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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาแจงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยของนักลงทุนในเขต กรุงเทพมหานคร 2)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มผีลต่อแรงจูงใจใน

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต กรุงเทพ 3)เพื่อศึกษาแรงจูงส่วน

บุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทนุในเขต กรุงเทพ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้คอืนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติแบบ t-test ความแปรปรวนทางเดียว(One-way 

ANOVA)  

ผลการทดสอบสมมุติฐานที่1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่องผลแรงจงูใจในการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทนุในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการ

วิเคราะห์พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ที่แตกต่างกนั ส่งผลแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับการศึกษา 

 



2 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมุติฐานที่2 พฤติกรรมการลงทุนจำแนกตาม ระยะเวลาที่การลงทนุใน
หลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์ทีใ่ช้บริการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน จำนวนหลักทรัพยท์ี่ถือครอง ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มหลักทรัพย์ทีล่งทนุมากที่สุด จำนวนเงนิที่ใช้ในการลงทุนที่
แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 

ค ำส ำคัญ ตลาดหลกัทรพัย;์ การลงทนุ; ลงทนุ 

 

ABSTRACT 

This research aims to (1) To study the investment incentives in the Stock 

Exchange of Thailand of investors in the area Bangkok (2) to study personal factors 

affecting investment incentives in the Stock Exchange of Thailand of investors in 

Bangkok; (3) to study personal influences affecting investment incentives in the Stock 

Exchange of Thailand of investors Investors in Bangkok The sample group of this 

research is investors in Bangkok. By using questionnaires as a tool to collect 

information The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The hypothesis was tested using a one-way ANOVA t-test. 

 Hypothesis Test Results 1 It was found that different personal factors 

influenced investment incentives in the Stock Exchange of Thailand of investors in the 

area. The results of the analysis revealed that sex, age, and status were different. 

Resulting in incentives to invest in the Stock Exchange of Thailand of investors in 

Bangkok. No different The sample group that has career education level monthly 

income Different factors affect investment incentives in the Stock Exchange of 

Thailand of investors in Bangkok differently. 
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 The results of the hypothesis test 2 Investment behaviors classified by Period 

of investment in securities Securities companies that use the service source of 

investment number of securities held Different influences on investment incentives in 

the Stock Exchange of Thailand of investors in the area. Bangkok no different The 

group of securities that invested the most Different investment amounts affect 

investors’ incentives to invest in the Stock Exchange of Thailand. Bangkok, different. 

Keyword Stock Exchange ; Investing; Invertor 

 

ปัญหาและความสำคัญของปญัหา 

ในปัจจุบนัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับความนิยมเปน็อย่างมากใน

บุคคลทั้ง วัยทำงาน วยัเรียน และวัยเกษียณ จึงทำให้เกิดแนวคิดในการออมเงิน และหารายได้เพิ่มจาก

ตลาดทนุทำให้การลงทุนในหุ้นได้รับความสนใจและเปน็ทีน่ิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการฝากเงินไว้กับ

ธนาคารพานชิย์และสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียวไมส่ามารถทำให้ผู้มีเงินออมบรรลุวัตถุประสงค์ทาง

การเงินของผู้มีเงินออมได ้

 เนื่องจากนักลงทนุแต่ละรายมีพฤติกรรมการลงทุนและวัตถปุระสงค์ในการลงทุนที่แตกตา่งกัน 

ทั้งอายุ ความรู้และประสบการณ์ ระยะเวลาการลงทนุ เงินทนุ วิธีการบริหารความเสี่ยงของเงินลงทุน 

เป้าหมายในการลงทุน และด้วยเทคโนโลยีในสมัยนี้การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์สามารถทำไดด้้วย

ตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งในคอมพิวเตอร์ และโทรศัพทม์ือถือโดยที่ไม่จำเปน็ต้องไปที่ห้องซื้อขาย

หลักทรัพย์ทำให้ผู้มีเงินออมหรือนักลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยไ์ด้สะดวกและรวดเร็วกว่าสมัยก่อน 

