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บทคดัย่อ 

 งานคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครมี

จุดประสงคก์ารคน้ควา้ 1) เพื่อสาํรวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุน

ของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลจากปัจจยัผลกัดนัทางตรงดา้น

ผลตอบแทนและความเส่ียง ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในเขต

กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลจากปัจจยัผลกัดนัทางออ้ม ดา้นการเมืองและเศษฐกิจ ท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 

เป็นการศึกษาค้นควา้เชิงปริมาณ ทาํการศึกษาจากลุ่มตัวอย่างนักลงทุนรายย่อยในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสาํรวจ ทาํการวิเคราะห์

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยดว้ยสถิติ 

Independent Sample T-test และ One-way ANOVA มาวิเคราะห์ปัจจยัผลกัดนัทางตรงและทางออ้ม

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression) กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด การประกอบอาชีพอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจัยผลกัดนั
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ทางตรง ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทน ดา้นความเส่ียง และปัจจยัผลกัดนัทางออ้ม ประกอบดว้ย 

ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ย ในดา้นประเภท

การลงทุน ดา้นปริมาณเงินลงทุนต่อคร้ัง จาํนวนคร้ังถ่ีในการลงทุน และดา้นระยะเวลาในการถือ

ครองหลกัทรัพย ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

คําสําคัญ : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์, ปัจจยัผลกัดนัท่ีมีผลต่อการลงทุน, การลงทุน 

Abstract 

The objectives of this research are (1) to study personal factors influencing the investment behavior of investors 

in Bangkok area (2 )  to study internal factors. Wealth and risk Influencing investment behavior of investors in 

Bangkok (3 )  to study external factors Economic and Political aspects That influences the investment behavior 

of investors in Bangkok. It is a quantitative research. The study was conducted on a sample of 400 investors in 

Bangkok by using questionnaires as a survey tool. Analyzing personal factors influencing investor's investment 

behavior with Independent Sample T-test and One-way ANOVA statistical analysis of internal and external 

factors influencing investor's investment behavior with Multiple Linear Regression, set statistical significance 

at the .05 level. 

 The study found that Individual factors consist of gender, age, marital status. education level, 

occupation and income. Internal factors consist of Wealth. Risk side and External factors, including Economic 

and Political aspects, influence investors' investment behavior. In terms of investment style Investment value 

Investment frequency and the duration of investment Statistically significant 

Keywords: investment behavior, investment patterns, influencing factors 

บทนํา 

1.1 ท่ีและความสําคัญ 

 การเลือกลงทุนจึงตอ้งใชก้ารพิจจารณาอยา่งถ่ีถว้น และหมัน่ศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ เพื่อให้

ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีนักลงทุนคาดหวงั และสามารถจดัการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในการลงทุน 
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นอกจากน้ี การลงทุนยงัมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในระดบัประเทศดว้ย เน่ืองจาก

เงินลงทุนจะถูกส่งไปใหก้บัภาคธุรกิจท่ีตอ้งการเงินทุน เพื่อนาํไปพฒันาผลิตภณัฑ ์การบริการ หรือ

ขยายกิจการ กระตุ้นการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรม และเพิ่มปริมาณการจับจ่ายใช้สอย

ภายในประเทศ สินคา้และบริการมีคุณภาพดีข้ึน และมีราคาถูกลงเม่ือเทียบกบัรายได ้ของผูบ้ริโภค 

การลงทุนท่ีทาํให้เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งมีคุณภาพนอกจากจะเกิดผลดีต่อผูบ้ริโภคแลว้ ยงัทาํให้เกิด

การจา้งงาน และรัฐสามารถจดัเก็บภาษีไดม้ากข้ึนเพื่อนาํไปพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ หรือจดั

สวสัดิการใหก้บัประชาชน 

 ในปัจจุบนัดว้ยสถานการของโรคระบาดเช้ือโคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 

2019 หรือท่ีเรียกว่าโควิด 19 ไดส่้งผลกระทบไปทัว่โลก ทาํให้มนุษยจ์าํเป็นตอ้งพบปะกนัน้อยลง

เพื่อลดอัตราการระบาดของโรค การบริโภคลดลงโดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการบางอย่าง เช่น 

