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บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของ 

คนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างาน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน  

(3) ศึกษาปัจจยัสขุภาพทางการเงิน ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจ ปัจจยัทศันะคติ ที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้

ของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจยัเชิงปรมิาณ ประชากรในการศกึษาวิจยัคือ คนวยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก ใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ t-test, สถิติความแปรปรวนทางเดียวและ

สถิติถดถอยพหคุณู  

   ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล ด้าน อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  

ปัจจัยสุขภาพทางการเงิน ปัจจัยความรูค้วามเข้าใจ ปัจจัยทัศนะคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของ 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

ค าส าคัญ : ตดัสินใจลงทนุ, ลงทนุในหุน้, หุน้ 

 

 

 



Abstract 

  The purpose of this research were as follows: (1) to study factors that affect decision to invest in 

stocks of working people in Bangkok area.  (2)  to study the basic individual factors that affect decision 

to invest in stocks of working people in Bangkok area classified by gender, age, educational, occupation 

and income.  (3) to study financial health, understanding of stock and attitude factors that affect decision 

to invest in stocks of working people in Bangkok area. The study was a quantitative research.  

The population was working people in Bangkok.  A sample was selected from 400  cases. The sample 

was selected using convenience sampling.  The instruments used were questionnaire.  The statistics 

used to analyze data were t-test, one way ANOVA, and multiple regression.  

  Research findings were as follows : The basic individual factors: age, educational, occupation, 

income.  financial health, understanding of stock and attitude that affect decision to invest in stocks  

of working people in Bangkok area with statistical significant 0.05 level  
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บทน า 

  ปัจจุบนัอัตราเงินเฟ้อไดก้ลายมาเป็นตัวเลขที่ประชากรแทบทุกระดับชั้นมีความคุน้เคย และตอ้งเขา้ไป  

มีความเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ เนื่องจากเงินเฟ้อ มีผลกระทบต่อเนื่องถึงสิ่ง ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะ

เป็นอัตราดอกเบีย้ทัง้เงินกูย้ืมและเงินฝาก ราคาสินคา้และอาหาร ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ยังส่งผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนการลงทุนที่แทจ้ริงอีกดว้ย การที่เงินเฟ้อของประเทศไทยมีแนวโน้มขยับสูงขึน้ท าใหมู้ลค่าของเงิน

ลดลง ดังนั้นการเขา้ใจถึงความหมายของการลงุทน เลือกลงทุนในสินทรพัยเ์พื่อการลงทุนได้อย่างเหมาะสม  

เพื่อสามารถเอาชนะเงินเฟ้อ จึงถือเป็นสิ่งที่จ  าเป็น ซึ่งการลงทุนในหุน้ถือเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมส าหรบั  

คนวยัท างาน 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จ าแนกตาม ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล 

3. เพื่อศกึษาปัจจยัสขุภาพทางการเงิน ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจ และปัจจยัทศันะคติ  

ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจยันีมุ้่งเนน้ที่จะศึกษาปัจจยัพืน้ฐานสว่นบุคคล ปัจจยัสขุภาพทางการเงิน ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจ 

และปัจจยัทศันะคติ ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ ของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจยัเชิง

ปรมิาณ แบบไม่ทดลอง โดยมีระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ประชากรของการศึกษาวิจัยนี ้

คือ บุคคลวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ 

เก็บรวบรวมขอ้มลู จากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน  

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

           ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

สมมติฐานการวิจัย 

  สมมติฐานที่ 1  คนวยัท างานที่มี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต่างกนั  

              สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ ต่างกนั 

  สมมติฐานที่ 2  ปัจจยัสขุภาพทางการเงิน สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้  

  สมมติฐานที่ 3  ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจ สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้  

 สมมติฐานที่ 4  ปัจจยัทศันะคติ สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาวิจยัครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งชดุค าถามเป็น 6 สว่น ดงันี ้

  สว่นที่ 1 ค าถามเพื่อคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามเพื่อคดักรองคณุสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม

ว่ามีคณุสมบติัในการเป็นประชากรในการวิจยัหรือไม่ คือ เป็นคนวยัท างานอาย ุ20 – 50 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อท าแบบสอบถามในขัน้ตอนต่อไป 

