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บทคดัย่อ 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1.เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุน
ของพนักงานการประปานครหลวง 2.เพื่อศึกษาการลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุนของพนักงานการ
ประปานครหลวงจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์3.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจลงทุนในหุน้สามญัของพนกังานการประปานครหลวง กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้นี้คอืพนักงาน
การประปานครหลวง จ านวน 175 คน โดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติกิารทดสอบแบบ t-test สถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) 
หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรยีบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีLSD และสถติกิารถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าพนักงานการประปานครหลวงทีม่เีพศ และอายุต่างกนัท าใหก้าร
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวงโดยภาพรวมต่างกัน และ
พนกังานการประปานครหลวงทีม่สีถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดอืนและประสบการณ์การลงทุน
ในตลาดหลกัทรพัย์ที่ต่างกันท าให้การเลือกลงทุนในหลักทรพัย์ตราสารทุนของพนักงานการประปา               

นครหลวงโดยภาพรวมไม่ต่างกนั นอกจากนี้ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมปัจจยัดา้นบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ลอืกใช้
บรกิาร และการเขา้ถงึขอ้มูลหลกัทรพัย์มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุนของพนักงาน    
การประปานครหลวง 
ค าส าคญั: การเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนกังานการประปานครหลวง 
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ABSTRACT 

 The proposes of this research were to (1) study the behavior of securities investment of 
Metropolitan waterworks authority officer. (2) study the citizen factors. And (3) study the 
investment factors affecting the securities investment behavior. The sampling group was used in 
this research was 175 investors in Metropolitan waterworks authority and using questionnaire as 
a survey tool for collecting data. Then the collected data were analyzed in term of frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Moreover, hypothesis was tested with t-test and one-
way ANOVA statistics. Besides, if the differences were found, they would be analyzed in pair by 
LSD method and multiple regression. 

Results of the hypothesis test were found that difference of gender and age affecting the 
securities investment behavior of Metropolitan waterworks authority officer. However, difference 
of status, education background, income and investment experience was not affected to this 
behavior. Further, the most factors for the investment such as the security management and 
investment company and information and news policies of the country were also affected to the 
securities investment behavior of Metropolitan waterworks authority officer. 

Keywords: Securities investment of Metropolitan waterworks authority officer 
บทน า 

ปัจจุบนัการลงทุนในตราสารทุนหรอืหุน้สามญัเริม่ได้รบัความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึน้ทัง้ใน
วยัเกษียณ วยัท างาน และวยัเรยีนที่เริม่มเีงนิออมและมวีตัถุประสงค์ที่จะบรหิารเงนิออมของตนให้มี
ความมัน่คง และมอีสิรภาพทางการเงนิในระยะสัน้และระยะยาวแทนที่การฝากออมเงนิไว้กบัธนาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิต่างๆเพือ่รบั ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเงนิฝากโดยมวีตัถุประสงค์
ทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีสู่งกว่าอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆจากขอ้มูลจะพบว่ามผีูเ้ปิด
บญัชเีพื่อลงทุนในตราสารทุนเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2564 มอีตัราการเตบิโตสูงที่สุด
ในรอบ 5ปียอ้นหลงั คอื 44.30% หรอืเพิม่ขึน้ 937,418 บญัช ีจากเดอืนพฤศจกิายนในปี พ.ศ. 2563 จาก
ขอ้มลูนี้จงึสามารถสรุปไดว้่านกัลงทุนรายย่อยใหค้วามสนใจทีจ่ะเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรพัยเ์พิม่มาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อเกดิการลงทุนจากนักลงทุนรายย่อย ภาคธุรกจิจะขยายตวัจากเงนิทุนจากนัก
ลงทุนรายย่อย และมุมของรฐับาลจะสามารถจดัเกบ็ภาษใีนลกัษณะต่างๆไดม้ากเป็นผลใหเ้ศรษฐกจิของ
ประเทศเจรญิขึน้ ในแงข่องการลงทุนในหลกัทรพัย ์ถงึแมว้่าผูล้งทุนหรอืนักลงทุนรายย่อยจะไม่ไดเ้ขา้ไป
เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้วยตัวเองแต่ผู้ลงทุนได้ช่วยสะสมเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจที่ต้องการเงินลงทุน                    
โดยมหีลกัทรพัยเ์ป็นสื่อกลางเชื่อมโยง ระหว่างผูล้งทุนกบัธุรกจิทีต่้องการเงนิทุน ท าใหธุ้รกจิทีต่้องการ



เงนิทุนจ านวนมากสามารถระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยไดซ้ึง่ภาคธุรกจิอาจจะมตี้นทุนเงนิทุนทีต่ ่ากว่า
การระดมทุนจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิต่างๆการลงทุนในหุน้สามญั  

ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนหรอืหุน้สามญัและมคีวาม
สนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องการลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวง เนื่องจากใน
ปัจจุบนัผูว้จิยัพบว่าพนักงานทุกระดบัในองคก์รการประปานครหลวงหลายท่านเริม่ใหค้วามสนใจในการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้องการวางรากฐานทางการเงินและเป็นอิสระทางการเงิน รวมทัง้การ
วางแผนเกษยีณ โดยในปัจจุบนัพบว่านักลงทุนรายย่อยสามารถเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารได้มากขึ้น จงึเริม่
เกิดการรบัรู้และการเรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น ส่งผลให้เริ่มมีความสนใจที่จะเข้าลงทุนในตราสารทุน
ประเภทหุน้สามญั 
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