ทั้งนี้ผูผู้้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะศึกษาแรงจูงในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนัก

ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป

สามารถผลส่งต่อแรงจูงใจในการลงทุนที่แตกตา่งกันหรือไม่ โดยผู้วิจัยไดน้ำความรู้และทฤษฎีตา่งๆ ทีไ่ด้

ทำการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1เพื่อศึกษาแจงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทนุในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

1.2.2.เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยของนักลงทุนในเขต กรุงเทพ 

1.2.3.เพื่อศึกษาแรงจูงส่วนบุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยของนักลงทุนในเขต กรุงเทพ 

สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองแจงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต 

กรุงเทพและปริมณฑล กำหนดสมมติฐานดังนี้ 

  1.ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกตา่ง สง่ผลแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยของนักลงทุนในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

  2.พฤติกรรมการลงทุนที่แตกตา่ง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 กลุ่มประชากรที่ศึกษาในการวิจยัครั้งนี้คือ ประชากรที่พักอาศัยหรือทำงานอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร การสุ่มตัวอย่างใช้เป็นการสุ่มแบบบังเอิญโดยสะดวกใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และในการศึกษาคร้ังนีไ้ด้กำหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างไว้โดย

กำหนดว่าต้องเปน็ผู้ทำเคยลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.การวิจัยคร้ังนี้เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน แรงจูงใจในการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.ผู้วิจัยคาดว่างานวิจัยครั้งนี้จะจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผุ้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์(วชิรวัชร งามละม่อม,2559) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มคีวามหลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างร่างกาย ความอาวุโสในการทำงานเป็นตน้ แสดงถึงความเป็นมาของแต่ละ

บุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือ บุคลากรใน

ระดับ ต่างๆจะมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน เป็นผลมากจากความแตกต่างด้าน

ประชากรศาสตร์หรือภูมิหลังของบุคคลนัน้เอง (วชิรวชัร งามละม่อม,2558) 

ประชากรศาสตร์หมายถึง การวเิคราะห์ประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้างการกระจายตวั และ

การเปลี่ยนแปลงประชากรในเชงิที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมอ่ืนๆ ปจัจัยทาง

ประชากรอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและ วฒันธรรม (พรพิณ 

ประกายสนัติสุข, 2550, หน้า 21) ทฤษฎีประชากรศาสตร์หมายถึง ศาสตร์วิชาที่ศึกษาเก่ียวกับ

ประชากร คำว่า “Demo” หมายถึง “People” แปลวา่ ประชาชน หรือ ประชากรหมายถึง “Writing 

Up” หรือ “Description” แปลว่าลักษณะ ดังนั้น Demography จะมีความหมายวา่วชิาที่เก่ียวข้องกับ 

8 ประชากร ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เชน่ อาชีพ รายได้  

เชื้อชาติเป็นต้น (กอบกาญจน์เหรียญทอง, 2556) สอดคล้องกับ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2550 หน้า 41) 

กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เหล่านี้เปน็เกณฑ์ที่

นิยมใช้ในการแบง่ส่วนตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เปน็ลักษณะที่สำคัญ และสถิติที่วัดได้ของ

ประชากรที่ช่วยกำหนด ตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ ตัวแปรด้านทาง

ประชากรศาสตร์ที่ สำคัญ และคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรต์่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกนั 

โดยวิเคราะห์ จากปัจจัย ดังนี้ เพศ (Sex) ความแตกตา่งทางเพศ ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมของการ

ติดต่อสื่อสารต่างกนั คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม มีความต้องการทีจ่ะส่งและรับข่าวสารมากกวา่เพศชาย 

ในขณะที่เพศชาย ไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการ

ที่จะสร้าง ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย เพศเป็นตวัแปรในการแบ่ง 
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ส่วน ตลาดทีส่ำคัญเชน่กัน ดังนัน้นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจบุันตัว 

แปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกลา่วอาจมสีาเหตุ จากการ

ที่สตรีทำางานมากข้ึน อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการองกลุ่ม 