ร้านอาหาร การเดินทาง ทาํให้กิจการไม่สามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างราบล่ืนหรือเต็มประสิทธิภาพ 

เกิดการว่างงาน อตัราดอกเบ้ียตํ่า ปริมาณหน้ีครัวเรือนสูงข้ึน กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง ทาํให้การ

ลงทุนเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กบัผูล้งทุน เพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอหรือ

ใกลเ้คียงกบัรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของนกัลงทุน เพื่อท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการท่ีตอ้งการเงินทุน ในการออกหลกัทรัพยท่ี์เหมาะสมสําหรับนักลงทุน ตรงกบั

ความตอ้งการ ภายใตเ้ง่ือนไขและความเส่ียงท่ีนกัลงทุนยอมรับได ้

1.2 คาํถามการค้นคว้าอสิระ 

1.2.1 นกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์อยา่งไร และลกัษณะ

ของประชากรศาสตร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยอยา่งไร 

1.2.2 ปัจจยัผลกัดนัทางตรงใดบา้ง ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ย 

1.2.3 ปัจจยัผลกัดนัทางออ้มใดบา้ง ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ย 
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1.3 วตัถุประสงค์ 

1.3.1 เพื่อสาํรวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุน

รายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลจากปัจจัยทางตรงด้านผลตอบแทนและความเส่ียง ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.3.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลจากปัจจยัทางออ้ม ดา้นการเมืองและเศษฐกิจ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 กาํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหา มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1.4.1.1 ตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

- ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพและรายได้

ของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ปัจจยัทางตรง ดา้นผลตอบแทน ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของผลตอบแทนและอิสรภาพทางการเงิน ดา้น

ความเส่ียงไดแ้ก่ ความตอ้งการส่วนต่างจากการลงทุน ค่ารักษาพยาบาลและภยัพิบติั 

- ปัจจยัทางออ้ม ดา้นการเมือง ไดแ้ก่ ความมัน่คงของรัฐบาล นโยบายการจดัเก็บภาษี  นโยบายท่ี

ส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ดา้นเศษฐกิจ ไดแ้ก่ ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืดเคือง อตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากท่ีลดลง  การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนทางการเงินระหว่างประเทศ และการเติบโตทาง

เศษฐกิจ 

               1.4.1.2 พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ประเภท

การลงทุน ปริมาณการลงทุน ความถ่ี ระยะเวลาในการถือครองหลกัทรัพย ์

1.4.2 กาํหนดขอบเขตดา้นประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
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ประชากรท่ีใช้ศึกษาคือ นักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร ชาวไทย ท่ีเร่ิมต้นหรือมี

ประสบการณ์ในการลงทุน อาย ุ20 ปีข้ึนไป 

1.4.3 กาํหนดระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 1.5.1 ผู ้ออกหลักทรัพย์ จะทราบถึงความต้องการลงทุน ของนักลงทุนรายย่อยในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 1.5.2 ผูน้าํเสนอผลิตภณัฑท์างการลงทุน แก่นักลงทุนรายย่อยจะทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.6 นิยามศัพท์ 

 1.6.1  ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ คือ ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 

สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ป็นตน้ 

 1.6.2 นกัลงทุน คือ ผูท่ี้มีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงสามารถเปิดบญัชีซ้ือ-ขายหลกัทรัพยไ์ด ้

โดยตอ้งการผลกาํไรจากการนาํเงินสดมาลงทุน 

 1.6.3 การลงทุน หมายถึง กิจกรรมท่ีนักลงทุน ไดน้าํเงินสดปัจจุบนัมาซ้ือหลกัทรัพยห์รือ

ทรัพยสิ์นมีค่า เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอนาคต 

 1.6.4 ผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชน์หรือกาํไรในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน 

เช่น ส่วนต่างระหว่างราคาซ้ือและราคาขาย เงินปันผล ดอกเบ้ีย หรือสิทธิบางอย่างท่ีอ้างอิงกับ

หลกัทรัพยห์ลกั เช่น ใบสาํคญัแสดงสิทธิในราคาซ้ือหุน้สามญั 

 1.6.5 การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากจาํนวนตวัเลือกหลายๆ ตวัเลือก 

เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด ไม่มีความเสียหายหรือมีความเสียหายนอ้ยท่ีสุด 
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1.7 กรอบแนวคดิการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

 

 

1.8 สมมติฐานการวิจัย 

 1.8.1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ รายได ้

แตกต่างกนั มีผลต่อการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

 1.8.2 ปัจจยัผลกัดนัทางตรง ดา้นผลตอบแทน และความเส่ียง มีอิทธิพลต่อการลงทุนของนกั

ลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

 1.8.3 ปัจจยัผลกัดนัทางออ้ม ดา้นการเมืองและเศษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการลงทุนของนกัลงทุน

รายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

     1. เพศ 

     2. อาย ุ

     3. สถานภาพการสมรส 

     4. การศึกษาสูงสุด 

     5. การประกอบอาชีพ 

     6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยผลกัดันทางตรง 

- ดา้นผลตอบแทน 

- ดา้นความเส่ียง 

ปัจจัยผลกัดันทางอ้อม 

- ดา้นการเมือง 

- ดา้นเศษฐกิจ 

พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน

รายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร 

- ประเภทการลงทุนสัดส่วน

สูงสุด        

- ปริมาณเงินลงทุนต่อคร้ัง  

- จาํนวนคร้ังในการลงทุนต่อ

ปี 

- ระยะเวลาในการถือครอง

หลกัทรัพย ์
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวความคิดเร่ืองการลงทุน หมายถึง การนาํเงินสดมาซ้ือหลกัทรัพยห์รือการร่วมทุนทางธุรกิจ 

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนจากเงินลงทุน โดยนกัลงทุนจะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงความเส่ียง

และการตดัสินใจนาํเงินออมมาลงทุน เราจึงตอ้งศึกษาหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และพิจารณาเง่ือนไข 

ผลตอบแทนในการลงทุนอยา่งรอบคอบ  

 รวี ลงกานี, ( 2550 หน้า 1 ) อธิบายว่า การลงทุน คือการนาํเงินท่ีเหลือจากการใช้จ่ายใน

ชีวิตประจาํวนั ไปใชเ้พื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต หรือในอีกความหมายหน่ึง คือ การลงทุนเป็น

การนาํเงินจาํนวนหน่ึงไปใช ้เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต โดยกระแสเงินสดรับใน

อนาคตนั้นจะชดเชยต่อการนาํเงินไปลงทุนให้แก่ผูก้นัเงินในช่วงเวลาหน่ึง โดยกระแสเงินสดรับน้ี

จะตอ้งสามารถชดเชยอตัราเงินเฟ้อและชดเชยความเส่ียงท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต 

2. แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หน้า 41-42 ) กล่าวว่า ปัจจัยด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สมาชิกครอบครัว สถานภาพการสมรส รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็น

เกณฑท่ี์นิยมใช ้ในการแบ่งส่วนการตลาด  

3. แนวความคิดเกีย่วกบัปัจจัยด้านการเมือง 

 ( Wagner. 2006 : 25 ) กล่าววา่ การเมือง หมายถึงกิจกรรมของมนุษยท่ี์ใชจ้ดัการกบัเร่ืองบาง

เร่ืองร่วมกนั หรือการกระทาํใดก็ตามท่ีมนุษยไ์ดก้ระทาํร่วมกนั  

4. แนวความคิดเกีย่วกบัปัจจัยด้านเศษฐกจิ 

 อญัญา ขนัธวิทย,์ (2546, หนา้ 193) กล่าววา่ อตัราดอกเบ้ียสามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 อยา่งคือ 

1. อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืระหวา่งธนาคาร ( Interbank Rate )  

2. อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (Lending Rate) มี 3 ประเภทย่อย คือ 1. อัตราดอกเบ้ีย MLR ( Medium 

Lending Rate 2.อตัราดอกเบ้ีย MOR( Minimum Overdraft Rate ) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียประเภท



8 
 

เบิกเกินบญัชีท่ี ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 3. อตัราดอกเบ้ีย MRR (Minimum 

Retail Rate) หมายถึง อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ธนาคาร พาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี 

3. อตัราดอกเบ้ียอา้งถึง ( Reference Rate ) เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศทุก

วนัศุกร์  

4. อตัราดอกเบ้ียมาตรฐาน เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกเก็บจากสถาบัน