       1.เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนกังานการประปานครหลวง 
       2.เพื่อศึกษาการลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวงจ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์
       3.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของ
พนกังานการประปานครหลวง 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตดงันี้ 

1.ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การศกึษาครัง้นี้มจุีดมุ่งหมายในการศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุน
ของพนกังานการประปานครหลวงตวัแปรอสิระแบ่งเป็น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  

1.ตวัแปรดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  รายได ้ 
ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

2.ตวัแปรดา้นปัจจยัด้านพฤตกิรรม ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยท์ี่ใช้บรกิาร           
การเขา้ถงึขอ้มลูหลกัทรพัย ์การยอมรบัความเสีย่ง 

ตวัแปรตามไดแ้ก่ การเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนกังานการประปานครหลวง 
2.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คอื พนักงานการประปานครหลวง หน่วยงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (บรกิาร 5) หรอืพื้นที่
ให้บริการจังหวัดนนทบุรีโดยตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ พนักงานการประปานครหลวง 
หน่วยงานผูช้่วยผูว้่าการ (บรกิาร 5) หรอืพืน้ทีใ่หบ้รกิารจงัหวดันนทบุรซีึ่งผู้วจิยัทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนอ้างองิขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคลโดยรายงานรายละเอยีดอตัราก าลงัพนักงานการ
ประปานครหลวง ณ วันที่ 30 กันยายน ปีพ.ศ. 2564 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยและได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรค านวณของ (Taro Yamane, 1970: 



580-581) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคลื่อน +- 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 175 คน 
  3.ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ท าการวจิยัและรวบรวมขอ้มลูตัง้แต่เดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึ เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2565 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัส าหรบังานวจิยัน้ีอธบิายไดด้งันี้  
1.การศึกษาในครัง้นี้เพื่อทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรม การลงทุนในหลักทรพัย์                           

ตราสารทุนของพนกังานการประปานครหลวง 
2.ผลการวจิยันี้คาดว่าหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืผูท้ีส่นใจจะน าไปใชใ้นประกอบในการ ตดัสนิใจ             

การลงทุนในตราสารทุนได ้
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

 
 

สมมติฐานของการศึกษา 



สมมติฐานที่1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  รายได้  
ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั สง่ผลต่อการเลอืกลงลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสาร
ทุนของพนกังานการประปานครหลวง 

สมมตฐิานที2่ ปัจจยัด้านพฤตกิรรม ระยะเวลาในการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยท์ี่ใช้บรกิาร  การ
เขา้ถงึขอ้มูลหลกัทรพัย์ และประสบการณ์ในการลงทุนมผีลต่อการเลอืกลงลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสาร
ทุนของพนกังานการประปานครหลวง 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 การประปานครหลวง 

การประปานครหลวง คือองค์กรรฐัวิสาหกิจในสงักัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ผลิตและ
ใหบ้รกิารเกีย่วกบัน ้าประปาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุร ีและจงัหวดัสมุทรปราการ 
  
แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) ได้กล่าวว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ ใช้ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ 
เพือ่เป็นการแบ่งแยกในแต่ละสว่นของตลาดท าใหเ้กดิประสทิธผิลในการก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายและ
ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ๆประกอบดว้ย(1) เพศ (Gender) เพศหญงิและเพศชาย มแีนวโน้ม ที่
จะมคีวามแตกต่างกนั ในดา้นทศันคตแิละพฤตกิรรม(2) อายุ (Age)กลุ่มอายุทีม่คีวามแตกต่างกนั ท าให้
มคีวามชื่นชอบรสนิยมที่แตกต่างกนั(3) ระดบัการศึกษา (Education) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดบัสูง
ส่งผลใหม้กีารบรโิภคสนิคา้ที่มคีุณภาพดกีว่า รวมถงึมรีาคาสูงกว่า การบรโิภคสนิคา้ของผูท้ีม่กีารศกึษา
ในระดบัต ่า(4) อาชพี (Occupation) บุคคลที่มอีาชพีแตกต่างกนั ส่งผลให้มคีวามต้องการในด้านสนิคา้ 
และบรกิารที่ต่างกนั(5) รายได้ (Incomes) ผู้บรโิภคที่มรีายได้ปานกลางและมรีายได้ต ่ามขีนาดตลาด
ใหญ่กว่าผูบ้รโิภค ทีม่รีายไดส้งูสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ จงึมกีารแบ่งสว่นตลาดตามรายได้ 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุน 

Frank K. Reilly. (2535) การลงทุน หมายถงึการกนัเงนิไวจ้ านวนหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อท า
ให้เกิดกระแสเงนิสดรบัในอนาคต โดยกระแสเงนิสดรบันี้ควรคุ้มกบัอตัราเงนิเฟ้อและคุ้มกบัความไม่
แน่นอนทีจ่ะเกดิแก่กระแสเงนิสดรบัในอนาคต 

เพชร ีขุมทรพัย ์(2544) การลงทุน หมายถงึ การน าเงนิทีเ่กบ็ออมไปสรา้งผลตอบแทนทีสู่งกว่า
การออมหรอืฝากธนาคาร โดยการลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล หรอืหลกัทรพัย์ต่างๆซึ่งจะมคีวามเสี่ยงที่
สงูขึน้หรอืการเลอืกซือ้อสงัหารมิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยข์องบุคคล หรอืสถาบนั เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนเป็น
สดัสว่นกบัความเสีย่งตลอดเวลาอนัยาวนาน ประมาณ 10 ปี แต่อย่างต่าํ ไม่ต่าํกว่า 3 ปี 

