และคําแนะนําท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีการตลาดมีคุณภาพ (คาเฉลี่ย = 3.36) 

อันดับท่ี 4 ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย-อัตราคา

คอมมิชชั่นท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดเก็บมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.48) 

อันดับท่ี 5 ปจจัยดานความเสี่ยงในการลงทุน-การลงทุนประเภทนี้ชวยลดความเสี่ยง

จากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไดเปนอยางดี (คาเฉลี่ย = 3.49) 

เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุน สามารถสรุปผลการศึกษาเปน 4 กลุมปจจัย

หลักไดดังนี้ 

ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นใน

เรื่องหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหผลตอบแทนสูงกวาเงินฝากมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.13: เห็นดวยมาก) 

อันดับถัดมา คือ มีโอกาสในการสรางผลตอบแทนไดหลากหลาย (คาเฉลี่ย 3.73: เห็นดวยมาก) 

ปจจัยดานความเสี่ยงในการลงทุน กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นใน

เรื่องบริษัทท่ีเลือกลงทุนมีความม่ันคงและความนาเชื่อถือมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.23: เห็นดวยอยางยิ่ง) 

อันดับถัดมา คือ ความเสี่ยงจากการลงทุนอยูในระดับท่ียอมรับได (คาเฉลี่ย 3.94: เห็นดวยมาก) 

ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนเฉลี่ย

ความคิดเห็นในเรื่องความตองการขอมูลเพ่ือประกอบการวิเคราะหในการตัดสินใจลงทุนเปนจํานวน

มากมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.89: เห็นดวยมาก) อันดับถัดมา คือ มีความเชื่อม่ันในการลงทุน (คาเฉลี่ย 

3.72: เห็นดวยมาก) 

ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย กลุมตัวอยางใหระดับ

คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในเรื่องความปลอดภัยในการใชบริการผานบริษัทหลักทรัพยมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.09: เห็นดวยมาก) อันดับถัดมา คือ บริษัทหลักทรัพยใหบริการดี เชน ความสะดวก และ

ความคลองตัวในการใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.87: เห็นดวยมาก) 
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ตารางท่ี 4.7  

 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลคา 

การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย    

ในอนาคต ทานจะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย

ประเภทท่ีทานกําลังประเมินนี้อีกหรือไม 
4.53 0.683 ลงทุนแนนอน 

 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นถึงระดับคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ

ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย พบวา กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษามีระดับการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีประเมินอีกในระดับ “ลงทุนแนนอน” โดยม่ีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 

 

4.4 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม และกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผูวิจัยไดออกแบบ

แบบสอบถามโดยกําหนดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพยได 4 ปจจัย คือ ปจจัยดาน

ผลตอบแทนในการลงทุน, ปจจัยดานความเสี่ยงในการลงทุน, ปจจัยดานความรู และประสบการณใน

การลงทุน และปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย โดยหลังจากท่ีไดทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาจากกลุม

ตัวอยาง ผูวิจัยไดนําตัวแปรอิสระของแตละปจจัยมาวิเคราะหถึงความเหมาะสม เพ่ือใหเชื่อม่ันไดวา

ขอมูลท่ีไดรับมามีความถูกตอง เหมาะสม และนาเชื่อถือตอผลของการวิจัยมากยิ่งข้ึน กอนท่ีจะไดมี

การนําไปวิเคราะหคาทางสถิติตอไป 

 

4.4.1 การวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ โดยใชวิธีการวิเคราะหปจจัย 

ในเบื้องตนของการวิจัย ไดทําการกําหนดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนใน

หลักทรัพย 4 ปจจัย ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระตางๆ ท้ัง 20 ตัวแปร พบวา ตัววัดหลายคูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึง

มีผลตอการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําตัววัดเหลานั้นไปทําการวิเคราะหและ
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สกัดปจจัย ผูวิจัยใชสถิติทดสอบในการวิเคราะห คือ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s 

Test of Sphericity ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระวาขอมูลมีความเหมาะสมในการ

นําการวิเคราะหปจจัยมาใชหรือไม และตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธระหวางกันหรือไม 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เปนคาท่ีใชวัดความเหมาะสมของขอมูลตัวอยางท่ี

จะนํามาวิเคราะหโดยเทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) KMO มีคาอยูระหวาง 0-1 ซ่ึงถา

คา KMO มีคาเขาใกล 1 แสดงวาสามารถใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยในการแบงกลุมตัวแปรไดใน

ระดับดีมาก แตถาคา KMO มีคาเขาใกล 0 แสดงถึงความไมสมควรท่ีจะนําเทคนิคการวิเคราะหปจจัย

มาใช 

Barlett’s Test of Sphericity เปนคาท่ีนํามาใชในการทดสอบคาสหสัมพันธ

โดยรวมของตัวแปรยอยท่ีนํามาวิเคราะห ขอมูลท่ีเหมาะสมจะตองมีคา Sig. นอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี

กําหนด 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 และไดตั้งสมมติฐาน คือ 

H0: เมทริกซสหสัมพันธเปนเมทริกซเอกลักษณ (ตัวแปรไมมีความสัมพันธ

ระหวางกัน) และ 

H1: เมทริกซสหสัมพันธไมเปนเมทริกซเอกลักษณ (ตัวแปรมีความสัมพันธ

ระหวางกัน) 

 

ตารางท่ี 4.8  

 

คา KMO และ Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .858 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2772.934 

df 190 

Sig. 0.000 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา หลังจากท่ีไดทําการทดสอบความเหมาะสมของขอมูลในการนํา

การวิเคราะหปจจัยมาใช มีคา KMO เทากับ 0.858 ซ่ึงมีคาอยูในชวง 0.80-0.89 แสดงวา สามารถใช

เทคนิคการวิเคราะหปจจัยในการแบงกลุมตัวแปรไดในระดับดี และสอดคลองกับการทดสอบ 

Barlett’s Test of Sphericity พบวา ชุดขอมูลดังกลาวใหคาไคสแควรเทากับ 2772.934 และมีคา 

Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญในการทดสอบ (0.05) จึงปฏิเสธ H0 นั่นหมายความ
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วา เมทริกซสหสัมพันธไมเปนเมทริกซเอกลักษณ หรือตัวแปรท้ัง 20 ตัวแปรมีความสัมพันธระหวางกัน 

ซ่ึงจากผลวิเคราะหสถิติทดสอบท้ังสองวิธีขางตน สามารถสรุปไดวา ตัวแปรตางๆ มีความเหมาะสมท่ี

จะใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 

4.4.2 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 

ถัดจากข้ันตอนการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ผูวิจัยไดทําการสกัด

ปจจัย (Extraction) เพ่ือเปนการหาและกําหนดกลุมปจจัยท่ีเหมาะสมกอนการนําไปคํานวณสมการ

ถดถอยเชิงเสน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ใชวิธีการสกัดปจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) 

และใชวิธีการหมุนแกนปจจัยแบบ Varimax โดยใชเกณฑในการพิจารณาจํานวนปจจัย คือ คา 

Eigenvalue ท่ีมากกวา 1 และคา Factor Loading ของตัววัดในปจจัยตองไมนอยกวา 0.30 รวม

ท้ังตัววัดแตละตัวตองไมมีคา Factor Loading สูงใกลเคียงกันในแตละปจจัยมากกวา 1 ปจจัย 

ผลลัพธท่ีไดจากการนําตัวแปรท้ัง 20 ตัวแปรไปทําการวิเคราะหปจจัย พบวา 

สามารถสกัดปจจัยเปนกลุมปจจัยใหมได 5 กลุมปจจัย ซ่ึงกลุมปจจัยเหลานี้สามารถอธิบายคาความ

แปรปรวนของตัวแปรท้ัง 20 ตัวแปรไดเทากับรอยละ 60.064 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) โดย

สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกลุมปจจัยระหวางปจจัยท่ีไดรับจากการทบทวนวรรณกรรม 

และปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย ดังตารางท่ี 4.9 

 

ตารางท่ี 4.9  

 

เปรียบเทียบปจจัยและตัวแปรท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและการทําการวิเคราะหปจจัย 

ปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย 

1. ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน 

1) หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหผลตอบแทนตามท่ี

คาดไว 

2) หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหผลตอบแทนสูง

กวาเงินฝาก 

3) หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหกําไรสวนเกินจาก

การขายคืนหลักทรัพย (Realized Profit) 

4) หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนมีนโยบายการจาย

ผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ 

5) มีโอกาสในการสรางผลตอบแทนได

หลากหลาย 

1. ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน 

1) หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหผลตอบแทนตามท่ี

คาดไว 

2) หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหผลตอบแทนสูง

กวาเงินฝาก 

3) หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหกําไรสวนเกินจาก

การขายคืนหลักทรัพย (Realized Profit) 
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ตารางท่ี 4.9  

 

เปรียบเทียบปจจัยและตัวแปรท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและการทําการวิเคราะหปจจัย  (ตอ) 

ปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย 

2. ปจจัยดานความเส่ียงในการลงทุน 

1) บริษัทท่ีเลือกลงทุนกระจายความเสี่ยงในการ

ลงทุนไดดี 

2) บริษัทท่ีเลือกลงทุนมีความม่ันคงและความ

นาเชื่อถือ 

3) การลงทุนประเภทนี้ชวยลดความเสี่ยงจาก

ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไดเปนอยางดี 

4) ไมมีขาวลือท่ีไมดีเก่ียวกับหลักทรัพยท่ีเลือก

ลงทุน 

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนอยูในระดับท่ียอมรับ

ได 

2. ปจจัยดานการกระจายความเส่ียง และ

ความนาเช่ือถือของหลักทรัพย 

1) หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนมีนโยบายการจาย

ผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ 

2) มีโอกาสในการสรางผลตอบแทนได

หลากหลาย 

3) บริษัทท่ีเลือกลงทุนกระจายความเสี่ยงในการ

ลงทุนไดดี 

4) บริษัทท่ีเลือกลงทุนมีความม่ันคงและความ

นาเชื่อถือ 

5) การลงทุนประเภทนี้ชวยลดความเสี่ยงจาก

ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไดเปนอยางดี 

6) ไมมีขาวลือท่ีไมดีเก่ียวกับหลักทรัพยท่ีเลือก

ลงทุน 

7) ความเสี่ยงจากการลงทุนอยูในระดับท่ียอมรับ

ได 

8) ทานตองการขอมูลเพ่ือประกอบการวิเคราะห

ในการตัดสินใจลงทุนเปนจํานวนมาก 

3. ปจจัยดานความรู และประสบการณในการ

ลงทุน 

1) ทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยง

และผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับดี 

2) ทานตองการขอมูลเพ่ือประกอบการวิเคราะห

ในการตัดสินใจลงทุนเปนจํานวนมาก 

3) ทานมีความเชื่อม่ันในการลงทุน 

4) ทานชอบตัดสินใจลงทุนตามบุคคลอ่ืน เชน 

เพ่ือน เจาหนาท่ีการตลาด หรือนักวิเคราะห 

5) ทานมีประสบการณการลงทุนในระดับมาก 

3. ปจจัยดานความรู และประสบการณในการ

ลงทุน 

1) ทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยง

และผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับดี 

2) ทานมีความเชื่อม่ันในการลงทุน 

3) ทานมีประสบการณการลงทุนในระดับมาก 

4. ปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจาก

บุคคลภายนอก 

1) ทานชอบตัดสินใจลงทุนตามบุคคลอ่ืน เชน 

เพ่ือน เจาหนาท่ีการตลาด หรือนักวิเคราะห 
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ตารางท่ี 4.9  

 

เปรียบเทียบปจจัยและตัวแปรท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและการทําการวิเคราะหปจจัย  (ตอ) 

ปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย 

 2) ขอมูล ขาวสาร และคําแนะนําท่ีไดรับจาก

เจาหนาท่ีการตลาดมีคุณภาพ 

4. ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และ

ตัวแทนจัดจําหนาย 

1) ขอมูล ขาวสาร และคําแนะนําท่ีไดรับจาก

เจาหนาท่ีการตลาดมีคุณภาพ 

2) บริษัทหลักทรัพยท่ีทานเลือกใชบริการมีความ

เปนมืออาชีพ มีความรู และประสบการณใน

การลงทุนเปนอยางดี 

3) อัตราคาคอมมิชชั่นท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดเก็บ

มีความเหมาะสม 

4) บริษัทหลักทรัพยใหบริการดี เชน ความ

สะดวก และความคลองตัวในการใชบริการ 

5) ความปลอดภัยในการใชบริการผานบริษัท

หลักทรัพย 

5. ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และ

ตัวแทนจัดจําหนาย 

1) บริษัทหลักทรัพยท่ีทานเลือกใชบริการมีความ

เปนมืออาชีพ มีความรู และประสบการณใน

การลงทุนเปนอยางดี 

2) อัตราคาคอมมิชชั่นท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดเก็บ

มีความเหมาะสม 

3) บริษัทหลักทรัพยใหบริการดี เชน ความ

สะดวก และความคลองตัวในการใชบริการ 

4) ความปลอดภัยในการใชบริการผานบริษัท

หลักทรัพย 

 

จากการวิเคราะหปจจัยขางตน ทําใหผูวิจัยไดทบทวนและมีการปรับเปลี่ยน

สมมติฐานเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลงทุนในหลักทรัพย เพ่ือใหสอดคลองกับผลท่ีไดจากการจัด

กลุมปจจัยใหม จํานวน 5 ปจจัย ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานการกระจายความเสี่ยง และความนาเชื่อถือของ

หลักทรัพย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจากบุคคลภายนอก มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.3 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) 

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผู มีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และปจจัยท่ีไดจากการจัดกลุมจากการวิเคราะหปจจัย 

Factor Score (คะแนนของแตละปจจัย) ท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย และ

คะแนนของระดับการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยโดยรวมของกลุมตัวอยาง สามารถนํามาวิเคราะหหา

สมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) เพ่ือสรางสมการหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับ

การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลท่ีไดรับ

จากการวิเคราะหสมการถดถอยดังกลาว จะสามารถบอกไดวาปจจัยใดบางท่ีมีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญ 

ในสวนของการวิเคราะหความถดถอยแบบ Enter Multiple Regression 

เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่ไดจากการจัดกลุมใหม ซึ่งใชขอมูลจากแบบสอบถามท่ี

ไดทําการตรวจสอบความสมบูรณแลวจํานวน 406 ชุด และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ได

ภาพรวมของผลการวิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 4.10 และ 4.11 โดยพบวา คาประสิทธิภาพใน

การทํานาย (R Square) คือ 0.172 

 

ตารางท่ี 4.10  

 

ประสิทธิภาพของสมการถดถอยตามวิธี Enter Multiple Regression ในการวิเคราะหการถดถอย

ระหวางการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย และปจจัยท้ัง 5 กลุม 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.414 0.172 0.161 0.626 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา มีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ 0.172 

แสดงถึง ตัวแปรท้ัง 5 กลุมปจจัย สามารถอธิบายถึงการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออม
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ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดรอยละ 17.2 สวนท่ีเหลือรอยละ 82.8 เกิดจากอิทธิพลของ

ปจจัยอ่ืนๆ 

 

ตารางท่ี 4.11  

 

ผลการวิเคราะหสมมติฐานในภาพรวมของสมการถดถอยตามวิธี Enter Multiple Regression ใน

การวิเคราะหการถดถอยระหวางการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยและปจจัยท้ัง 5 ตัว (ANOVA) 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 32.472 5 6.494 16.575 0.000 

Residual 156.730 400 0.392   

Total 189.202 405    

 

วิเคราะหผลจากตารางท่ี 4.11 โดยการตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

H0 : ตัวแปรอิสระทุกตัวไมสามารถนํามาใชในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได 

H1 : ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวสามารถนํามาใชในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได 

จากการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้น ผลจากการทดสอบตามตารางท่ี 4.11 ไดคา 

Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคาระดับนัยสําคัญในการทดสอบ ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 

นั่นคือ ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว สามารถนํามาใชในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย

ของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได 
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ตารางท่ี 4.12  