การเงิน ท่ีใหกู้ย้มืในวงเงินท่ีกาํหนดจากฐานเงินฝากของสถาบนัการเงินแต่ละแห่ง 

5. อตัราดอกเบ้ียซ้ือคืนในตลาดพนัธบตัร เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้น การซ้ือขายพนัธบตัรรัฐบาล 

6. อตัราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร ณ ตลาดลอนดอน ( London Interbank Offered Rate 

หรือ LIBOR ) เป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืหรือเงินฝากระหวา่งธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีฐานะและช่ือเสียง

ดีมากซ่ึงกาํหนด ณ ตลาดการเงินท่ีกรุงลอนดอน ในประเทศองักฤษ 

5. แนวความคิดเร่ืองกระบวนการตัดสินใจ  

  วิชยั โถสุวรรณจินดา ( 2535, หนา้ 185 ) กล่าววา่การตดัสินใจวา่ หมายถึง การเลือกทางเลือก

ท่ีมีอยูห่ลายๆ ทางเลือก โดยใชท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเลือกเดียวท่ีจะตอบสนองเป้าหมาย หรือ

ความตอ้งการของผูเ้ลือกได ้

บทที่ 3 วธีิดําเนินการศึกษาค้นคว้า 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือนกัลงทุนรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่

ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ผูศึ้กษาคน้ควา้จึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช ้วิธีการ

คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคล่ือน

ไม่เกิน 5% 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 ผูศึ้กษาคน้ควา้เลือกการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 1. อาย ุ20 ปีข้ึนไป 2. เป็นนกัลงทุนท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นชนิดต่าง ๆ

และการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งการสุ่ม

เขต 5 เขต จากทั้งหมด 50 เขต เขตละ 80 คน 1) เขตมีนบุรี 2) เขตสะพานสูง 3) เขตคนันายาว 4) เขต

บางบอน  5) เขตบางนา 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูค้น้ควา้สร้างข้ึนจาก

วตัถุประสงค ์และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยเป็นคาํถามเป็นแบบปลายปิด (Close-

ended Question) จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจัยผลกัดนัท่ีส่งผลต่อการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยใน เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยคาํถามเป็นแบบปลายปิด 

3. การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูค้น้ควา้จะนาํแบบสอบถาม เสนอ

ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา เพื่อทาํการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และ

ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่องานศึกษาคน้ควา้ แล้วจึงทาํการตรวจสอบคุณภาพความตรงของ

เน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองการลงทุน จาํนวน 4 ท่าน โดยค่า IOC (Item-

Objective Congruence Index) ของแต่ละคาํถามตอ้งมีค่า 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงว่าขอ้คาํถาม

นั้นมีความเท่ียงตรงกบัเน้ือหา (Content Validity) ท่ีตอ้งการศึกษา 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 อยา่งคือ  

1. ขอ้มูลชั้นตน้ คือการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาจะเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม  

2. ขอ้มูลชั้นรอง ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

และจากขอ้มูลออนไลน์เพื่อใหไ้ด ้ขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับงานศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statics ) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. เพศ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีการลงทุนท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ T-test เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ

กลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม วา่ค่าเฉล่ียของแต่ละปัจจยัต่างกนัหรือไม่ 

2. อายุ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีการลงทุนท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบ ระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม 

3. สถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีการลงทุนท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหมี้พฤติกรรมการลงทุนท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหวา่งค่าเฉล่ีย

ของตวัแปรมากกวา่ 2 กลุ่ม 

5. การประกอบอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีการลงทุนท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉล่ียของตวั

แปรมากกวา่ 2 กลุ่ม 
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6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีการลงทุนท่ีแตกต่างกนั โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉล่ียของตวั

แปรมากกวา่ 2 กลุ่ม 

7. ปัจจยัทางตรง ดา้นผลตอบแทน ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของผลและอิสรภาพทางการเงิน ดา้นความ

เส่ียง ไดแ้ก่ ความตอ้งการส่วนต่างจากการลงทุน สุขภาพและอาการเจ็บป่วย ภยัพิบติั/อุบติัเหตุ ใช้

สถิติสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของเพียร์สัน ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัปัจจยัทางตรง ดา้น

ความผลตอบแทนและด้านความเส่ียงกับการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย และใช้การวิเคราะห์

ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ในการวิเคราะห์ปัจจยัทางตรงท่ีมีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

8. ปัจจยัทางออ้ม ดา้นการเมือง ไดแ้ก่ ความมัน่คงของรัฐบาล นโยบายการจดัเก็บภาษีและนโยบาย

ท่ีส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืดเคือง อตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากท่ีลดลง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนทางการเงินระหว่างประเทศ และการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะใช้สถิติสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของเพียร์สัน ในการหาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัทางออ้ม ดา้นการเมืองและดา้นเศรษฐกิจกบัการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย และใช้

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ในการวิเคราะห์ปัจจยัทางออ้มท่ีมีผลต่อการลงทุนของนกัลงทุน

รายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน แบ่งตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย

ละ 54.5 ดา้นอายุ ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ดา้นสถานภาพการสมรส 

ส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อยละ 62.0 ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 58.5 ดา้นการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น

ร้อยละ 41.0 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 36.0 
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พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย  

 พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย ดา้นประเภทการลงทุนพบว่า ส่วนใหญ่เลือก

รูปแบบการลงทุนประเภทตลาดการเงิน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ การลงทุนประเภทตรา

สารหน้ี คิดเป็นร้อยละ 10.0 การลงทุนประเภทกองทุนรวม คิดเป็นร้อยละ 19.5 การลงทุนในตรา

สารทุน คิดเป็นร้อยละ 12.0 การลงทุนประเภทการลงทุนระหว่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ

การลงทุนบนอสังหาริมทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลาํดบั    

 พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ย ดา้นปริมาณเงินลงทุนต่อคร้ัง โดยในการลงทุน

แต่ละคร้ัง พบว่าส่วนใหญ่ลงทุนคร้ังละ น้อยกว่า 500,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 65.5  รองลงมาคือ 

ลงทุนคร้ังละ 500,001 - 750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0 ลงทุนคร้ังละ มากกวา่ 1,000,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 9.5 และลงทุนคร้ังละ 750,001 – 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลาํดบั  

 พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุน ดา้นจาํนวนคร้ังในการลงทุนต่อปี พบวา่ส่วนใหญ่ลงทุน

ปีละ 2-4 คร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาลงทุนปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 24.5 ลงทุนปี

ละ 8 คร้ังข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 11.5 ลงทุนปีละ และลงทุนปีละ 5-7 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.0

ตามลาํดบั           

 พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ย ดา้นระยะเวลาในการถือครองหลกัทรัพย ์พบว่า

ส่วนใหญ่จะลงทุนเป็นระยะเวลา 2 - 4 ปี มากท่ีสุด มีจาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา

คือ จะลงทุนเป็นระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี มีจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 จะลงทุนเป็น

ระยะเวลา 5 – 7 ปี มีจาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และเป็นระยะเวลา 8 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 72 

คน คิดเป็นร้อยละ 18 ตามลาํดบั 

ข้อเสนอแนะ 

 การนําผลการวิจัยไปใช้        

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด การ

ประกอบอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสามารถนาํไปใชน้าํเสนอประเภทการลงทุนใหเ้หมาะสมกบั

นกัลงทุนรายยอ่ยบุคคลธรรมได ้เช่น การใหค้าํแนะนาํจากผูแ้นะนาํการลงทุนต่อผูล้งทุน 
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 ขอ้มูลจากปัจจยัผลกัดนัทางตรงและทางออ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุน

รายย่อย สามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมโยง หรือสร้างแบบจาํลอง ในการคาดการ

พฤติกรรมการลงทุน ซ่ึงเหมาะกับ ผูวิ้เคราะห์ด้านการลงทุน ในการนําข้อมูลไปประกอบทาํ

บทความสาํหรับเผยแพร่ 

 การศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 

 ควรเพิ่มความหลากหลายในเร่ืองของประเภทการลงทุน เช่น คลิปโตเคอเรนซ่ี หรือท่ีรู้จกั

กนัในรูปแบบของเงินดิจิตอล การลงทุนบนตราสารอนุพนัธ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึน 
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