ณัฐพล ลลีาวฒันานันท์ (2559) กล่าวว่าความเสีย่งในการลงทุน หมายถงึ การทีไ่ดผ้ลตอบแทน
คลาดเคลื่อนจากอตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัซึ่งอาจจะต ่ากว่าหรอืสูงกว่า โดยทัว่ไปแล้วระดบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนจะมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัความเสีย่ง 



การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเลือกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุน 

ทฆิมัพร จาดสุวรรณ์ (2562) ศกึษาเรื่องแรงจงูใจในการลงทุนและพฤตกิรรมการลงทุนทีม่ผีลต่อ
กระบวนการการตดัสนิใจลงทุนในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างนักลงทุนทัว่ไปทีล่งทุนในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มอีายุระหว่าง 30-39 ปีมอีาชพีเป็นพนักงาน เอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,000-35,000 บาท มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละสว่นใหญ่ มสีถานภาพโสด 

กนกวรรณ ศรนีวล (2558) ) ศกึษาเรื่องการศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์พฤติกรรมการ
ลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ทีม่ผีลต่อการ ตดัสนิใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 40-59 ปี สถานภาพสมรส 
การศกึษาระดบั ปรญิญาตร ีมรีายได ้50,001 บาท ขึน้ไปประกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั และมปีระสบการณ์
การการลงทุน 4-5 ปี 

เกยีรตศิกัด ิพฒันด ารงเกยีรต ิ(2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนหุ้น
สามญัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครผลการศกึษาพบว่า 
พบว่านักลงทุนที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤตกริรมการลงทุนหุ้นสามญัด้านพฤตกิรรมการตดัสนิใจขายหุ้น
สามญัแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.01 โดยพบว่า ดา้นพฤติกรรมการตดัสนิใจขาย
หุน้สามญันัน้ เพศหญงิมพีฤตกริรมการตดัสนิใจขายหุน้สามญั บ่อยครัง้กว่านักลงทุนเพศชาย เนื่องจาก 
เพศหญิงไม่สามารถยอมรบัความเสีย่งไดด้เีท่ากบัเพศชาย จงีไม่สามารถที่จะ ถอืครองหุ้นสามญัไดใ้น
ระยะเวลาที่ยาวนานภายใต้ความเสีย่งและผลกระทบของสภาพแวดล้อม ที่มตี่อการ เปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรพัย์หุ้นสามัญซึ่งมีพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย                
ดา้นการตดัสนิใจขายหุน้สามญัมากกว่า 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การออกแบบการวิจยั 

การศกึษาวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวจิยัโดยไม่มกีารจดักระท าหรอื
ควบคุมตวัแปรใด ๆ ซึ่งเป็นการศกึษาตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จรงิโดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
เป็นการเก็บข้อมูลเพยีงครัง้เดียวโดยใช้เครื่องมอืในการวิจยัเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใช้
วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 

ประชากร กลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรในการวจิยัในครัง้นี้คอื พนักงานการประปานครหลวง หน่วยงานผู้ช่วยผู้ว่าการ 
(บรกิาร 5) หรอืพื้นที่ให้บรกิารจงัหวดันนทบุรโีดยตวัอย่างที่จะใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานการ
ประปานครหลวง หน่วยงานผูช้่วยผูว้่าการ (บรกิาร 5) หรอืพืน้ทีใ่หบ้รกิารจงัหวดันนทบุรซีึ่งผูว้จิยัทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอนอ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโดยรายงานรายละเอียด
อตัราก าลงัพนกังานการประปานครหลวง ณ วนัที ่30 กนัยายน ปีพ.ศ. 2564   



โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) โดยและไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใชสู้ตรค านวณของ (Taro Yamane, 1970: 580-581) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ระดบัความคลาด
เคลื่อน +- 5% ซึง่ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 175 คน 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ในการวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยใชก้ารสรา้งแบบสอบถามขึน้ตามกรอบแนวคดิในการวจิยัมขี ัน้ตอนในการด าเนินการดงันี้ 

1. ศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี แนวคดิ หลกัการ และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเลอืกลงทุนใน
หลกัทรพัย ์ตราสารทุนของพนกังานการประปานครหลวง 

2. นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรตาม และตวัแปรอสิระ เพือ่ใหไ้ดค้วามหมายของตวัแปรแต่ละตวั
เพือ่ทีจ่ะสามารถใชว้ดัผลไดอ้ย่างชดัเจน 

3. น านิยามศพัท์เฉพาะมาสรา้งขอ้ค าถามทีม่คีวามครอบคลุม สมัพนัธ์กบันิยามศพัท์เฉพาะของ
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวดัผล 

4. ด าเนินการจดัท าร่างแบบสอบถามโดยอ้างองิจากนิยามศพัท์เฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 
ส่วน ส่วนที่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  รายได้  ประสบการณ์การลงทุนในตลาด
หลักทรพัย์ ซึ่งจะเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว ส่วนที2่ ขอ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัดา้นพฤตกิรรม ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยท์ีใ่ชบ้รกิาร การเขา้ถงึขอ้มลูหลกัทรพัย ์การยอมรบัความเสีย่งซึง่จะประกอบไปดว้ยขอ้
ค าถามทัง้หมด11 ขอ้ สว่นที3่ ขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนซึง่ประกอบไปดว้ย
ขอ้ค าถามทัง้หมด 22 ขอ้ 
 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทีไ่ดเ้กบ็ขอ้มูลมาแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลทีไ่ดม้าประมวลผล
ดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 สถิติพรรณนา  