 

สมการถดถอยท่ีไดในแตละข้ันตอนตามวิธี Enter Multiple Regression ในการวิเคราะหการถดถอย

ระหวางการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย และปจจัยท้ัง 5 กลุมปจจัย 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

คาคงท่ี 3.122 0.219  14.260 0.000 

ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน 0.081 0.043 0.100 1.898 0.058 

ปจจัยดานการกระจายความเสี่ยง 

และความนาเชื่อถือของหลักทรัพย 

-0.069 0.067 -0.063 -1.031 0.303 

ปจจัยดานความรู และ

ประสบการณในการลงทุน 

0.278 0.045 0.306 6.128 0.000 

ปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจาก

บุคคลภายนอก 

-0.109 0.034 -0.162 -3.215 0.001 

ปจจัยดานความนาสนใจในการ

ลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย 

0.196 0.045 0.230 4.314 0.000 

 

จากตารางท่ี 4.12 เม่ือพิจารณาคา Sig. สามารถสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (T-Test ของปจจัยท่ีมีคา Sig. นอยกวา 0.05) มีจํานวน 3 ปจจัย ไดแก ปจจัย

ดานความรู และประสบการณในการลงทุน, ปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจากบุคคลภายนอก และ

ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย 

ผลท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอย สามารถตอบแตละสมมติฐานของงานวิจัย ไดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test มีคา Sig. เทากับ 0.058 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ซ่ึงสามารถตีความไดวา ปจจัยดานผลตอบแทนในการ

ลงทุนไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อาจมีสาเหตุมาจากในชวง 1 ปท่ีผานมา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูในชวงขาลง 
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ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ลวงติดลบลงมาหลายรอยจุด จากท่ีเคยอยูประมาณ 

1,500-1,600 จุดในป 2557-2558 ลงมาอยูต่ําสุดท่ี 1,224.83 จุดในเดือนมกราคม 2559 ซ่ึงดัชนี 

SET เริ่มปรับตัวลดลงมาตั้งแตในไตรมาสท่ี 3 ของป 2558 อาจมาจากท้ังภาวะความวุนวายทาง

การเมืองภายในประเทศ ความไมม่ันคงในการบริหารประเทศ ทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศไมอาจมี

การเติบโตเทาท่ีควร นักลงทุนตางชาติยังขาดความเชื่อม่ันในการท่ีจะเขามาลงทุนในประเทศไทย 

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ และการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจตางๆจากหลายประเทศ ทําใหนัก

ลงทุนมีการชะลอการลงทุน และปรับเปลี่ยนการลงทุนเพ่ือไปลงทุนในตลาดหลักทรัพยท่ีให

ผลตอบแทนท่ีสูงกวา จึงสงผลตอดัชนี SET ท่ียังไมสามารถกลับข้ึนไปปดตลาดในแดนบวกได

เทาท่ีควร ดัชนี SET ยังคงมีแนวโนมแกวงตัวข้ึนลงในกรอบแคบๆ (Sideway) ซ่ึงก็จะสะทอนถึง

ผลตอบแทนของหลักทรัพยทุกชนิดท่ีมีการซ้ือ-ขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

ดังนั้น หากมองท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยในชวงปจจุบันนั้นอาจจะไมดีเทาท่ีควร สงผลใหผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีมีความคาดหวังตอผลตอบแทนท่ีตองการจากการลงทุน อาทิ หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนให

ผลตอบแทนตามท่ีคาดไว และหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหกําไรสวนเกินจากการขายคืนหลักทรัพย 

(Realized Profit) มองวา ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุนนั้นอาจจะยังไมใชปจจัยสําคัญท่ีทําใหผู

มีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขามาลงทุนในหลักทรัพย กลาวคือ แมวาผลตอบแทน

ในหลักทรัพยจะไมเปนไปตามท่ีผูมีเงินออมตองการ แตผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลก็ยังคงตัดสินใจท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยท่ีเลือกอยูดี ท้ังนี้ เนื่องจากกลุมตัวอยางรอยละ 

70.90 สวนใหญเปนนักลงทุนระยะยาว จึงไมคอยใหความสนใจกับผลตอบแทนระยะสั้น เชน Capital 

Gain โดยท่ีจะตรงขามกับงานวิจัยของสุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาวของนักลงทุนท่ัวไปใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักลงทุนสวนใหญใหความสนใจในเรื่องของผลตอบแทนเพ่ือท่ีจะใชใน

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวคอนขางมาก 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานการกระจายความเสี่ยง และความนาเชื่อถือของหลักทรัพย มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test มีคา Sig. เทากับ 0.303 ซ่ึงมีคามากกวาคาระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 โดยสามารถตีความไดวา ปจจัยดานการกระจายความเสี่ยง 

และความนาเชื่อถือของหลักทรัพยไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจเนื่องมาจากการลงทุนตราสารทุนในหลักทรัพยนั้นยอมมี

ความเสี่ยงท่ีมากกวาการฝากเงินไวกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน และการลงทุนในตราสารหนี้ หรือ

พันธบัตรรัฐบาลท่ีเปนตราสารปลอดความเสี่ยง (Risk-free Rate) ประกอบกับการลงทุนท่ีมีความ
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เสี่ยงสูง มักจะใหผลตอบแทนท่ีสูงดวย (High Risk, High Return) ดวยเหตุนี้ผู มีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงมองวา การท่ีเลือกลงทุนในหลักทรัพยจะทําใหตองเผชิญกับความ

เสี่ยงตางๆ ท้ังความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมได (Unsystematic Risk) และความเสี่ยงท่ีไมสามารถ

ควบคุมได (Systematic Risk) เพ่ือแลกกับผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับมากกวาผลตอบแทนจากเงิน

ฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินท่ีผูมีเงินออมใชเปนแหลงลงทุนพ้ืนฐาน โดยท่ีผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหคาเฉลี่ยคอนขางนอยเม่ือเปรียบเทียบกันในกลุมปจจัยนี้กับปจจัย

ท่ีวา การลงทุนประเภทนี้ชวยลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไดเปนอยางดี และไมมีขาว

ลือท่ีไมดีเก่ียวกับหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุน ซ่ึงจะเห็นไดวาจากการท่ีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยใน

ปจจุบันยังไมเติบโตเทาท่ีควร จึงทําใหผูมีเงินออมมองวาการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยนั้นไมไดชวย

ลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันได อีกท้ังผูมีเงินออมยังคงเลือกลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีขาว

ลือท่ีไมดีอยู นั่นหมายความวาหลักทรัพยประเภทนั้นก็จะยังคงมีความเสี่ยงอยูดวย อยางไรก็ตาม ผูมี

เงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยภายใตความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพนมพร อัครชยานันต และคณะ (2557) เก่ียวกับพฤติกรรม

และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีแสดงใหเห็นวา นักลงทุนให

ความสําคัญกับปจจัยภายในในเรื่องของการยอมรับความเสี่ยง ในระดับปานกลางเทานั้น เนื่องจากนัก

ลงทุนมีความเชื่อม่ันในการลงทุนดวยตัวเอง และมีความรูในเรื่องของการลงทุนอยูในระดับมาก จึง

เปนเหตุเปนผลท่ีทําใหนักลงทุนคอนขางยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทางการเงินไดใน

ระดับหนึ่ง 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับ

นัยสําคัญท่ี  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ซ่ึงสามารถตีความไดวา ปจจัยดานความรู และ

ประสบการณในการลงทุนสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะในเรื่องของการมีความเชื่อม่ันในการลงทุน และการมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับดี เนื่องจากปจจุบัน

บุคคลสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารเพ่ือศึกษาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการลงทุน ขอมูล

ปจจัยพ้ืนฐานของหลักทรัพยท่ีสนใจไดอยางสะดวก รวดเร็ว และขอมูลเหลานั้นก็มีอยูอยางไมจํากัด 

ไมวาจะเปนจากการคนหาขอมูลผานระบบออนไลน การหาขอมูลผานหองสมุด จนกระท่ังการเขาฟง

อบรมในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการลงทุน ซ่ึงก็มีจัดบริการอยูเปนจํานวนมากจากบริษัทหลักทรัพยตางๆ 

ทําใหผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มองวา การท่ีจะตัดสินใจเขามาลงทุนใน

หลักทรัพยนั้นไมใชเรื่องยากอีกตอไป ผูมีเงินออมสามารถท่ีจะศึกษาความรูเก่ียวกับการลงทุน ขอมูล
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ปจจัยพ้ืนฐานของหลักทรัพยตางๆ เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจในเรื่องของความเสี่ยงและผลตอบแทนจาก

การลงทุนในแตละหลักทรัพย และสามารถนํามาวิเคราะหหลักทรัพยท่ีจะเลือกลงทุนดวยตนเองไดใน

ระดับหนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหผูมีเงินออมเกิดความเชื่อม่ันในการลงทุนไดเปนอยางดี 

ดังนั้น ผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงใหขอสรุปวา ปจจัยดาน

ความรู และประสบการณในการลงทุนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย สอดคลองกับ

งานวิจัยของพนมพร อัครชยานันต และคณะ (2557) ท่ีไดวิจัยถึงพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินนั้น สรุปไดวา ดานปจจัยภายในท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

นักลงทุนมากท่ีสุด คือ ความเชื่อม่ันในการลงทุน รองลงมาจะเปนเรื่องความรูความเขาใจเรื่องการ

ลงทุน และงานวิจัยของกนกดล สิริวัฒนชัย (2556) ในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนในหุนของคนรุน

ใหมท่ีมีอายุระหวาง 18-48 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานความรูความเขาใจของคนรุน

ใหม อายุระหวาง 18-48 ป ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในหุนสูงถึง 

62.3% ประกอบไปดวยปจจัยพ้ืนฐาน และการรับรูขอมูลของนักลงทุน 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจากบุคคลภายนอก มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจาก

บุคคลภายนอกสงผลในทิศทางตรงกันขามตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเปนไปในทิศทางตรงกันขาม ท้ัง

ในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนตามบุคคลอ่ืน เชน เพ่ือน เจาหนาท่ีการตลาด หรือนักวิเคราะห เปนตน 

และเรื่องของขอมูล ขาวสาร และคําแนะนําท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีการตลาดมีคุณภาพ โดยกลุมผูมีเงิน

ออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ไดใหความสําคัญกับปจจัยท้ังสองในระดับปานกลาง

เทานั้น ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวาผูมีเงินออมสวนใหญไมไดมีการตัดสินใจลงทุนตามบุคคลอ่ืนเปนหลัก 

ซ่ึงการลงทุนในหลักทรัพยตามบุคคลอ่ืนโดยท่ีเราไมไดศึกษาขอมูลปจจัยพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักทรัพยท่ี

ผูอ่ืนเลือกลงทุนอยูนั้น จะสงผลตอความเสี่ยงกับพอรตการลงทุนของเราดวย ไมวาจะเปนความเสี่ยง

ในการท่ีหลักทรัพยนั้นๆ อาจจะเปนหลักทรัพยท่ีมีการเก็งกําไรอยู ทําใหราคาของหลักทรัพยคอนขาง

ท่ีจะมีความผันผวน หรือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการบริหารบริษัทของหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนตามบุคคล

อ่ืน เปนตน สงผลใหผูมีเงินออมไมมีความเชื่อม่ันในคําแนะนําการลงทุนจากบุคคลภายนอก และเลือก

ตัดสินใจลงทุนในทิศทางตรงกันขามตามความเชื่อม่ันจากการวิเคราะหหลักทรัพยดวยตัวเอง และใน

สวนของขอมูล ขาวสาร และคําแนะนําท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีการตลาดนั้น ผูมีเงินออมก็ยังคงไมมีความ

เชื่อม่ันเทาท่ีควร แมวาขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีการตลาดจะเปนขอมูลท่ีมาจากแหลงขอมูล

ท่ีมีความนาเชื่อถือ ผานการวิเคราะหมาจากผูเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งแลวก็ตาม ซ่ึงผูมีเงินออมอาจจะ
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มองวาคําแนะนําท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีการตลาดยังไมมีคุณภาพเทาท่ีควร เพราะในแตละบริษัท

หลักทรัพยก็อาจจะมีความคิดเห็นจากการวิเคราะหหลักทรัพยท่ีแตกตางกันไปตามวิจารณญาณ และ

ประสบการณในการวิเคราะหหลักทรัพยของแตละบุคคล ซ่ึงอาจมองไดวา หากเจาหนาท่ีการตลาดให

คําแนะนําซ้ือ-ขายกับหลักทรัพยใดมากเกินไป กลับยิ่งไมนาเชื่อถือ เพราะเจาหนาท่ีการตลาดอาจจะมี

สวนไดสวนเสียในหลักทรัพยนั้นอยู ดวยเหตุนี้จึงทําใหคําแนะนําการลงทุนท่ีไดรับจากเจาหนาท่ี

การตลาดอาจมีความขัดแยงกันได ซ่ึงก็เปนสาเหตุท่ีทําใหผูมีเงินออมไมมีความเชื่อม่ัน และเลือก

ตัดสินใจลงทุนในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงตรงขามกับงานวิจัยของวิทวัส รุงเรืองผล (2555) เรื่อง

พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัย 20-29 ป พบวา คนวัย 20-29 ป จะมีการตัดสินใจลงทุน

ภายใตขอมูลความเห็นของผูเชี่ยวชาญมากกวาตัดสินใจดวยตัวเอง ถึงรอยละ 81 โดยท่ีใหเหตุผลวาจะ

ลงทุนก็ตอเม่ือไดรับขอมูลมาสนับสนุนมากกวาการตัดสินใจดวยตนเอง 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน 

และตัวแทนจัดจําหนายสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมวาจะเปนในเรื่องของบริษัทหลักทรัพยท่ีเลือกใชบริการมีความเปน

มืออาชีพ มีความรู และประสบการณในการลงทุนเปนอยางดี, อัตราคาคอมมิชชั่นท่ีบริษัทหลักทรัพย

จัดเก็บมีความเหมาะสม, บริษัทหลักทรัพยใหบริการดี เชน ความสะดวก และความคลองตัวในการใช

บริการ และความปลอดภัยในการใชบริการผานบริษัทหลักทรัพย โดยท่ีกลุมผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดใหความสําคัญกับปจจัยดานความปลอดภัยในการใชบริการผาน

บริษัทหลักทรัพย และปจจัยดานการใหบริการท่ีดีของบริษัทหลักทรัพยอยูในระดับมาก เนื่องจากการ

ลงทุนในบริษัทหลักทรัพยตองมีการสงผานเงินเปนจํานวนมากระหวางผู มีเงินออมและบริษัท

หลักทรัพย ซ่ึงอาจจะตองมีตัวกลางในการเคลื่อนยายเงิน เชน ธนาคาร เขามาเก่ียวของดวย ดังนั้น 

ระบบความปลอดภัยในการทําธุรกรรมการเงินตางๆ ผานบริษัทหลักทรัพยจะตองมีความนาเชื่อถือ 

และมีการใชงานท่ีสะดวก คลองตัว ไมมีความซับซอนจนเกินไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันไดมีเทคโนโลยี

ตางๆ ท่ีทันสมัยเขามาชวยใหการจัดการธุรกรรมการเงินตางๆ สําหรับการลงทุนผานบริษัทหลักทรัพย

นั้นมีความสะดวก และรวดเร็วข้ึน ไมวาจะเปนการสงคําสั่งซ้ือ-ขายผานระบบออนไลน ท้ังบน 

Internet Browser และ Application บน Smart Phone การโอนเงินและรับเงินจากการซ้ือ-ขาย

หลักทรัพยระหวางผูมีเงินออมและบริษัทหลักทรัพย เปนตน ดังนั้น หากบริษัทหลักทรัพยใดมีความ

พรอมในเรื่องความปลอดภัยในการใหบริการ มีการใหบริการท่ีสะดวก และคลองตัว มีการเก็บคา
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คอมมิชชั่นจากการลงทุนในอัตราท่ีเหมาะสมแลว ผูมีเงินออมก็จะตัดสินใจเปดพอรตการลงทุนกับ