ปัจจยัสขุภาพทางการเงิน 

ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจ 

ปัจจยัทศันะคติ 

ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบุคคล 
   - เพศ 
   -  อายุ 
   -  ระดบัการศกึษา 
   -  อาชีพ 
   -  รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน การตัดสินใจลงทุนในหุ้น  

ของคนวัยทำงาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 



  ส่วนที่ 2 ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

เป็นค าถามปลายปิดแบบ Multiple Choices ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียง 1 ค าตอบ มีขอ้

ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  

  แบบสอบถามส่วนที่ 3 ถึง ส่วนที่ 6 เป็นค าถามเชิงบวก โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 

ก าหนดใหห้มายเลข 1 ถึง 5 แทนระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ  

ระดบัความคิดเห็น   ระดบัคะแนน 

เห็นดว้ยมากที่สดุ  5 

เห็นดว้ยมาก   4  

เห็นดว้ยปานกลาง  3 

เห็นดว้ยนอ้ย   2 

เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ  1 

 สว่นที่ 3 ขอ้มลูสขุภาพทางการเงินของผูต้อบแบบสอบถาม มีขอ้ค าถามทัง้หมด 10 ขอ้ ใชเ้กณฑค่์าเฉลี่ย

ในการแปลผลคะแนน เพื่อแบ่งระดบัสขุภาพทางการเงิน ค านวณตามสตูรช่องกวา้งของอนัตรภาคชัน้ แปลความหมาย

ของผลคะแนนไดด้งันี ้ 

ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 

4.21  -  5.00 มีสขุภาพทางการเงินระดบัดีมาก 

3.41  -  4.20 มีสขุภาพทางการเงินระดบัดี 

2.61  -  3.40 มีสขุภาพทางการเงินระดบัปานกลาง 

1.81  -  2.60 มีสขุภาพทางการเงินระดบัต ่า 

1.00  -  1.80 มีสขุภาพทางการเงินระดบัต ่ามาก 

ส่วนที่ 4 ขอ้มลูความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการลงทุนในหุน้ของผูต้อบแบบสอบถาม มีขอ้ค าถามทัง้หมด 

10 ขอ้ ใชเ้กณฑค่์าเฉลี่ยในการแปลผลคะแนนเพื่อแบ่งระดบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนในหุน้  ค านวณ

ตามสตูรช่องกวา้งของอนัตรภาคชัน้ แปลความหมายของผลคะแนนไดด้งันี ้

ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 

4.21  -  5.00 มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทนุในหุน้ระดบัดีมาก 

3.41  -  4.20 มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทนุในหุน้ระดบัดี 

2.61  -  3.40 มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทนุในหุน้ระดบัปานกลาง 

1.81  -  2.60 มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทนุในหุน้ระดบัต ่า 

1.00  -  1.80 มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทนุในหุน้ระดบัต ่ามาก 



  สว่นที่ 5 ขอ้มลูทศันะคติต่อการลงทุนในหุน้ของผูต้อบแบบสอบถาม มีขอ้ค าถามทัง้หมด 10 ขอ้ ใชเ้กณฑ์

ค่าเฉลี่ยในการแปลผลคะแนนเพื่อแบ่งระดับการมีทัศนะคติต่อการลงทุนในหุน้ ค านวณตามสูตรช่องกวา้งของ

อนัตรภาคชัน้ แปลความหมายของผลคะแนนไดด้งันี ้

ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 

4.21  -  5.00 มีทศันะคติที่ดีมากต่อการลงทนุในหุน้ 

3.41  -  4.20 มีทศันะคติที่ดีต่อการลงทนุในหุน้ 

2.61  -  3.40 มีทศันะคติปานกลางต่อการลงทนุในหุน้ 

1.81  -  2.60 มีทศันะคติค่อนขา้งไม่ดีต่อการลงทนุในหุน้ 

1.00  -  1.80 มีทศันะคติไม่ดีต่อการลงทนุในหุน้ 

 ส่วนที่ 6 ขอ้มูลการตัดสินใจลงทุนในหุน้ของผูต้อบแบบสอบถาม มีขอ้ค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ ใชเ้กณฑ์

ค่าเฉลี่ยในการแปลผลคะแนนเพื่อแบ่งระดบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้ ค านวณตามสตูรช่องกวา้งของอนัตรภาคชัน้ 