- ใช้ร้อยละ Percentage และความถี่ Frequency ใช้วเิคราะห์ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  
อายุ  สถานภาพ ระดบัการศกึษา  รายได ้ ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ 
- ใช้ค่าเฉลี่ย Mean และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation เพื่อใช้วิเคราะห์ปัจจัยด้าน
พฤตกิรรมด้าน ระยะเวลาในการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย์ที่ใช้บรกิาร การเขา้ถงึขอ้มูลหลกัทรพัย์  และ
การยอมรบัความเสีย่ง ที่มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุนของพนักงานการประปานคร
หลวง 

สถิติอ้างอิง 



-เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของพนักงานการประปานครหลวงจ าแนกปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตรต์าม เพศ โดยใชส้ถติ ิt-test  ในการวคิราะหข์อ้มลู   
-เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของพนักงานการประปานครหลวงจ าแนกปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ตาม อายุ  สถานณภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ ประสบการณ์การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ ใช้สถิติ one-way  ANOVA และหากพบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างจะใช้ (Least 
Significant Difference : LSD) ในการวเิคราะห ์
- เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นพฤตกิรรม ดา้นระยะเวลาในการลงทุน การเลอืกบรษิทัหลกัทรพัยท์ีใ่ชบ้รกิาร การ
เขา้ถงึขอ้มูลและการยอมรบัความเสีย่ง ทีม่ผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนักงาน
การประปานครหลวงจะเลอืกใชส้ถติอิา้งองิ Multiple Regression 
สรปุผลการวิจยั 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของพนักงาน                                                   
การประปานครหลวงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 

1.ผลการวเิคราะห์การเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุนของพนักงาน การประปานครหลวง
โดยรวมมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าการเลือกลงทุนใน
หลกัทรพัย์ตราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวงปัจจยัด้านเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์ ด้านเกี่ยวกบั
ตลาดหลักทรัพย์  ด้ านสังคมและการ เมือ ง  และด้ าน เศรษฐกิจมีผลมากที่ สุ ดตามล าดับ                                          
สว่นดา้นสภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลต่อเศรษฐกจิมผีลมากตามล าดบั 

2.1 พนกังานการประปานครหลวงทีม่เีพศ และอายุ ทีต่่างกนัท าใหก้ารเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์
ตราสารทุนโดยภาพรวมต่างกนั 

2.2 พนักงานการประปานครหลวงที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ที่ต่างกนัท าให้การเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุนโดย
ภาพรวมไม่ต่างกนั 

3.1 ปัจจยัด้านพฤติกรรม ได้แก่ด้านบริษัทหลกัทรพัย์ที่ใช้บริการ และด้านการเข้าถึงข้อมูล
หลกัทรพัย ์มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนกังานการประปานครหลวง 

3.2 ปัจจยัดา้นพฤตกิรรม ไดแ้ก่ดา้นระยะเวลาในการลงทุนและดา้นการยอมรบัความเสีย่ง ไม่มี
ผลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนกังานการประปานครหลวง 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวจิยัการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวงสามารถ
สรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 

1.ผลการการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวงโดย
ภาพรวม มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 



1.1ดา้นเศรษฐกจิพบว่าพนกังานการประปานครหลวงมกีารเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุน
จากพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ผู้วิจยัมีความเห็นว่าความเห็นว่าสภาวะ
เศรษฐกิจนัน้มีความส าคัญในการเลือกลงทุนโดยเฉพาะตัวบ่งชี้ GDP ของประเทศที่เลือกลงทุน 
เนื่องจาก GDP เป็นดัชนี ชี้ว ัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ที่บอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในแต่ละปี ซึ่งจะสอดคล้องกบัผลการวจิยัของเกยีรตศิกัดิ ์พฒันด ารงกจิ (2559)  พบว่า
สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง ด้านการวเิคราะห์ภาวะ 
อุตสาหกรรม ดา้นการวเิคราะหภ์าวะหลกัทรพัย ์และดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิคมคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจ ลงทุนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

1.2 ดา้นสงัคมและการเมอืงพบว่าพนักงานการประปานครหลวงมกีารเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์
ตราสารทุนจากพฤตกิรรมด้านสงัคมและการเมอืงโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งผูว้จิยัมคีวามเห็นว่า
พนักงานการประปานครหลวงให้ความส าคญัต่อด้านสงัคมและการเมอืงในเรื่องเสถยีรภาพของรฐับาล 
นโยบายของภาครัฐ  ที่จะส่งผลต่อ เศรษฐกิจ ซึ่ งจะสอดคล้องกับ พงศ์ศักดิ  ์เหลืองอร่าม ,                                   
ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์(2561) โดยงานศึกษาได้เสนอวิธีการประเมินระดับความไม่แน่นอนทาง
การเมอืงในประเทศไทยและน ามาวเิคราะห์ถึงผลกระทบที่มตี่อเศรษฐกิจมหภาคซึ่งผลการวเิคราะห์
ชี้ใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงไปของความไม่แน่นอนทางการเมอืงไทยตลอดช่วงเวลาเกอืบ 20 ปี ทีผ่่าน
มา และผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกจิ  