ผู้บริโภคที่มี อายุตา่งกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเปน็ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างของ ส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นควา้ความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche market) 

โดยมุ่ง ความสำคัญทีต่ลาดอายสุ่วนนัน้เปน็ปัจจัยที่ทำให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิดและ 

พฤติกรรมคนที่มีอายุน้อย มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแงด่ีมากกว่า คนที่

อายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมกัจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยดึถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกใน

แง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผา่นประสบการณ์ชีวติทีแ่ตกต่างกัน ลักษณะ การใช้สื่อมวลชนก็

ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใชส้ื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความ บันเทิง ระดบัการศึกษา 

(Education) เปน็ปัจจัยที่ทำให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม แตกต่างกัน คนทีม่ี

การศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการรับรู้สารที่ดี เพราะเปน็ผู้มีความ กวา้งขวางและเข้าใจสารได้ดี 

แต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรงา่ยๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาตำ่มักจะ

ใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสงู 9 มีเวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิ่งพมิพ์ วิทยุ 

โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจำกัดก็มักจะแสวงหา ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภท

อ่ืน รายได้ (Income) เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาด จะสนใจ

ผู้บริโภคที่มีความรำ่รวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ตำ่จะเปน็ตลาดที่มีขนาด ใหญ่ ปญัหา

สำคัญในการแบง่ส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้อาจจะเป็นตวัการมีหรือไม่มี 

ความสามารถในการจ่ายสินคา้ ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจถือ เป็นเกณฑ์รปูแบบ

การดำรงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเปน็ตัวแปร ที่ใช้บ่อยมาก นักการ

ตลาด สว่นใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรดา้นประชากรศาสตร์หรือ อ่ืนๆ เพื่อให้กำหนดตลาด

เป้าหมายไดช้ัดเจนยิง่ขึ้น เชน่ กลุ่มรายได้อาจจะเก่ียวข้องกับเกณฑ์อายุ และอาชีพร่วมกัน 

 

 

 



7 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการลงทุน 

ทฤษฎีพฤติกรรมการลงทุนลงนักลงทุน (สถาบันพฒันาความรู้ตลาดทนุ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 2549)นักลงทนุแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความเสี่ยงทีแ่ต่ละคนสามารุยอมรับได้ คือ นักลงทนุ

ที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Averse Investor) นักลงทนุที่ชอบความเสี่ยง (Risk Loving Investor)  

และ นักลงทุนทีไ่ม่สนใจความเสีย่ง(Risk Neutral Investor) (ณรงค์ จารขจรกุล, 2541)นักลงทุนที่

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Averse Investor) นักลงทุนประเภทนี้ในทุกระดบัผลตอบแทนที่มากขึ้น 

อรรถประโยชน์จะเพิ่มข้ึนในอัตราที่น้อยลง เนื่องจากผลตอบแทนที่มากข้ึนจะนำมาซึง่ความเสีย่งที่

เพิ่มข้ึน ในให้นักลงทุนต้องเผชญิกับความเสี่ยงที่มากข้ึนและเนือ่งจากนักลงทนุประเภทนี้ไมช่อบความ

เสี่ยง อรรถประโยชนท์ี่เขาจะไดร้ับจากการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนจะเพิ่มข้ึนในอัตราที่น้อยลงและ

จะต้องรับความเสี่ยงมากข้ึนนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง (Risk Loving Investor) นักลงทนุประเภทนี้จะ

ชอบความเสี่ยงในทุกระดับของผลตอบแทน เหตุเพราะว่ามีความเชื่อว่ายิ่งความเสี่ยงสูงจะทำให้

ผลตอบแทนจะยิ่งสูงตามนักลงทุนที่ไมส่นใจความเสี่ยง(Risk Neutral Investor) จะเปน็นักลงทุนที่ไม่

สนใจความเสี่ยงในทุกระดบัของผลตอบแทน 

แนวคิดเรื่องแรงจูงใจในการลงทุน (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2549) McClelland(McClelland’s Acquired-needs Theory) ได้เสนอแนวคิดเรื่องแรงจูงใจหรือ 