แปลความหมายของผลคะแนนไดด้งันี ้

 ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.21  -  5.00 ตดัสินใจลงทุนในหุน้แน่นอน 
3.41  -  4.20 อาจจะตดัสินใจลงทนุในหุน้ 
2.61  -  3.40 ปานกลาง/ยงัไม่แน่ใจ 
1.81  -  2.60 อาจจะตดัสินใจไม่ลงทนุในหุน้ 
1.00  -  1.80 ตดัสินใจไม่ลงทนุในหุน้แน่นอน 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ใชแ้บบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส ์(Google forms) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างคนวัยท างาน  

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) แจกแบบสอบถามจนไดก้ลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ก าหนดและน าขอ้มลูไปวิเคราะหด์ว้ยวิธีการ

ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูปทางสถิติ SPSS 

 

เทคนิคการวิเคราะหข์้อมูล 

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีการวัดระดับแบบกลุ่ม  ได้แก่ 

ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  



   1.2 ใชค่้าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีการ 

วดัระดบัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัสขุภาพทางการเงิน ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจ ปัจจยัทศันะคติ และการตดัสินใจ

ลงทนุในหุน้ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

  2. สถิติอนมุาน (Inferential Statistics)  

   2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุน้ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคลดา้น เพศ จะใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ Independent sample t-test  

   2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างานในเขกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลดา้น อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน จะใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  

   2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัสขุภาพทางการเงิน ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจ และปัจจยัทศันะคติ ที่มีผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในหุน้ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติถดถอยพหคุณู 

(Multiple Regression) 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

  ผลการวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล  ขอ้มลูปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ของกลุ่มตวัอย่าง จากการหาค่ารอ้ยละ (Percentage)  สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหข์อ้มลู ไดด้งันี ้

  1. กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 60.8  

  2. กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี  คิดเป็นรอ้ยละ 55.5 

  3. กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรี  คิดเป็นรอ้ยละ 66.8   

  4. กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรฐั/รฐัวิสาหกิจ คิดเป็นรอ้ยละ 58 

  5. กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 20,000 – 39,999 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 50  

   ผลการวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยสุขภาพทางการเงิน จากการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูในภาพรวมไดว้่า กลุ่มตวัอย่างมีสขุภาพทางการเงิน

ระดบัดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.532 เมื่อพิจารณาสขุภาพทางการเงินเป็น

รายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุอันดับแรกคือ การมีสินทรพัยม์ากกว่าหนีส้ิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.355 อนัดบัรองลงมาคือ การสามารถจ่ายช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลา  มีค่าเฉลี่ย



เท่ากับ 4.83 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.467 และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ การมีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืน

นอกจากเงินเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.46 และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.626 

  ผลการวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยความรู้ความเข้าใจ จากการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูในภาพรวมไดว้่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความรูค้วาม

เขา้ใจอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.698 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอันดับแรกคือ การมีความรูเ้ก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบ ส่วนต่างราคา 

(Capital Gain/Loss) จากการซือ้/ขายหุน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.616 อนัดบั

รองลงมาคือ การมีความรูเ้ก่ียวกับการออกหุน้ใหแ้ก่ผู ้ถือ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใชใ้นกิจการ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.808 และ ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ การศึกษาการลงทุนในหุน้

อย่างมีหลกัการ เช่น วิเคราะหก์ิจการของหุน้ที่อยากลงทุน อ่านงบการเงิน ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.932 

   ผลการวิเคราะหข์้อมูลทัศนะคติ จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูในภาพรวมไดว้่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันะคติที่ดีมากต่อการลงทุน 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.491 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สุด

อันดับแรกคือ การคิดว่ามีเวลาเพียงพอส าหรบัการติดตามขอ้มูลข่าวสารดา้นการลงทุนในหุน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.474 อันดับรองลงมาคือ การรูส้ึกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้  

จะช่วยสรา้งความมั่งคั่งทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.457 และขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุคือ การเชื่อในความสามารถของตนเองว่าจะสามารถวิเคราะหต์ลาดหุน้ได ้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 

ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.883  

  ผลการวิเคราะหข์้อมูลการตัดสินใจลงทุนในหุ้น จากการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มูลในภาพรวมไดว้่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 