1.3 ด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพบว่าพนักงานการประปานครหลวงมกีารเลือก
ลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุนจากพฤติกรรมด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัมากซึ่งผู้วจิยัมี
ความเหน็ว่าเนื่องจากในสภาะปัจจุบนัทัว่โลกก าลงัเผชญิกบัวกิฤตโิควดิ-19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกบั
ระบบเศรษฐกิจ นโยบายภาครฐัและยงัคงไม่มทีิศทางที่ชดัเจนในการแก้ปัญหาวกิฤตินี้ซึ่งย่อมส่งผล
โดยตรงกบัการเลอืกตดัสนิใจในการลงทุนซึ่งผลทีไ่ดส้อดคลอ้งกบั วรีะพนัธ ์แกว้รตัน์ (2553) กล่าวไวว้่า
ทศันคติเป็นการก าหนดพฤติกรรม เนื่องจากมีความเกี่ยวพนักับการรบัรู้ บุคลิกภาพ และการจูงใจ 
ทศันคตเิป็นความรูส้กึทัง้ในทางบวกและทางลบ เป็นภาวะจติใจของการเตรยีมพรอ้มที่จะเรยีนรูแ้ละถูก
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยประสบการณ์ทีใ่ชม้ลีกัษณะเฉพาะต่อการตอบสนองของบุคคลไปสู่
บุคคลโดยทัศนคติที่มีความคิดในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญกับปัญหาเป็นทศันคติที่ส าคญั            
ทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจลงทุน 

1.4ด้านเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์พบว่าพนักงานการประปานครหลวงมีการเลือกลงทุนใน
หลกัทรพัยต์ราสารทุนจากพฤตกิรรมดา้นเกีย่วกบัตลาดหลกัทรพัยโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดซึง่ผูว้จิยั
มคีวามเหน็ว่าพนักงานการประปานครหลวงให้ความส าคญัต่อดา้นเกี่ยวกบัตลาดหลกัทรพัย์เนื่องจาก
ตลาดหลกัทรพัย์ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลกัทรัพย์จดทะเบียน และพฒันาระบบต่างๆ ที่
จ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ และออกกฏเพื่อก ากับดูแลการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์ใหม้คีวามปลอดภยั แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนัพบว่านักลงทุนในประเทศไทยก าลงัจบัตามอง



การเคลื่อนไหวของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยถ์งึการเก็บภาษหีุน้ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการลงทุน เช่น ปรมิาณการซื้อขาย และ จ านวนนักลงทุนที่อาจจะโยกย้ายไปยงัตลาดทุน     
แห่งอื่นทัง้นี้ทัง้นัน้มาตรการที่ถูกก าหนดออกมาใช้มกัส่งผลต่อแรงจูงใจในการลงทุนของนักทุนซึ่งจะ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีองศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2542) ไดเ้สนอแนวคดิเรื่องแรงจูงใจหรอืทฤษฎีความ
ตอ้งการพืน้ฐาน 3 ประการ คอื 1. ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) 2.ความตอ้งการความผูกพนั 
(Need for Affiliation) 3. ความตอ้งการความส าเรจ็(Need for Achievement)  

1.5ดา้นเกี่ยวกบัหลกัทรพัยพ์บว่าพนักงานการประปานครหลวงมกีารเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์
ตราสารทุนจากพฤตกิรรมดา้นเกี่ยวกบัหลกัทรพัยโ์ดยรวมอยู่ในระดบั มากทีสุ่ดซึ่งผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า
พนักงานการประปานครหลวงให้ความส าคญัต่อด้านเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์เนื่องจากพนักงานการประปา
นครหลวงทีส่นใจลงทุนมกีารศกึษาหาขอ้มูลข่าวสารและความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์นัน้ๆอยู่
ก่อนแลว้ เนื่องจากการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยน์ัน้จะตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัปัจจยัอื่นของแต่ละบุคคล
เช่น เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต้่อเดอืน การศกึษา และ ประสบการณ์ในการลงทุนซึ่งจะสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ จุไรวรรณ รินทพล.(2562).อ้างถึง Wiwik Utami.(2017). กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ทาง
เทคนิคเบื้องต้นของการลงทุนกรณีศกึษานักลงทุนการตดัสนิใจ ในการแลกเปลี่ยนหุ้นของอนิโดนีเซีย 
โดยศึกษาความพึงพอใจของนักลงทุนการวิเคราะห์ขัน้พื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อ
วิเคราะห์ตัวเลือกในการลงทุน และวิเคราะห์ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการ เลือกวิธีวิเคราะห์การลงทุน             
ผลการศกึษาพบว่านักลงทุนชาวอนิโดนีเซยีชอบการวเิคราะหท์างเทคนิค ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืก
วธิกีารวเิคราะหท์างเทคนิค อย่างมนียัส าคญัคอืนกัลงทุนเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ยาวนาน 

2.ผ ล ก า ร วิ จั ย ก า ร เ ลื อ ก ล ง ทุ น ใ น ห ลั ก ท รั พ ย์ ต ร า ส า ร ทุ น ข อ ง พ นั ก ง า น                                                                      
การประปานครหลวงจ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร ์