บริษัทหลักทรัพยนั้น ดวยเหตุนี้จึงถือเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

สวนในเรื่องของความเปนมืออาชีพ การมีความรู และประสบการณในการลงทุนของ

บริษัทหลักทรัพยท่ีเลือกใชบริการนั้น ผูมีเงินออมมองวาการท่ีใชบริการผานบริษัทหลักทรัพยท่ีมีความ

เปนมืออาชีพนาจะทําใหผูมีเงินออมมีความเชื่อม่ันในการลงทุนมากข้ึน โดยเฉพาะกับการลงทุนใน

กองทุนรวมท่ีตองการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีมีความเปนมืออาชีพ และประสบการณในการ

บริหารการลงทุนเปนอยางดี ตางกับสมมติฐานท่ี 4 ท่ีผูมีเงินออมไมมีความเชื่อม่ันในคําแนะนําท่ีไดรับ

จากเจาหนาท่ีการตลาด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชุรีพร สีสนิท (2553) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนรวมแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลูกคาของกองทุนใหความสําคัญมากกับปจจัย

ภายใน เรื่องผูบริหารกองทุนมืออาชีพ มีความรูความสามารถ และเขาใจถึงความเสี่ยงเปนอยางดี อีก

ท้ังงานวิจัยของสุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาวของนักลงทุนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักลงทุนให

ความสําคัญกับความนาสนใจในการลงทุนและตัวแทนจัดจําหนายกองทุนในระดับมาก 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออม

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังศึกษาถึงพฤติกรรม

การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปจจัย

ทางดานลักษณะของประชากรศาสตร โดยกลุมตัวอยางซ่ึงเปนตัวแทนของประชากรท่ีไดทําการศึกษา 

คือ กลุมผูมีเงินออมท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเคยลงทุนในหลักทรัพย 

ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพ่ือ

นํามาใชในการวิจัย ผานการแจกแบบสอบถามโดยตรงตอกลุมตัวอยาง และการแจกแบบสอบถาม

ผานระบบออนไลน สามารถเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีความถูกตองสมบูรณไดจํานวน 406 ชุด จากนั้นจึง

นํามาเขาระบบวิเคราะหคาทางสถิติตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว สามารถสรุปผลงานวิจัยไดดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

5.1.1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางโดยรวม พบวา ประชากรกลุม

ตัวอยางแบงออกเปนเพศชาย รอยละ 48.80 และเพศหญิง รอยละ 51.20 ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 53.00 และรองลงมาจะมีอายุอยูในชวงระหวาง 31-45 ป 

คิดเปนรอยละ 36.90 โดยเฉลี่ยแลวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 59.60 และระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาเปนอันดับ 2 คิดเปนรอย

ละ 36.20 ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 65.50 รองลงมาคือ 

ขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 13.10 ท้ังนี้ สวนใหญมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 

20,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.40 และรองลงมาจะมีระดับรายไดเฉลี่ยอยู ท่ี 40,001-

60,000 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 19.00 

5.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของผูตอบ

แบบสอบถาม 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีรูปแบบของการออมหรือการลงทุนสวนใหญ

อยูในรูปแบบของเงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน คิดเปนรอยละ 22.22 รองลงมาเปนการลงทุน

ในกองทุนรวม รอยละ 15.82 โดยท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือใหเกิดการ
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เติบโตของเงินลงทุน คิดเปนรอยละ 28.57 รองลงมา คือ เพ่ือการจัดการดานภาษี รอยละ 19.02 ซ่ึง

แหลงท่ีมาของเงินลงทุนท่ีกลุมตัวอยางนํามาใชลงทุนในหลักทรัพย สวนใหญมาจากเงินออมสวนท่ี

เหลือจากการใชจาย รอยละ 92.10 อันดับถัดมา คือ ใชท้ังเงินออมและเงินกู รอยละ 7.10 และใน

สวนของประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการลงทุนอยูท่ี 

1-3 ป คิดเปนรอยละ 49.00 รองลงมา คือ มีประสบการณการลงทุนมากกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 

20.70 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักลงทุนระยะยาวท่ีถือหลักทรัพยมากกวา 6 เดือน คิดเปนรอยละ 

70.90 อันดับสอง คือ นักลงทุนระยะสั้นท่ีถือหลักทรัพย 3-6 เดือน คิดเปนรอยละ 19.70 และสําหรับ

ประเภทของหลักทรัพยท่ีกลุมตัวอยางเลือกลงทุนมากท่ีสุด คือ หุนสามัญ คิดเปนรอยละ 57.90 ใน

สวนของประเภทหลักทรัพยท่ีมีการเลือกลงทุนมากเปนอันดับสอง คือ กองทุนรวม คิดเปนรอยละ 

32.80 

5.1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลของการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ท้ังหมด 20 ตัวแปร โดยใช

วิธีการหมุนแกนปจจัยแบบ Varimax สามารถสกัดปจจัยเปนกลุมปจจัยใหมได 5 กลุมปจจัย จากนั้น

นําท้ัง 5 กลุมปจจัยมาทําการวิเคราะหคาทางสถิติดวยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Enter Multiple Regression) ผลการวิจัยพบวา จากท้ังหมด 5 กลุมปจจัย มีปจจัยจํานวน 3 กลุม

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยเรียงลําดับจากคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปนอย 

คือ ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และ

ตัวแทนจัดจําหนาย และปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจากบุคคลภายนอก โดยตัวแบบดังกลาว

สามารถอธิบายความสัมพันธของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออม

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุมตัวอยางไดรอยละ 17.20 โดยท่ีรายละเอียดในแตละ

ปจจัยมีดังนี้ 

5.1.3.1 ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน  

สงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะในเรื่องของการมีความเชื่อม่ันในการลงทุน และการมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับดี เนื่องจากปจจุบัน

บุคคลสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารเพ่ือศึกษาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการลงทุน ขอมูล

ปจจัยพ้ืนฐานของหลักทรัพยท่ีสนใจไดอยางสะดวก รวดเร็ว และขอมูลเหลานั้นก็มีอยูอยางไมจํากัด 

สามารถนํามาวิเคราะหหลักทรัพยท่ีจะเลือกลงทุนดวยตนเองไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหผูมีเงินออม

เกิดความเชื่อม่ันในการลงทุนไดเปนอยางดี จึงสงผลใหปจจัยดานความรู และประสบการณในการ



 54 

ลงทุนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

5.1.3.2 ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนาย  

สงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมวาจะเปนในเรื่องของบริษัทหลักทรัพยท่ีเลือกใชบริการมีความเปน

มืออาชีพ มีความรู และประสบการณในการลงทุนเปนอยางดี, อัตราคาคอมมิชชั่นท่ีบริษัทหลักทรัพย

จัดเก็บมีความเหมาะสม, บริษัทหลักทรัพยใหบริการดี และความปลอดภัยในการใชบริการผานบริษัท

หลักทรัพย เนื่องจากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยตองมีการสงผานเงินเปนจํานวนมากระหวางผูมีเงิน

ออมและบริษัทหลักทรัพย ดังนั้นระบบความปลอดภัยในการทําธุรกรรมการเงินตางๆผานบริษัท

หลักทรัพยจะตองมีความนาเชื่อถือ และมีการใชงานท่ีสะดวก คลองตัว ไมมีความซับซอนจนเกินไป 

ดังนั้น หากบริษัทหลักทรัพยใดมีความพรอมในเรื่องความปลอดภัยในการใหบริการ มีการใหบริการท่ี

สะดวก และคลองตัว มีการเก็บคาคอมมิชชั่นจากการลงทุนในอัตราท่ีเหมาะสมแลว ผูมีเงินออมก็จะ

ตัดสินใจเปดพอรตการลงทุนกับบริษัทหลักทรัพยนั้น สวนในเรื่องของความเปนมืออาชีพ การมีความรู 

และประสบการณในการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยท่ีเลือกใชบริการนั้น ผูมีเงินออมมองวาการท่ีใช

บริการผานบริษัทหลักทรัพยท่ีมีความเปนมืออาชีพนาจะทําใหผูมีเงินออมมีความเชื่อม่ันในการลงทุน