ทฤษฎีความต้องการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 

1.ความต้องการอำนาจ (Need for Power)  

2.ความต้องการความผูกผัน (Need for Affiliation)  

3.ความต้องการความสำเร็จ (Need for Achievement)  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวจิัยเชิงสำรวจ (Survey Method) มีการกำหนดระเบียบวิธีวิจัยการวิจัย 
สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยและวิธีทางสถิติ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ และการ
ทดสอบสมมติฐานดังนี ้

 
ระเบียบการวิจัย 

งานวิจยันี้เปน็การศึกษาแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนัก
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจยัเชิงสำรวจ (Survey Method) เก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู ้
แบบสอบถามออนไลน ์
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ที่ใช้ เฟซบุ๊ก ไลน์ เทเลแกรม เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ความครบถ้วนของคำตอบ
ในแบบสอบถาม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลพรรณนา 
 

รายงานผลข้อมูลสว่นบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถงึข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ตอ่เดือน อาชีพ และพฤติกรรมการลงทนุ  
รายงานผลข้อมูลปัจจัยดานแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนใน

เขตกรุงเทพมหานครจำแนกตาม เป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ ,เป็นส่วนหนึ่งของการออมเงิน ,เป็นส่วน

หนึ่งของการเข้าสังคมรู้ทันข่าวสารมากขึ้น , เพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทนุ ,บุคคลรอบตัวแนะนำ

ให้ลงทุน ,ได้รับเงนิปนัผลที่สมำ่เสมอเชื่อมั่นในบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ด้วยสถิติเชิงพรรณนา

ได้แก่ การแจกแจงความที่ และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      รายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาณ ได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 
 
1.ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกตา่ง สง่ผลแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนัก
ลงทุนในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ใช้สถิติ t-test วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรอิสระ ที่มี  
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2 กลุ่ม และ ANOVA (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้น
ไป 
2.พฤติกรรมการลงทุนที่แตกตา่ง ส่งผลแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
นักลงทนุในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ใช้สถิติ t-test วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรอิสระ 
ที่มี 2 กลุ่ม และ ANOVA (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
ขึ้นไป 
 

สรุปผลวิจัย 
 

การสรุปผลวจิัยจะแยกเปน็สองส่วน คือ 
1) การสรุปผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.1 เพศของนักลงทุนทีท่ำแบบสอบถามส่วนมากเปน็เพศชาย จำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 
55 และรองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 
 1.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากมีอายุอยู่ในช่วง 21 – 39 ปี มีจำนวน 212 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53 และรองลงมามีอายอุยู่ในช่วง 40 – 59 ปี มีจำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และน้อย
ที่สุดคืออายุต่ำกว่า 21 ปี  มจีำนวน 20 คน คิดเปน็ร้อยละ 5 
 1.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากที่สดุมีสถานภาพสมรส โสด จำนวน 204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51 และน้อยที่สุดคือสถานภาพ หมา้ย หย่า แยกกันอยู่ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
 1.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากที่สดุมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีจำนวน 256 คน คิด 
เป็นร้อยละ 64 และน้อยทีสุ่ดคอืต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
 1.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากที่สดุมีรายได้ต่อเดือน 80,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือ 40,000 – 60,000 บาท ที่มี จำนวนเทา่กัน จำนวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21 และน้อยทีส่ดุคือ ต่ำกว่า 20,000 บาท จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 164 
 1.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากที่สดุคืออาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจำนวน 144 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และน้อยที่สุด
คืออาชีพ ค้าขาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
 1.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากที่สดุมีระยะเวลาในการลงทุน2 – 3 เดือน จำนวน 124 
คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือมากกว่า 1 ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และน้อยทีสุ่ดมี 
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จำนวนเท่ากัน มีระยะเวลาในการลงทนุน้อยกว่า 1 สปัดาห์ และ 1 สัปดาห์ – 1 เดือน จำนวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14  