2.1พนักงานการประปานครหลวงที่มเีพศต่างกนัท าใหก้ารเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุน
โดยภาพรวมต่างกันผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานการประปานครหลวงที่มีเพศต่างกันนัน้มีผลต่อ
พฤตกิรรมการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนจากความแตกต่างทางกายภาพโดยพื้นฐานและการ
ตอบสนองต่อสิง่เร้าของเพศชายและเพศหญิงที่ต่างกนัซึ่งจะสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ เกยีรตศิกัด ิ
พัฒนด ารงเกียรติ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า พบว่านกัลงทุนที่
มเีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญัดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจขายหุน้สามญัแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.01  

2.2พนักงานการประปานครหลวงที่มอีายุต่างกนัท าใหก้ารเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุน
โดยภาพรวมต่างกนัผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าพนักงานการประปานครหลวงที่มอีายุต่างกนัมกีารด ารงชวีติที่
แตกต่างกันไปตามช่วงอายุ เช่น ประสบการณ์ การเรียนรู้ ทักษะ ซึ่งส่งผลต่อการเลือกลงทุนใน
หลกัทรพัย์ตราสารทุนที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับอธิวฒัน์ โตสนัติกุล (2556) 



ศกึษาเรื่องแนวโน้มและพฤตกิรรมการลงทุน ของนักลงทุนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นัก
ลงทุนทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนแตกต่างกนั  

2.3พนักงานการประปานครหลวงที่มสีถานภาพต่างกนัท าให้การเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ตรา
สารทุนโดยภาพรวมไม่ต่างกันซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่าพนักงานการประปานครหลวงที่มีสถานภาพ
ต่างกนัมลีกัษณะงานเป็นพนักงานรฐัวสิาหกจิทีม่คีวามมัน่คงทางการงานและการเงนิซึ่งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการตดัสนิใจลงทุนแม้มสีถานภาพไหนก็ตามสอดคล้องกบัแนวคิด ของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์(2538) 
กล่าวว่าลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็น เป้าหมายที่ 
ส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่ขึ้นใน ส่วนที่เกี่ยวกบั
หน่วยผูบ้รโิภค นักการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนทีใ่ช ้สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
และยงัสนใจในการพจิารณาปัจจยัสว่นบุคคลและโครงสรา้งดา้นสือ่ทีเ่กี่ยวขอ้ง กบัผูต้ดัสนิใจใน ครวัเรอืน
เพือ่ช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

2.4พนักงานการประปานครหลวงทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกันท าใหก้ารเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์
ตราสารทุนโดยภาพรวมไม่ต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานการประปานครหลวงที่มีระดับ
การศึกษาต่างกนัในปัจจุบนัทุกคนสามารถหาข้อมูลข่าวสารหรอืศึกษาเรยีนรู้การลงทุน เงื่อนไขการ
ลงทุนได้ด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของคมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล (2561) ศึกษาเรื่องการ
ตดัสนิใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยของนักศึกษาปรญิญาโทมหาวทิยาลยัรามค าแหง               
ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องนกัศกึษาปรญิญาโทมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีม่อีายุ
ต่างกนั และสถานภาพต่างกนัมผีลต่อการตัดสนิใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต่างกนั 
และ นักศกึษาระดบัปรญิญาโท มหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีม่เีพศต่างกนั อาชพีต่างกนั และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อ 2 เดอืนต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ต่างกนั  

2.5พนักงานการประปานครหลวงที่มรีายได้ต่อเดอืนต่างกนัท าให้การเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์
ตราสารทุนโดยภาพรวมไม่ต่างกนัซึ่งผู้วจิยัมคีวามเห็นว่าพนักงานการประปานครหลวงที่มรีายได้ต่อ
เดอืนต่างกนั แต่ผลการวจิยัทีพ่บคอืไม่ต่างกนัเนื่องจากระดบัรายไดข้องพนักงานการประปานครหลวงมี
ช่วงของรายไดท้ี่ใกล้เคยีงกนัจงึไม่พบความแตกต่าง และไม่สอดคลอ้งกบักนกดล สริวิฒัน 12 ชยั และ 
ดร.อทิธกิร ขาเดช (2556) อา้งถงึโดย เตชสทิธิ ์กติตสิุบรรณ.(2560). ทีท่ าการศกึษา การตดัสนิใจ ลงทุน
ในหุน้ของคนรุ่นใหม่ทีม่อีายุระหว่าง 18 -48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร รายได ้มผีลต่อการลงทุนในหุน้ 

2.6พนักงานการประปานครหลวงที่มปีระสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ต่างกนัท าให้
การเลือกลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุนโดยภาพรวมไม่ต่างกนัซึ่งผู้วจิยัมคีวามเห็นว่าพนักงานการ
ประปานครหลวงที่มปีระสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรพัยต์่างกนันัน้เกดิจากพนักงานการประปา
นครหลวงส่วนมากไม่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน รองลงมาคือมีประสบการณ์ 2-3ปี                                
ซึ่งค าตอบส่วนใหญ่มคี าตอบในช่วงทีใ่กลเ้คยีงกนัจงึท าใหไ้ม่พบความต่างในภาพรวมซึ่งสอดคลอ้งนิธศิ 
หตัถการุณย์ (2558) ที่ได้ศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในหลกัทรพัย์ของนักลงทุนประเภทบุคคลในเขต



กรุงเทพมหานคร พบว่า ประสบการณ์ในการลงทุนของนกัลงทุนสว่นใหญ่ประมาณ 1 ปี ซึง่เป็นนกัลงทุน
ส่วนใหญ่ที่มีการพฤติกรรมการลงทุนมากนั ้เป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์การสูงจะใช้เวลาในการ
ตดัสนิใจลงทุนยาวนานกว่า จงึท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการลงทุนซือ้ขายไม่มากนกั   