มากข้ึน สงผลใหปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุน และตัวแทนจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5.1.3.3 ปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจากบุคคลภายนอก  

สงผลในทิศทางตรงกันขามตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมี

เงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเปนไปในทิศทาง

ตรงกันขาม ท้ังในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนตามบุคคลอ่ืน และเรื่องของขอมูล ขาวสาร และ

คําแนะนําท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีการตลาดมีคุณภาพ ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวาผูมีเงินออมสวนใหญไมได

มีการตัดสินใจลงทุนตามบุคคลอ่ืนเปนหลัก เนื่องจากไม เชื่อ ม่ันในคําแนะนําการลงทุนจาก

บุคคลภายนอก และเลือกตัดสินใจลงทุนในทิศทางตรงกันขามตามความเชื่อม่ันจากการวิเคราะห

หลักทรัพยดวยตัวเอง และในสวนของขอมูล ขาวสาร และคําแนะนําท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีการตลาด

นั้น ผูมีเงินออมมองวาแตละบริษัทหลักทรัพยก็อาจจะมีความคิดเห็นจากการวิเคราะหหลักทรัพยท่ี

แตกตางกันไปตามวิจารณญาณ และประสบการณในการวิเคราะหหลักทรัพยของแตละบุคคล ดวย

เหตุนี้จึงทําใหคําแนะนําการลงทุนท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีการตลาดอาจมีความขัดแยงกันได ซ่ึงก็เปน

สาเหตุท่ีทําใหผูมีเงินออมไมมีความเชื่อม่ัน และเลือกตัดสินใจลงทุนในทิศทางตรงกันขาม สงผลให

ปจจัยดานคําแนะนําการลงทุนจากบุคคลภายนอกมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมี

เงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในทิศทางตรงกันขาม 
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5.2 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัทหลักทรัพย 

 

จากงานวิจัยท่ีได ศึกษากลุมตัวอยางของผู มีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงพฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือเอ้ือประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของในตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะกับ

บริษัทหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสามารถนําขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยไป

ปรับปรุง พัฒนาระบบการใหบริการการซ้ือ-ขายหลักทรัพย ในฐานะเปนตัวแทนจัดจําหนาย เพ่ือท่ีจะ

ตอบสนองไดตรงกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดเปนอยางดี สามารถรองรับกับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลงทุน

ในหลักทรัพยของผูมีเงินออม 

โดยผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะตอผูท่ีเก่ียวของในตลาดหลักทรัพยตามปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 

1. บริษัทหลักทรัพยควรสงเสริมใหการสนับสนุนในเรื่องของการใหความรูดานการ

ลงทุนมากข้ึน เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุน ท้ังในเรื่องของการใหขอมูลขาวสาร บทวิเคราะห

การลงทุน สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในปจจุบัน การจัดอบรมดานการลงทุน เปนตน เนื่องจาก

ผลการวิจัยพบวา ผูมีเงินออมตองการความเชื่อม่ันในการลงทุน และการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนเปนอยางดี กอนท่ีจะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ซ่ึงเปน

การชวยเพ่ิมความรู และประสบการณในการลงทุนแกผูมีเงินออม ทําใหผูมีเงินออมเกิดความเชื่อม่ัน

ในการลงทุนในหลักทรัพยมากข้ึน เปนประโยชนตอการเพ่ิมปริมาณการซ้ือ-ขายหลักทรัพย หรือเพ่ิม

ฐานลูกคาท่ีจะเขามาลงทุนในหลักทรัพยในอนาคต ท้ังนี้บริษัทหลักทรัพยอาจจะนําชองทางการ

สื่อสารท่ีสะดวกรวดเร็วในปจจุบัน เชน Line Application เพ่ือแจงขอมูลขาวสาร และบทวิเคราะห

การลงทุนไปยังฐานลูกคาไดครอบคลุม และรวดเร็ว 

2. บริษัทหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยควรท่ีจะมีการพัฒนาระบบ

การซ้ือ-ขายหลักทรัพยใหมีความปลอดภัย มีเสถียรภาพ และงายตอการใชงาน โดยการลงทุนใน

เทคโนโลยีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เชน Streaming Application 

และระบบออนไลนตางๆ ของบริษัทหลักทรัพย โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชงานเปนหลัก ซ่ึงก็

จะทําใหผูมีเงินออมเกิดความไววางใจกับบริษัทหลักทรัพยมากข้ึน จนตัดสินใจเขามาเปดพอรตการ

ลงทุน และเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยมากยิ่งข้ึน 

3. บริษัทหลักทรัพยควรพัฒนาองคกรใหมีความเปนมืออาชีพในการบริหารหลักทรัพย 

ท้ังจากการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณแกบุคลากร
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ภายในองคกร ใหความสําคัญกับการอบรมพนักงานในเรื่องของการใหขอมูลแกลูกคา ควรใหขอมูล

การวิเคราะหในเชิงวิชาการ มากกวาท่ีจะใหคําแนะนําซ้ือ-ขายเพียงอยางเดียว มีการวางกลยุทธ

เพ่ือใหองคกรข้ึนไปอยูในอันดับตนของบริษัทหลักทรัพย เชน การสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมี

ใบอนุญาตท่ีเก่ียวกับการลงทุนในตราสารประเภทตางๆ เพ่ือสรางความนาเชื่อถือในการเขามาลงทุน

กับบริษัทหลักทรัพยไดมากข้ึน เนื่องจากผลการวิจัยพบวา ผูมีเงินออมมองวาการท่ีใชบริการผาน

บริษัทหลักทรัพยท่ีมีความเปนมืออาชีพจะทําใหผูมีเงินออมมีความเชื่อม่ันในการลงทุนมากข้ึน 

โดยเฉพาะกับการลงทุนในกองทุนรวมท่ีตองการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท่ีมีความเปนมืออาชีพ 

และประสบการณในการบริหารการลงทุนเปนอยางดี 

4. สําหรับนักลงทุนผูมีเงินออมนั้น สามารถไดรับประโยชนจากการพัฒนาของบริษัท

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือเอ้ือใหเกิดความสะดวก และความปลอดภัยตอ

การใชบริการในการลงทุน อีกท้ังยังสามารถรูเทาทันถึงการทํางานของเจาหนาท่ีการตลาดในการ

นําเสนอซ้ือ-ขายหลักทรัพยแกนักลงทุน ไมควรใหความเชื่อม่ันกับเจาหนาท่ีการตลาด หรือบุคลล

ภายนอกในการท่ีจะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยมากเกินไป เนื่องจากการตัดสินใจลงทุนตามบุคคลอ่ืน

นั้น อาจนํามาซ่ึงความเสี่ยงตอพอรตการลงทุนได ดังนั้น นักลงทุนควรท่ีจะสอบถามขอมูลเก่ียวกับ

หลักทรัพยท่ีสนใจ สภาพธุรกิจ สภาวะตลาดในปจจุบัน และทิศทางในอนาคตจากเจาหนาท่ีการตลาด 

หรือบริษัทหลักทรัพย เพ่ือท่ีจะใชในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการวิจัยนี้จะชวยใหบริษัทหลักทรัพยสามารถเพ่ิมฐานลูกคา

จากผูมีเงินออมท่ีมีแนวโนมจะเขามาลงทุนในหลักทรัพยมากข้ึนได อีกท้ังยังเอ้ือใหเกิดการแขงขัน

ระหวางบริษัทหลักทรัพยข้ึน เนื่องจากบริษัทหลักทรัพยตางมุงพัฒนาองคกรใหมีความเปนมืออาชีพ มี

การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ จนอัตราคาคอมมิชชั่นเริ่มไมคอยมีความแตกตางกันมาก สงผลดีตอผูมีเงิน

ออมท่ีจะเขามาลงทุนในหลักทรัพยตอไป 

 

5.3 ขอจํากัดงานวิจัย 

 

ขอมูลท่ีเก็บไดจากการสํารวจกลุมตัวอยางเปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากแบบสอบถาม 

ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือในการออกแบบคําถามในแบบสอบถามให

ครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจัยแลว อยางไรก็ตามขอมูลท่ีไดรับจากงานวิจัย อาจจํากัดอยูแคใน

แบบสอบถามชุดนี้เทานั้น เนื่องจากขอมูลสําคัญบางประเภท อาจจะตองอาศัยขอมูลเชิงลึกจากการ

สังเกตหรือการสัมภาษณเพ่ิมเติม และขอมูลชุดนี้เปนขอมูลท่ีเก็บในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 

2559 อาจทําใหกลุมตัวอยางไมมีการกระจายตัวเทาท่ีควร รวมท้ังกลุมตัวอยางสวนใหญมาจากการ

ตอบแบบสอบถามออนไลน ดังนั้น ผูท่ีตองการนําขอมูลงานวิจัยชุดนี้ไปใช ควรเพ่ิมความระมัดระวังใน
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เรื่องของขอมูลทางดานประชากรศาสตร และขอมูลเชิงสถิติในการนําไปประยุกตใช เนื่องจากขอมูลท่ี

เชื่อมโยงปจจัยตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงระยะเวลาได 

 

5.4 ขอเสนอแนะงานวิจัยตอเนื่อง 

 

มีขอเสนอแนะงานวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. ควรเลือกใชเครื่องมือวิจัยอ่ืนควบคูกันในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเฉพาะการวิจัย

เชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth Interview) หรือการสนทนากลุม (Focus Group) 

กับกลุมตัวอยาง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย หรือเฉพาะเจาะจงมากข้ึนควบคูไปกับการแจก

แบบสอบถาม 

2. ควรขยายกลุมตัวอยางใหครอบคลุมในพ้ืนท่ีนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ดวย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบใหไดผลงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ และมี

ประโยชนมากข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของการลงทุนในหลักทรัพย โดยเนนศึกษาเฉพาะ

ตราสารทุน เนื่องจากปจจุบัน ตราสารทุนเริ่มเปนท่ีนิยมจากการลงทุนในหลักทรัพยมากข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปจจัยทางดานประชากรศาสตร ในเรื่องของ

จิตวิทยาการลงทุน เพ่ือท่ีจะสังเกตวา พฤติกรรมทางดานจิตวิทยาของบุคคลสงผลตอการตัดสินใจ

ลงทุนอยางไร ซ่ึงอาจจะตองมีการวิจัยเชิงคุณภาพเขามาเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลทางดานจิตวิทยา

เชิงลึกท่ีมีคุณภาพ 

5. ควรทบทวนการศึกษาเปนระยะ เพ่ือปรับปรุงแกไข และพัฒนาอยางตอเนื่องให

สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีเงินออมในการเขา

มาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว ซ่ึงสามารถชวยสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

ไดอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 
 

เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออม 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาคนควาอิสระ (Independent Study) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของผูมีเงินออมใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปน

จริงและครบถวน เพ่ือท่ีจะทําใหผลการวิจัยนี้ไดสมบูรณตามความมุงหมาย ผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูล

สวนบุคคลท่ีไดรับจากการทําแบบสอบถามไวเปนความลับอยางเครงครัด และไมเปดเผยตอ

สาธารณชนในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น ผลวิจัยท่ีไดจากการศึกษาจะถูกนําไปใชเพ่ือประโยชนเชิงวิชาการ

เทานั้น 

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและประสบการณในการเลือกลงทุนในหลักทรัพย 

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย 

สวนท่ี 3 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 

**ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีกรุณาสละเวลารวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้** 
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คําอธิบาย 

ผูมีเงินออม หมายถึง ผู ท่ี มีสวนตางของรายไดมากกวารายจายในชวงเวลาหนึ่ ง 

(Incomes-Expenses = Savings) โดยท่ีสวนตางของรายไดนี้จะไมถูกนําออกไปใชสอย 

ตราสารทุน หมายถึง ตราสารท่ีกิจการออกใหแกผูถือ เพ่ือระดมเงินทุนไปใชในกิจการ 

ผูถือตราสารทุนจะมีฐานะเปนเจาของรวมกิจการ ท้ังมีสวนไดสวนเสียหรือมีสิทธิในทรัพยสิน และสวน

แบงกําไรของกิจการและมีโอกาสจะไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผล ตราสารทุน ไดแก หุนสามัญ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนท ฯลฯ 

กําไรหรือขาดทุนจากสวนตางของราคา (Realized Profit/Loss) หมายถึง กําไร 

หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีมีสวนตางของราคา ตางจาก Unrealized 

Profit/Loss ซ่ึงจะหมายถึง กําไร หรือขาดทุนจากสวนตางของราคา หากนักลงทุนตัดสินใจขาย

หลักทรัพย ณ เวลาท่ีกําลังตัดสินใจ แตถานักลงทุนยังไมไดตัดสินใจขายหลักทรัพย ผลจากกําไร หรือ

ขาดทุนในสวนนี้ก็จะยังไมเกิดข้ึนจริง 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณการลงทุนในหลักทรัพย 

คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย () ลงในชองท่ีตรงกับพฤติกรรมและประสบการณการลงทุนของ

ทานมากท่ีสุด 

1. ปจจุบันทานเปนผูมีเงินออมใชหรือไม 

� ใช 

� ไมใช (จบแบบสอบถาม) 

2. ทานมีการลงทุน หรือเคยลงทุนในหลักทรัพยใชหรือไม 

� ใช 

� ไมใช (จบแบบสอบถาม) 

3. ปจจุบันทานมีท่ีอยูอาศัย ทํางาน หรือกําลังศึกษาอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช

หรือไม 

� ใช 

� ไมใช (จบแบบสอบถาม) 
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4. ปจจุบันทานมีการออมหรือการลงทุนอยูในรูปแบบใดบาง (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

� ฝากเงินไวกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน 

� พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน 

� กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

� กองทุนรวม 

� ลงทุนในตราสารทุน (หุนประเภทตางๆ) 

� ทําประกันชีวิต 

� ซ้ือทองคํา หรืออัญมณี 

� ซ้ืออสังหาริมทรัพย 

5. วัตถุประสงคในการลงทุนของทาน (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ) 

� เพ่ือความปลอดภัยของเงินทุน  

� เพ่ือเสถียรภาพของรายได 

� เพ่ือใหเกิดการเติบโตของเงินลงทุน 

� เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและมีสภาพคลอง 

� เพ่ือกระจายความเสี่ยง 

� เพ่ือการจัดการดานภาษี 

� อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 

6. แหลงท่ีมาของเงินลงทุน 

� เงินออมสวนท่ีเหลือจากการใชจาย � เงินกู 

� เงินออมและเงินกู � อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 

7. ประสบการณการลงทุนในหลักทรัพยของทาน 

� นอยกวา 1 ป � 1-3 ป 

� 4-5 ป � มากกวา 5 ป 

8. ทานเปนนักลงทุนประเภทใด 

� นักเก็งกําไร 

� นักลงทุนระยะสั้น (ถือหลักทรัพย 3-6 เดือน) 

� นักลงทุนระยะยาว (ถือหลักทรัพย มากกวา 6 เดือน) 
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9. ปจจุบันทานลงทุนในหลักทรัพยประเภทใด (เลือกตอบเพียงขอเดียว โดยเลือกตอบประเภทท่ี

ทานมีการซ้ือขายบอยท่ีสุด) 

� หุนสามัญ 

� ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือวอแรนท 

� ตราสารหนี้ (พันธบัตรและหุนกู) 

� ตราสารอนุพันธ 

� กองทุนรวม 

� อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 

 

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน 

คําชี้แจง : กรุณาประเมินการลงทุนในหลักทรัพยตามประเภทท่ีทานซ้ือขายบอยท่ีสุดท่ีทานตอบใน

สวนท่ี 1 ขอ 9 ตามปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ วาทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

โดยทําเครื่องหมาย () ลงในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจลงทุน 

ระดับความเห็น ไม

สามารถ

ประเมิน

ได 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุน       

1. หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนให

ผลตอบแทนตามท่ีคาดไว 

      

2. หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนให

ผลตอบแทนสูงกวาเงินฝาก 

      

3. หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหกําไร

สวนเกินจากการขายคืนหลักทรัพย 

(Realized Profit) 