อาจจะตัดสินใจลงทุนในหุน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.849 เมื่อพิจารณาเป็น  

รายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุอนัดบัแรกคือ ในช่วง 1 ปีนบัจากนีไ้ปจะตดัสินใจลงทนุในหุน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.98 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.954 อันดับรองลงมาคือ หากหุน้ที่สนใจนั้นมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 

ที่ท่านยอมรบัไดจ้ะตัดสินใจซือ้ทนัที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.694 และขอ้ที่มี

ค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดคือ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ไดต้ัดสินใจลงทุนในหุน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .24 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.30 

 



ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานที ่1  คนวัยท างานทีม่ี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน 

ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นต่างกัน   

 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล ดา้นเพศ ดว้ยสถิติ t - test independent ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า  

บคุคลเพศชายมีระดบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้สงูกว่าบุคคลเพศหญิง ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.143 กลา่วคือ 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกนั ไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ต่างกนั สามารถสรุปไดว้่า 

ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคลดา้น เพศ ไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล ดา้นอายุ ดว้ยสถิติ One - way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

พบว่า บุคคลที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีระดบัการตัดสินใจลงทุนในหุน้สงูที่สุด รองลงมาคือบุคคลที่มีอายุ 31 – 40 ปี  

ในภาพรวมมีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.001 อายุต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนในหุน้ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ  

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ต่างกัน  สามารถสรุปไดว้่า 

ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคลดา้น อาย ุสง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา ดว้ยสถิติ One - way ANOVA ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 พบว่า บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการตัดสินใจลงทุนในหุน้สูงที่สุด รองลงมาคือบุคคล  

ที่มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรี ในภาพรวมมีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.001 ระดบัการศกึษาต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุน

ในหุน้ต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั กล่าวคือ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั ส่งผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในหุน้ต่างกัน สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลดา้น ระดบัการศึกษา  ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจลงทนุในหุน้ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

  ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ ดว้ยสถิติ One - way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

พบว่า บุคคลที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ชีพอิสระมีการตัดสินใจลงทุนในหุน้สูงที่สุด รองลงมาคือบุคคลที่มีอาชีพ

ขา้ราชการ/พนักงานของรฐั/รฐัวิสาหกิจ ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 อาชีพต่างกันมีการตัดสินใจลงทุน 

ในหุน้ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในหุน้ต่างกนั สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลดา้น อาชีพ ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในหุน้ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 



  ผลการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล ดา้นรายไดต่้อเดือน ดว้ยสถิติ One - way ANOVA ที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติ 

0.05  พบว่า บคุคลที่มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 60,000 บาท มีการตดัสินใจลงทนุในหุน้สงูที่สดุ รองลงมาคือบุคคล 

ที่มีรายไดต่้อเดือน 40,000 – 60,000 บาท และอันดับสุดทา้ยคือบุคคลที่มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาท  

ในภาพรวมมีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.001 รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีการตัดสินใจลงทุนในหุน้ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

กล่าวคือ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ต่างกนั  

สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลด้าน รายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคน 

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสุขภาพทางการเงิน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้น   จาการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพทางการเงินกับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.05  พบว่ามีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.001 ปัจจัยสุขภาพทางการเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุน้

อย่างมีนยัส าคญั สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัสขุภาพทางการเงิน สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ของคนวยัท างาน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยความรู้ความเข้าใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้น จากการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความรู้ความเข้าใจกับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างานในเข ต

กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติการถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression) ที่ระดบันยัส าคญั

ทางสถิติ 0.05 พบว่ามีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.001 ปัจจัยความรูค้วามเขา้ใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุน้

อย่างมีนยัส าคญั สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ของคนวยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยทัศนะคติ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้น จากการทดสอบความสมัพันธ์

ระหว่างปัจจัยทัศนะคติกับการตัดสินใจลงทุนในหุน้ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.026 ปัจจัยทัศนะคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุน้อย่างมีนัยส าคัญ สามารถสรุปไดว้่า ปัจจัย

ทศันะคติ สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 



อภปิรายผลการศึกษาวิจัย  

   1. ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลด้าน เพศ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลธนิดา วริทธนนัท,์ รตัติกาล เขื่อนเพ็ชร (2562) ศึกษาเรื่อง  ปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สรุปไวว้่า เพศต่างกนั มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเขตภาคเหนือที่ไม่แตกต่างกนั และภาสวร ฉัตรอนันเวช (2561) ศึกษาเรื่อง 