1.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากที่สดุมีกลุ่มของหลักทรัพย์ที่ลงทนุ คือกลุ่มเทคโนโลยี
 จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจการเงิน จำนวน 76 คนคิดเปน็ร้อย
ละ 19 และน้อยทีสุ่ดคือกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 

1.8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากที่สดุมีบริษัทหลักทรัพยท์ี่ใช้บริการคือบริษัทหลักทรัพย ์
บัวหลวง จำกัด (มหาชน)จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย  
จำกัด (มหาชน) จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ17 และน้อยทีส่ดุคือบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด 
(มหาชน) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

1.9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากที่สดุมีจำนวนเงนิที่ใชล้งทุน อยู่ระหว่าง 150,000 – 
500,000 บาทจำนวน 144  คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคอื น้อยกว่า 50,000 บาท จำนวน 80คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 และน้อยทีส่ดุคือ มากกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
12 

1.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากทีสุ่ดมีที่มาของเงินลงทนุจากเงินออม จำนวน 368  
คน คิดเป็นร้อยละ 92 และจากเงินกู้ จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 
 1.11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากทีสุ่ดมีจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง 3 – 4 
หลักทรัพย์ จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ 1 – 2 หลักทรัพย์ จำนวน 140 คดิเป็น
ร้อยละ 35 และน้อยที่สุดคือมากกว่า 10 หลักทรัพย์ ขึ้นไป จำนวน 8 คน คิดเปน็ร้อยละ 2 

1.12 พบว่าปัจจัยทีส่่งผลต่อแรงจูงใจแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มากทีสุ่ดคือ เป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ ที่ค่าเฉลี่ย 4.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  

รองลงมากคือเป็นส่วนหนึ่งของการออมเงิน ที่ค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
และน้อยที่สดุคือ บุคคลรอบตัวแนะนำให้ลงทุน ที่ค่าเฉลี่ย 3.7 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.7  
 
2) การสรุปผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาณ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบคุคลที่แตกต่าง สง่ผลแรงจงูใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ใช้สถิติ t-test วิเคราะห์ความ
แตกต่างของตัวแปรอิสระ ที่มี 2 กลุ่ม และ ANOVA (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกตา่งของ
ตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป  
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่องผลแรงจูงใจในการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทนุในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า  



11 
 
เพศ อายุ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
นักลงทนุในเขต กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มี ระดบัการศึกษาอาชีพ รายได้ต่อ 
เดือน ที่แตกต่างกันสง่ผลต่อแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนใน
เขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ค่าทางสถิติที่ระดับ0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 พฤติกรรมการลงทนุที่แตกต่าง ส่งผลแรงจูงใจในการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทนุในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ใช้สถิติ t-test วิเคราะห์
ความแตกต่างของตัวแปรอิสระ ที่มี 2 กลุ่ม และ ANOVA (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่าง 
ของตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปจากผลการวิเคราะห์พบวา่ พฤติกรรมการลงทุนจำแนกตาม 
ระยะเวลาที่การลงทนุในหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์ที่ใชบ้ริการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน จำนวน
หลักทรัพย์ที่ถือครอง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของนักลงทุนในเขต กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทนุมากที่สดุ จำนวนเงินที่
ใช้ในการลงทนุที่แตกต่างกันสง่ผลต่อแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนัก
ลงทุนในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันที่ค่าทางสถิติระดับ0.05 

 
อภิปรายผล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมผีลต่องผลแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยของนักลงทุนในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ที่
แตกต่างกัน ส่งผลแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอยา่งที่มี ระดบัการศึกษาอาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทนุในเขต 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ทีค่่าทางสถิติที่ระดบั0.05 สอดคล้องกับแนวความคิด แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ (วชิรวัชร งามละม่อม,2559) ได้กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ มีความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะ
โครงสร้างร่างกาย ความอาวุโสในการทำงานเป็นตน้ แสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลตั้งแตอ่ดีต
จนถึงปัจจบุัน ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือ บุคลากรในระดับ ตา่งๆจะมี
พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน เปน็ผลมากจากความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิหลัง
ของบุคคลนั้นเอง 