      

4. หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนมีนโยบาย

การจายผลตอบแทนอยางสมํ่าเสมอ 

      

5. มีโอกาสในการสรางผลตอบแทนได

หลากหลาย 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจลงทุน 

ระดับความเห็น ไม

สามารถ

ประเมิน

ได 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ปจจัยดานความเส่ียงในการลงทุน 

1. บริษัทท่ีเลือกลงทุนกระจายความ

เสี่ยงในการลงทุนไดดี 

      

2. บริษัทท่ีเลือกลงทุนมีความม่ันคง

และความนาเชื่อถือ 

      

3. การลงทุนประเภทนี้ชวยลดความ

เสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน

ไดเปนอยางดี 

      

4. ไมมีขาวลือท่ีไมดีเก่ียวกับ

หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุน 

      

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนอยูใน

ระดับท่ียอมรับได 

      

ปจจัยดานความรู และประสบการณในการลงทุน 

1. ทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในระดับดี 

      

2. ทานตองการขอมูลเพ่ือประกอบการ

วิเคราะหในการตัดสินใจลงทุนเปน

จํานวนมาก 

      

3. ทานมีความเชื่อม่ันในการลงทุน       

4. ทานชอบตัดสินใจลงทุนตามบุคคล

อ่ืน เชน เพ่ือน เจาหนาท่ีการตลาด 

หรือนักวิเคราะห 

      

5. ทานมีประสบการณการลงทุนใน

ระดับมาก 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจลงทุน 

ระดับความเห็น ไม

สามารถ

ประเมิน

ได 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ปจจัยดานความนาสนใจในการลงทุนและตัวแทนจัดจําหนาย 

1. ขอมูล ขาวสาร และคําแนะนําท่ี

ไดรับจากเจาหนาท่ีการตลาดมี

คุณภาพ 

      

2. บริษัทหลักทรัพยท่ีทานเลือกใช

บริการมีความเปนมืออาชีพ มี

ความรู และประสบการณในการ

ลงทุนเปนอยางดี 

      

3. อัตราคาคอมมิชชั่นท่ีบริษัท

หลักทรัพยจัดเก็บมีความเหมาะสม 

      

4. บริษัทหลักทรัพยใหบริการดี เชน 

ความสะดวก และความคลองตัวใน

การใชบริการ 

      

5. ความปลอดภัยในการใชบริการผาน

บริษัทหลักทรัพย 

      

 

 การตัดสินใจ 

5 

ลงทุน

แนนอน 

4 

อาจจะ

ลงทุน 

3 

ไมแนใจ 

2 

อาจจะไม

ลงทุน 

1 

ไมลงทุน

แนนอน 

ในอนาคต ทานจะตัดสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพยประเภทท่ี

ทานกําลังประเมินนี้อีกหรือไม 
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**ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีกรุณาสละเวลารวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้** 

 

 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย () ลงในชองท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทานมากท่ีสุด 

1. เพศ 

� ชาย � หญิง 

2. อายุ 

� ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป � 21-30 ป 

� 31-45 ป � 46-60 ป 

� มากกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา 

� ต่ํากวาปริญญาตรี � ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

� ปริญญาโท หรือเทียบเทา � สูงกวาปริญญาโท 

4. อาชีพ 

� นักเรียน หรือนักศึกษา � ขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

� พนักงานบริษัทเอกชน � ธุรกิจสวนตัว 

� อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................ 

5. ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

� นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท � 20,001-40,000 บาท 

� 40,001-60,000 บาท � 60,001-80,000 บาท 

� มากกวา 80,000 บาท 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดผลการวิเคราะหจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 

ตารางท่ี ข.1  

 

จํานวนปจจัยท่ีสกัดไดจากการวิเคราะหปจจัยและคาความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสามารถ

อธิบายได 

Total Variance Explained 

Co
m

po
ne

nt
 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 5.916 29.579 29.579 5.916 29.579 29.579 3.217 16.087 16.087 

2 1.915 9.576 39.156 1.915 9.576 39.156 2.695 13.475 29.561 

3 1.635 8.174 47.329 1.635 8.174 47.329 2.200 11.001 40.562 

4 1.377 6.884 54.213 1.377 6.884 54.213 2.196 10.981 51.543 

5 1.170 5.851 60.064 1.170 5.851 60.064 1.704 8.521 60.064 

6 .882 4.408 64.472       

7 .851 4.255 68.728       

8 .754 3.772 72.500       

9 .658 3.292 75.792       

10 .630 3.149 78.942       

11 .592 2.958 81.900       

12 .561 2.806 84.705       

13 .480 2.400 87.105       

14 .460 2.299 89.404       

15 .416 2.079 91.483       

16 .402 2.009 93.492       

17 .378 1.890 95.382       

18 .330 1.651 97.033       

19 .324 1.620 98.653       

20 .269 1.347 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางท่ี ข.2 

 

ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยและหมุนแกนแลว (Rotated Component Matrix) 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหผลตอบแทนตามท่ีคาดไว    0.726  

หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหผลตอบแทนสูงกวาเงินฝาก    0.809  

หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนใหกําไรสวนเกินจากการขายคืน

หลักทรัพย (Realized Profit) 

   0.798  

หลักทรัพยท่ีเลือกลงทุนมีนโยบายการจายผลตอบแทนอยาง

สม่ําเสมอ 

0.612     

มีโอกาสในการสรางผลตอบแทนไดหลากหลาย 0.524     

บริษัทท่ีเลือกลงทุนกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไดด ี 0.618     

บริษัทท่ีเลือกลงทุนมีความมั่นคงและความนาเช่ือถือ 0.716     

การลงทุนประเภทน้ีชวยลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจใน

ปจจุบันไดเปนอยางดี 

0.609     

ไมมีขาวลือท่ีไมดีเก่ียวกับหลักทรัพยท่ีเลือกลงทุน 0.598     

ความเสี่ยงจากการลงทุนอยูในระดับท่ียอมรับได 0.557     

ทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน

จากการลงทุนในระดับด ี

  0.809   

ทานตองการขอมูลเพ่ือประกอบการวิเคราะหในการตัดสินใจ

ลงทุนเปนจํานวนมาก 

0.474     

ทานมีความเช่ือมั่นในการลงทุน   0.766   

ทานชอบตัดสินใจลงทุนตามบุคคลอ่ืน เชน เพ่ือน เจาหนาท่ี

การตลาด หรือนักวิเคราะห 

    0.851 

ทานมีประสบการณการลงทุนในระดับมาก   0.784   

ขอมูล ขาวสาร และคําแนะนําท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีการตลาด

มีคุณภาพ 

    0.717 
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ตารางท่ี ข.2 

 

ปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยและหมุนแกนแลว (Rotated Component Matrix)  (ตอ) 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 

บริษัทหลักทรัพยท่ีทานเลือกใชบรกิารมีความเปนมืออาชีพ  

มีความรู และประสบการณในการลงทุนเปนอยางด ี

 0.634    

อัตราคาคอมมิชช่ันท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดเก็บ 

มีความเหมาะสม 

 0.764    

บริษัทหลักทรัพยใหบริการดี เชน ความสะดวก และ 

ความคลองตัวในการใชบริการ 

 0.839    

ความปลอดภัยในการใชบริการผานบริษัทหลักทรัพย  0.787    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ นายพงษพันธ ชะนิ่ม 

วันเดือนปเกิด 10 พฤษภาคม 2533 

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2554: เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

(เศรษฐศาสตรการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ตําแหนงงาน เจาหนาท่ีอาวุโส สวนงานอนุพันธทางการเงิน  

ฝายปฏิบัติการบริหารเงิน ธนาคาร มิซูโฮ จํากัด 

  

ประสบการณทํางาน 2558-ปจจุบัน: เจาหนาท่ีอาวุโส สวนงานอนุพันธทางการเงิน 

ฝายปฏิบัติการบริหารเงิน ธนาคาร มิซูโฮ จํากัด 

2555-2557: เจาหนาท่ี สวนงานธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน  

ฝายปฏิบัติการบริหารเงิน ธนาคาร มิซูโฮ จํากัด 
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