สาเหตุของการไม่ลงทุนในหุน้และกองทุนรวมของคน Generation Y สรุปไวว้่า เพศ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจไม่

ลงทนุในหุน้และกองทนุรวม  

  2. ปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลด้าน อายุ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนวัยท างาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนิตา อนชุาตานนท ์(2564) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สรุปไวว้่า ปัจจัยดา้นประชากรศาสตรด์า้น อายุ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 

และภทัราวดี นามสีฐาน,ตรีเนตร ตนัตระกูล (2561) ศึกษาเรื่อง แนวทางการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้อเมริกา

ของนกัลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไวว้่า อายุต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้

อเมรกิาแตกต่างกนั  

  ผูว้ิจยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างที่มีอาย ุ41 – 50 ปี มีระดบัการตดัสินใจลงทนุในหุน้สงูที่สดุ รองลงมาคือบุคคลที่

มีอายุ 31 – 40 ปี เป็นไปไดว้่า บุคคลอายุ 41 -50 ปี ซึ่งเป็นวยัท างานตอนปลายมีความพรอ้มที่จะลงทุนมากที่สดุ 

เนื่องจากมีความมั่นคงในอาชีพ รายได ้ผ่านประสบการณห์ลากหลายดา้น และมีการบริหารจดัการการเงินส่วน

บคุคลไดอ้ย่างลงตวั  

  3. ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลดา้น ระดบัการศึกษา ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ ของคนวยัท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชุรีพร สีสนิท (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโนม้การ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร สรุปไวว้่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่ต่างกัน แนวโนม้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ต่างกนั และรวีพรรณ อตุรนิทร,์ รชันีกร บวรชาติ, กานตม์ณี การนิทร ์(2562) ศกึษาเรื่อง การตดัสินใจออมเงินและ

ลงทนุของบคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์สรุปไวว้่า บคุลากรที่มีการศึกษาต่างกนัมีการตดัสินใจออมเงินและ

การลงทนุต่างกนั 

  ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสูงที่สุด 

รองลงมาคือบุคคลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี การที่บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการ

ตดัสินใจลงทุนในหุน้สงูที่สดุ แสดงใหเ้ห็นว่าการศึกษาในหลกัสตูรการเรียนรูท้ี่สงูกว่าปริญญาตรีอาจมีส่วนพฒันา



องคค์วามรูร้วมไปถึงกระตุน้ใหบุ้คคลมีความสนใจทางดา้นการเงินการลงทนุเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกนับุคคล

บางรายอาจจะมีความสนใจในเรื่องของการเงินการลงทนุเพื่อพฒันาตนเองอยู่เป็นทนุเดิม 

  4. ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลด้าน อาชีพ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้น ของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชินกฤต วงศร์กัษา (2563) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจลงทุนหุน้สามัญ  

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวางแผนการเกษียณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สรุปไวว้่า อาชีพ 

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนหุน้สามัญในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเพื่อวางแผนการเกษียณของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และเตชสิทธิ์ กิตติสบุรรณ (2560) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราส่วน

ระหว่างเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรบันกัศกึษาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สรุปไวว้่า อาชีพ ส่งผลต่ออตัราส่วนระหว่างเงินออมและ

เงินลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญั   

  ผูว้ิจยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างที่มีอาชีพเจา้ของกิจการ/ชีพอิสระมีการตดัสินใจลงทนุในหุน้สงูที่สดุ รองลงมาคือ

บคุคลที่มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรฐั/รฐัวิสาหกิจ เป็นไปไดว้่า บคุคลที่ทีอาชีพเจา้ของกิจการ/ชีพอิสระ อยู่ใน

สถานะที่มีความเป็นอิสระทางด้านเวลา อาจมีเวลามากพอส าหรับการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการลงทุน  

การติดตามขอ้มูลข่าวสารการลงทุน  และอาจมีทักษะการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีมากจากประสบการณ์ 