พฤติกรรมการลงทุนจำแนกตาม ระยะเวลาที่การลงทนุในหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้
บริการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการ 
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ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทนุในเขต กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ส่วน
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทนุมากทีส่ดุ จำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนทีแ่ตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการ 
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทนุในเขต กรุงเทพมหานครแตกต่างกันที่คา่ทาง
สถิติระดับ0.05 สอดคล้องกับแนวคิด แรงจูงใจในการลงทุน (สถาบนัพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2549) McClelland(McClelland’s Acquired-needsTheory) ได้เสนอ
แนวคิดเร่ืองแรงจูงใจหรือ ทฤษฎีความต้องการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1)ความต้องการอำนาจ (Need 
for Power) 2)ความต้องการความผูกผัน (Need for Affiliation) 3)ความต้องการความสำเร็จ (Need 
for Achievement) บุคคลที่ตอ้งการความสำเร็จสูงจะเป็นบุคคลที่มีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะ
ประสบความสำเร็จและไมช่อบการล้มเหลว ต้องการที่จะแข่งขันและกำหนดเป้าหมายที่ยากลำบาก
ให้กับตนเอง ที่ทัศนะคติชอบเสีย่งแต่ไม่ชอบการพนนั พอใจที่จะวิเคราะห์และประเมนิปัญหา มีความ
รับผิดชอบต่อที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่ต้องการที่จะได้รบัผลประโยชน์สุ
งสุดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคาดหวังวา่จะทำให้ชวีิตประสบความสำเร็จ และ ทฤษฎี
พฤติกรรมการลงทุนลงนักลงทนุ (สถาบนัพัฒนาความรู้ตลาดทนุ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2549) ที่ได้กล่าวไวว้่านักลงทนุแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความเสี่ยงที่แตล่ะคนสามารุยอมรับได้ คือ 
นักลงทนุที่หลีกเลี่ยงความเสีย่ง (Risk Averse Investor) นักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง (Risk Loving 
Investor) และ นักลงทุนทีไ่ม่สนใจความเสี่ยง(Risk Neutral Investor) (ณรงค์ จารขจรกุล, 2541) 
 
ข้อเสนอแนะ 
ด้านการนำผลวิจัยไปใช้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบว่า 

1)ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ พบวา่ดา้น ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนกัลงทุน
ในเขต กรุงเทพมหานคร สามารถนำไปต่อยอดหรือนำเป็นสื่อส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

2)ปัจจัยด้านพฤติกกรรมการลงทุนที่แตกต่างกันจำแนกตาม กลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทนุมากทีสุ่ด 
จำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนที่แตกต่างกันสง่ผลต่อแรงจูงใจในการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยของนักลงทุนในเขต กรุงเทพมหานคร สามารถนำไปข้อมูลเพื่อศึกษาทางการตลากเกี่ยวกับการ
สนับสนนุการลงมนุในตลาดหลกัทรัพย์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ 

3)ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถนำไปเป็น
ฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาและค้นคว้าเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 
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ด้านการเสนอแนะหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึนเพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมกว่านี้ 

2) ควรศึกษานักลงทนุในเขตอื่นๆด้วยอาทิเช่น จังหวัดนนทบุรี จังหวักฉะเชิงเทรา จังหวัด
นครปฐม 
 3) ในส่วนแบบสอบถามพฤติกรรมการลงทุนควรเพิ่มคำถามให้มากข้ึนเพิ่มที่จะครอบคลุม
พฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น เปน็นักลงทุนเก็งกำไร(Speculative) เปน็นัก
ลงทุนแบบเนน้คุณค่า(Value Investor) 
           4)การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัยควรจะต้องใช้วธิีการทางสถิติอ่ืนๆเพิ่มด้วย เพื่อให้ได้ผลการ

วิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย และ ไดผ้ลวิเคราะห์ที่มีความละเอียดและมีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
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