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของ
พนกังานการประปานครหลวง 

3.1ปัจจยัด้านพฤติกรรม ด้านระยะเวลาในการลงทุน ไม่มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์
ตราสารทุนของพนกังานการประปานครหลวงซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าการทีพ่นักงานการประปานครหลวง
จะเลอืกลงทุนในตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ ผูล้งทุนมเีวลาในการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิเกี่ยวกบัการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์และยงัมเีวลาในการรอคอยผลตอบแทนในรปูแบบเงนิปันผลนัน่แสดงใหเ้หน็ว่าผูล้งทุน
มเีวลามากพอที่จะลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของชลธชิา แสง ใสแก้ว.(2553). 
การพฒันาความรู้และความสามารถ ยุคนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลสารสนเทศ หรือยุคที่ โลก ไร้พรมแดน 
ความรู ้วทิยาการสมยัใหม่มกีารลื่นไหลถ่ายเทขอ้มูลซึ่งกนัและกนัอย่างรวดเรว็ ดงันัน้ บุคคลจงึต้องใช้
เวลาใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการศกึษาหาความรู ้และพฒันาตนเองอยู่เสมอ  

3.2ปัจจัยด้านพฤติกรรม ด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่เลือกใช้บริการมีผลต่อการเลือกลงทุนใน
หลกัทรพัย์ตราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวงซึ่งผู้วิจยัมคีวามเห็นว่าบรษิัทหลกัทรพัย์ที่
เลอืกใชบ้รกิารนัน้มหีลากหลายทัง้เงื่อนไข ความสะดวกในการใช้บรกิารทีแ่ตกต่างกนัออกไปเช่นมกีาร
จดัอบรมสมัมนาใหก้บัผูล้งทุน บทวเิคราะห ์และค่าธรรมเนียม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกรรณิการ์ 
เนาวแสงศร.ี(2558). ไดก้ล่าวถงึ ปิยาภสัร ์ศรเีมฆ. (2558). ไวว้่าทฤษฎไีอดาสเป็นทฤษฎกีารขายที่ถูก
พัฒนาโดย Sheldon (1911) ซึ่งพัฒนามา จากทฤษฎีต้นแบบอย่าง ทฤษฎีไอด้า (AIDA) ของ                                
E. St. Elmo Lewis.โดย E. St. Elmo Lewis เป็น ทฤษฎทีีบ่่งบอกถงึขัน้ตอนต่างๆ เพือ่เป็นแนวทางหรอื
โอกาสใหก้บัผูข้ายทีจ่ากก้าวผ่านขัน้ตอนทัง้ 4ไป ไดอ้ย่างไร ก่อนทีค่วามพงึพอใจของผูบ้รโิภคจะเกดิขึ้น 
ซึ่งถอืเป็นการตอบสนองขัน้สุดท้ายของผู้บรโิภค ซึ่งแต่ละขัน้ตอนตามทฤษฎี AIDA มดีงันี้ (ธรีพล สริิ
วนัต์, 2557) A = Attention (Awareness) การ ดงึดูดความสนใจของลูกค้า I = Interest ความสนใจของ
ลูกคา้ D = Desire การโน้มน้าวใจลูกคา้ว่า พวกเขาต้องการและความปรารถนาผลติภณัฑ ์หรอื บรกิาร 
แบบไหน และผลิตภัณฑ์หรือบริการ เหล่านัน้ ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า                            
ไดA้ = Action ลูกคา้เกดิการตดัสนิใจซื้อ ส่วนทฤษฎไีอดาส (AIDAS) คอื ซึ่งถูกพฒันาขึน้โดย Sheldon 
(1911) โดยการเพิม่ขัน้ตอนที ่5 S = Satisfaction ความพงึพอใจของลูกคา้  

3.3ปัจจยัดา้นพฤตกิรรม ดา้นการเขา้ถงึขอ้มูลหลกัทรพัย ์มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์
ตราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวงซึ่งผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า การเลือกลงทุนในสนิทรพัย์ใด
สนิทรพัยห์นึ่ง ผูล้งทุนมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรูข้อ้มลูข่าวสาร หรอื ศกึษาท าความเขา้ใจสนิทรพัยน์ัน้เป็น
อย่างดีก่อนตดัสนิใจลงทุน เพราะฉะนัน้ การเข้าถึงข้อมูลหลกัทรพัย์ได้นัน้จึงมคีวามจ าเป็นเพื่อเป็น
ปัจจยันึงในการตดัสนิใจเลอืกลงทุนสอดคล้องกบังานวจิยัของจุไรวรรณ รนิทพล.(2562).อ้างถงึ Wiwik 



Utami.(2017). กล่าวไว้ว่า ศกึษาเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้นของการลงทุน กรณีศกึษา       
นกัลงทุน การตดัสนิใจ ในการแลกเปลีย่นหุน้ของอนิโดนีเซยี โดยศกึษาความพงึพอใจของนกัลงทุน การ
วเิคราะหข์ัน้พืน้ฐาน และการวเิคราะหท์างเทคนิคเพือ่วเิคราะหต์วัเลอืกในการลงทุน และวเิคราะห ์ปัจจยั
มีอิทธิพลต่อการ เลือกวิธีวิเคราะห์การลงทุน ผลการศึกษาพบว่านักลงทุนชาวอินโดนีเซียช อบ                         
การวเิคราะหท์างเทคนิค ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกวธิกีารวเิคราะหท์างเทคนิค อย่างมนีัยส าคญั คอื 
นกัลงทุนเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ยาวนาน 