การเป็นเจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ  

  5. ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลดา้น รายไดต่้อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุน้ ของคนวยัท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วฒุิพงศ ์แสงพนัธ ์(2563) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปไวว้่า คนวยัท างาน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีมีรายไดต่้างกนั มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์และสธิุชา แกว้เกตุ 

(2560) ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุน้ระยะ

ยาวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เขตภาคกลาง สรุปไวว้่า พนักงานที่มีรายไดต่้อเดือนต่างกัน  

มีการตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุน้ระยะยาวแตกต่างกนั 

  ผูว้ิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 60,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนในหุน้สูงที่สุด 

รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายไดต่้อเดือน 40,000 - 60,000 บาท กล่าวคือ บุคคลที่มีรายไดต่้อเดือนสงู มีการ

ตัดสินใจลงทุนในหุน้สูงกว่า บุคคลที่มีรายไดต่้อเดือนต ่า เป็นไปไดว้่ารายไดต่้อเดือนเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมาก  

ต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้น เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินส่วนบุคคลอาจสูงตามจ านวนรายได้ต่อเดือน  

สง่ผลต่อการจดัสรรเงินเพื่อการลงทนุในหุน้ 



  6. ปัจจยัสขุภาพทางการเงิน ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวภพ ชชัวาล (2563) ศึกษาเรื่อง การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องคนทั่วไป 

สรุปไวว้่า วินยัทางการเงินส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์และสมนึก เอือ้จิระพงพนัธ์, ปรรณ เกา้เอีย้น 

(2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการเงินส่วนบุคคลของขา้ราชการต ารวจภธูร จงัหวดัชมุพร สรุปไวว้่า สมรรถนะ

ทางการเงินมีผลอย่างยิ่งต่อศกัยภาพในการจดัการทรพัยส์ินของขา้ราชการต ารวจ 

  ผูว้ิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพทางการเงินระดับดีมาก เช่น มีสินทรพัยม์ากกว่าหนีส้ิน สามารถจ่าย

ช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลา และมีความคิดเห็นว่าอาจจะตดัสินใจลงทนุในหุน้ การที่ยงัไม่ตดัสินใจลงทุนอาจ

มีสาเหตุจากการที่บุคคลมีรายไดจ้ากแหล่งเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการการเงินส่วน

บุคคลทีดี การน าเงินนัน้มาลงทุนในหุน้อาจะส่งผลกระทบตามมา หรือผูท้ี่ตัดสินใจลงทุนในหุน้บางรายมีรายได้

จากแหล่งเงินเดือนเพียงอย่างเดียวแต่สามารถบริหารจดัการการเงินส่วนบุคคลไดเ้ป็นอย่างดี สามารถจดัสรรเงิน

ส าหรบัการรลงทนุในหุน้ได ้โดยไม่กระทบกบัการด าเนินชีวิต  

  7. ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุน้ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฬารตัน ์ศิริองักุล (2563) ทศันคติการออมและการลงทุนของ Generation Y ภายหลงั

จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 สรุปไวว้่า ทักษะความรูท้างการเงิน ส่งผลต่อทัศนคติการออมและ

การลงทุนของ Generation Y สวภพ ชัชวาล (2563) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรพัยข์องคน

ทั่วไป สรุปไวว้่า ปัจจยัความรูด้า้นการเงินสง่ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์และภาสวร ฉตัรอนนัเวช 

(2561) ศกึษาเรื่อง สาเหตขุองการไม่ลงทุนในหุน้และกองทุนรวมของคน Generation Y สรุปไวว้่า ความรูค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกับตลาดหุน้และกองทุนรวมของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน โดยคนกลุ่มที่ไม่ไดล้งทุนมีระดับของความเห็น

แตกต่างจากกลุม่คนที่ลงทนุในหุน้และกองทนุรวม 

  ผูว้ิจยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้เก่ียวกบัการลงทนุในหุน้ระดบัดี เช่น 

มีความรูเ้ก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบส่วนต่างราคา (Capital Gain/Loss) จากการซือ้/ขายหุ้น  

มีความรูเ้ก่ียวกับการออกหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใชใ้นกิจการ และมีความคิดเห็นว่าอาจจะ

ตดัสินใจลงทนุในหุน้ การท่ียงัไม่ตดัสินใจลงทุนอาจมีสาเหตมุาจากการที่ยงัไม่สามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกับการ

ลงทุนในหุน้อย่างมีหลักการ เช่น วิเคราะหก์ิจการของหุน้ที่อยากลงทุน อ่านงบการเงิน ฯลฯ หรืออาจเป็นไปไดว้่ า 

ผู้ที่ตัดสินใจลงทุนในหุ้นบางรายไม่ได้ท าการวิเคราะห์หุ้นอย่างมีหลักการ เพียงแต่ตัดสินใจซือ้หุ้นโดยอาศัย

ประสบการณ ์การติดตามข่าวสารดา้นการลงทุน หรือคาดการสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและเศรษฐกิจโดยรวม  

  8. ปัจจยัทศันะคติ ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ภทัราวดี นามสีฐาน ตรีเนตร ตนัตระกูล (2561) ศึกษาเรื่อง แนวทางการตดัสินใจลงทุนในตลาด



หุน้อเมริกาของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไวว้่า ทัศนคติเก่ียวกับการลงทุน มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจลงทุน ในตลาดหุน้อเมริกาแตกต่างกนั และภาสวร ฉัตรอนนัเวช (2561) ศึกษาเรื่อง สาเหตขุองการไม่ลงทุน

ในหุ้นและกองทุนรวมของคน Generation Y สรุปไว้ว่า ทัศนะคติต่อตลาดหุ้นและกองทุนรวมที่แตกต่างกัน 

สามารถบ่งบอกไดว้่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ลงทุนในหุน้และกองทุนรวมมองว่าการลงทุนในหุน้หรือกองทุนรวมนั้ น

เปรียบเสมือนการเสี่ยงโชค แต่กลุม่คนที่ลงทุนในหุน้และกองทุนรวมมองการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่คาดหวังก

ก าไรจากผลประกอบการโดยไม่มีเจตนาในการเสี่ยงโชค ท าใหม้มุมองของทัง้สองกลุม่ตวัอย่างมีความแตกต่างกนั  

  ผูว้ิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะคติที่ดีมากต่อการลงทุน เช่น คิดว่าตนเองมีเวลาเพียงพอส าหรับการ

ติดตามขอ้มลูข่าวสารดา้นการลงทุน รูส้ึกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้จะช่วยสรา้งความมั่งคั่งทางการเงิน

ใหก้บัตนเอง และมีความคิดเห็นว่าอาจจะตดัสินใจลงทุนในหุน้ การที่ยงัไม่ตดัสินใจลงทุนอาจมีสาเหตมุาจากการ

ไม่มั่นใจในตนเองโดยคิดว่าตนเองไม่สามารถวิเคราะหต์ลาดหุน้ได ้หรืออาจเป็นไปไดว้่าผูท้ี่ตัดสินใจลงทุนในหุน้

บางรายไม่มั่นใจในความสามารถวิเคราะหต์ลาดหุน้ของตนเองแต่ไดต้ัดสินใจซือ้หุน้โดยอาศัยการติดตามขอ้มูล

ข่าวสารดา้นการลงทนุหรือรบัฟังการวิเคราะหห์ุน้โดยผูเ้ชี่ยวชาญ เมื่อเห็นว่าหุน้ที่สนใจนัน้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ

ที่ตนยอมรบัไดจ้ะตดัสินใจซือ้ทนัที 

 

ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัย 

   ปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลดา้น อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ปัจจยัสขุภาพทางการเงิน 

ปัจจยัความรูค้วามเขา้ใจ ปัจจยัทศันะคติ  สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุน้ของคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศกึษาวิจยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาพทางการเงินระดบัดีมาก มีความรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้เก่ียวกับการ

ลงทุนในหุน้ระดับดี มีทัศนะคติที่ดีมากต่อการลงทุนในหุน้ และมีความคิดเห็นว่าอาจจะตัดสินใจลงทุนในหุ้น  

ผูส้ง่เสรมิการลงทนุ นายหนา้ ผูข้ายหลกัทรพัย ์หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง สามารถท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มลูของผูล้งทุน

ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและสื่อสารกับนักลงทุนท าใหก้ารระดมทุนท าไดร้วดเร็ว

ยิ่งขึน้ กระตุน้การเติบโตของการลงทนุใหป้ระสบความส าเรจ็ น ามาสูค่วามเขม้แข็งของตลาดทนุ 
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