3.4ปัจจยัดา้นพฤตกิรรม ดา้นการยอมรบัความเสีย่งไม่มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์รา
สารทุนของพนักงานการประปานครหลวงซึ่งผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าการลงทุนนัน้ย่อมมคีวามเสีย่งเป็นสิง่คู่
กนัที่ผู้ลงทุนต้องท าความเข้าใจก่อนเริม่ลงทุน ซึ่งผู้วจิยัคาดว่าพนักงานการประปานครหลวงนัน้ไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินสดส่วนนัน้ที่ใช้ในการลงทุนและสามารถรับความผันผวนของมู ลค่า
หลกัทรพัยน์ัน้ไดซ้ึ่งผูล้งทุนสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งในการลงทุนไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของอ
นงนาฎ ศุภกจิวณิชกุล , ประสพชยั พสุนนท์.(2559). ไดก้ล่าวว่าอตัราการออมแตกต่างกนัมกีารบรหิาร
การเงนิดา้นเป้าหมายการออมดา้นผลตอบแทนและ ดา้นความเสีย่งแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัในครัง้นี้มีข้อเสนอแนะในการวิจยัเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ส าหรบัโบรกเกอรซ์ือ้ขายหลกัทรพัยด์งันี้ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์จากการศึกษาวิจัยในครั ้งนี้ แสดงให้เห็นว่ า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ โดยแบ่งเป็น ด้านเพศ และอายุนัน้ มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุน
ของพนักงานการประปานครหลวงต่างกันเพราะฉะนัน้โบรกเกอร์หรือบริษัทหลักทรัพย์จึงควรให้
ความส าคญัในการใหข้อ้มูลข่าวสาร การน าเสนอโฆษณาเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทีสุ่ด  

ส่วนปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดอืน ประสบการณ์
ในการลงทุน มผีลต่อการเลือกลงทุนในหลักทรพัย์ตราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวงไม่
ต่างกนัเพราะฉะนัน้โบรกเกอรห์รอืบรษิทัหลกัทรพัยไ์ม่จ าเป็นต้องเน้นเนื้อหาหรอืปัจจยัด้านสถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดอืน ประสบการณ์ในการลงทุน เนื่องจากการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ตรา
สารทุนของพนักงานการประปานครหลวงนัน้ไม่มคีวามแตกต่างกนั เพราะหากโบรกเกอร์หรอืบริษัท
หลักทรัพย์สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ได้มีประสิทธิภาพพอปัจจัยประชากรศาสตร์                  
ดา้นสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดอืน ประสบการณ์ในการลงทุนนัน้ไม่มผีลในการเลอืกลงทุน 

ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนักงานการประปา
นครหลวงประกอบไปดว้ย ดา้นบรษิทัหลกัทรพัยท์ีใ่ชบ้รกิาร ดา้นการเขา้ถงึขอ้มูลหลกัทรพัย ์ทีม่ผีลต่อ
การเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนกังานการประปานครหลวงโดยมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 



1.ดา้นบรษิทัหลกัทรพัยท์ีใ่ช้บรกิาร จากการวจิยัพบว่าปัจจยัพฤตกิรรมดา้นบรษิทัหลกัทรพัย์ที่
ใชบ้รกิารนัน้มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนกังานการประปานครหลวง ดงันัน้จงึ
ควรให้ความส าคญัในการเลือกใช้บรกิารโบรกเกอร์หรอืบรษิัทหลกัทรพัย์ที่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูล้งทุนไดด้แีละมคีวามน่าเชื่อถอื 

2.ด้านการเข้าถึงข้อมูลหลักทรพัย์จากการวิจยัพบว่าปัจจยัพฤติกรรมด้านการเข้าถึงข้อมูล
หลกัทรพัยน์ัน้มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยต์ราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวงดงันัน้
จงึควรใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลและข่าวสารทีเ่ป็นเรื่องราจรงิ มคีวามรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์และถูกการ
วิเคราะห์กลัน่กรองจากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมาแล้วเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทุนต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 

1.ควรมกีารศกึษาตวัแปรปัจจยัดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมิทีอ่าจจะสง่ผลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์
ตราสารทุนของพนักงานการประปานครหลวงเช่นปัจจยักระบวนตดัสนิใจ ปัจจยัด้านแรงจูงใจ เพื่อจะ
น ามาแกไ้ขและปรบัปรุงต่อไป 

2. กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศึกษาครัง้นี้เป็นเพยีงกลุ่มพนักงานการประปานครหลวง หน่วยงาน
ผูช้่วยผูว้่าการ (บรกิาร 5) หรอืพืน้ทีใ่หบ้รกิารจงัหวดันนทบุรเีพยีงเท่านัน้ ซึง่หากตอ้งการขอ้มลูทีม่คีวาม
หลากหลายมากขึน้ควรเลอืกกลุ่มประชากรในการศกึษาครัง้ถดัไปทีแ่ตกต่างจากเดมิ 

3.การเลอืกใช้เทคนิคการวจิยั อาจจะน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถติดิ้วยวธิกีารอื่นเพื่อให้ไดผ้ล
การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติทิีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ และเลอืกใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่ตวัอย่างแบบเจาะจง
จากเดมิเป็นการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก เพือ่ใหไ้ดผ้ลทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ 
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