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บทคัดย่อ 

งานวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุน่ที่มีอายุ
ระหว่าง 15-22 ปี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี จ าแนก
ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาถงึปัจจัยด้านความยากง่ายต่อการซื้อ-ขายหุ้น ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการ
ลงทุนในหุ้นปัจจยัด้านทัศนคติตอ่สถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลตอ่การตัดสินใจลงทนุในหุ้นของวยัรุ่นที่มีอายุระหว่าง 
15-22 ป ีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี จ านวน 400 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบแบบ t-test และสถิติ
ความแปรปรานทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ปัจจัยการตัดสนิใจลงทุนในหุน้ของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงลาดบัได้แก่ ด้านรูปแบบการลงทนุ ด้านวัตถปุระสงค์ในการลงทนุในหุ้น และด้านผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจลงทุนในหุ้น  

2) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้ดงันี ้

2.1) วัยรุ่นที่มชี่วงอายุตา่งกัน ระดับการศึกษาตา่งกัน จ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั รายได้รวมของ
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน การลงทุนในหุ้นของครอบครัวต่างกัน ความสนใจลงทนุในหุ้นตา่งกัน และระดับ
การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลงทุนในหุ้นตา่งกัน ท าให้การตัดสนิใจลงทนุในหุ้น ตา่งกัน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

2.2) วัยรุ่นที่มีเพศต่างกัน และสถานภาพของผูป้กครองต่างกัน ท าให้การตัดสินใจลงทุนในหุ้น ไม่ต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3) ปัจจัยด้านความยากงา่ยต่อการซื้อ-ขายหุ้น ด้านทัศนคติต่อการลงทนุในหุ้น และด้านทัศนคตติ่อ
สถานการณโ์ควิด-19 มีผลต่อการตัดสินใจลงทนุในหุ้นของวัยรุน่ที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : วัยรุ่น การซื้อ-ขายหุ้น ความเสี่ยงและผลตอบแทน ทัศนคติต่อการลงทนุในหุ้น ทัศนคติต่อสถานการณ์โค
วิด-19 การตัดสินใจ การลงทุนในหุ้น  
 



Abstract 
 

The objective of this research were 1) to study the factors affecting the decision to invest 
in stocks among adolescents aged 15-22 years, 2) to study the factors affecting the decision to 
invest in stocks of adolescents aged 15. -22 years by demographic factors 3) to study the difficulty 
of buying-selling shares Factors of Attitude to Equity Investments Attitude Factors on the COVID-19 
Situation That affect the decision to invest in stocks of adolescents aged 15-22 years, the sample 
groups are 400 adolescents aged between 15-22 years. The research tool was questionnaire. The 
statistics used to analyze data were percentage, mean, standard deviation Statistics of t-test and 
statistics of one-way variance (One-way ANOVA) 
The research results were found that 

1) The investment decision factor of adolescents aged 15-22 years overall had a high level 
of opinion. In order of Investment style Objectives of investing in stocks And for those who are 
involved in investing decisions in stocks 

2) Factors affecting the investment decision of adolescents aged 15-22 years can be 
classified according to demographic factors as follows: 

2.1) Adolescents of different age ranges Different educational levels The number of family 
members is different. The average family income per month is different. Investing in family stocks 
is different. Different interests of investing in stocks And education level to get knowledge about 
investing in different stocks The decision to invest in stocks was statistically significant at the level 
of 0.05. 

2.2) Adolescents of different genders And the status of parents is different The investment 
decision in stocks did not differ significantly at the level of 0.05. 

3) Difficulty in buying-selling shares Attitude towards investing in stocks And attitude 
towards the COVID-19 situation Had a statistically significant effect on investment decision among 
adolescents aged 15-22 years at the level of 0.05. 
 
Keyword: Stock trading Risk and reward Attitude towards investing in stocks Attitude to the COVID-
19 situation, decision making to invest in stocks 
 
บทน า  
 นักลงทนุหลายคนคงรู้ดีว่า “ช่วงวัย” และ “อายุ” เป็นตัวแปรส าคัญในการจัดสรรเงินลงทนุ แต่ที่จริง 
แล้วปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการจัดสรรเงินลงทนุของแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเร่ืองนี้เพียงเร่ืองเดียว แต่ยังมี 
ตัวแปรอีกหลายอย่างไม่วา่จะเปน็สถานภาพทางการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน ระยะเวลาในการลงทนุ  
อาชีพ หน้าที่การงานไปจนถึงภาระค่าใช้จา่ยตา่งๆ การลงทุน ไม่ใช่เร่ืองของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ วัยรุ่น ก็ท าได้ 
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของ การลงทุนในหุ้น หรือ การเล่นหุ้น  เชื่อว่า วยัรุ่นหลายคนกอ็ยากลองเล่น 
หุ้นดูบ้าง อยากลองลงทุนอะไรสักอย่างบา้ง แต่ก็ยังไม่รู้วิธีการเล่นที่ดี กลัวว่าจะขาดทนุ กลัวจะเสียเงินเยอะ  



จากการท าวิจัยของบริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จ ากัด มีการระบุอย่างชัดเจนวา่ เด็กรุ่นใหม่มีค่านิยมที่
จะไม่ยอมทนกบัสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ หรือรู้สึกว่าไม่ใช่ มีความเปน็ตัวของตัวเองสูง และต้องการรวยทางลัดแบบไม่ต้อง
ท างานหนัก ฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะมีความต้องการในการท างานออฟฟิศน้อยลง ความอดทน ความเอาจริงเอาจัง ก็
น้อยลงเช่นกนั ซึ่งต้องยอมรับวา่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนสิัยของผูบ้ริโภคทุกวันนี้ซึง่มีความใจร้อน ขี้หงุดหงิด ไม่สามารถ
อดทนรออะไรได้นาน เนื่องจากพวกเขาเติบโตมาในยุคที่ทุกอย่างท าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ทั้งนีท้ั้งนั้น ความต้องการ
รวยของคนกลุ่มนี้ เขาไม่ได้ต้องการจะรวยขนาดร้อยลา้นพนัลา้น แต่ต้องแลกมากับการท างานหนัก จนไม่มีเวลาท า
อะไร เหมือนคนรุ่นก่อนๆ แต่เขาต้องการเพียงแค่รวยแบบทีส่ามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆ ไมต่้องท างานหลัก ไม่
เครียด ได้ท่องเที่ยว มีบ้านอยู่ มรีถขับ ซึ่งคนเหล่านี้จะถูกเรียกว่า RICHFICIENCY ซึ่งมาจากค าว่า RICH บวก 
SUFFICIENCY หรือการรวยแบบพอเพียงนั่นเอง 

จากที่กล่าวมา จึงเปน็การตอบค าถามได้เปน็อย่างดีว่า ท าไมช่วงหลังๆ มานี้วยัรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ จึงหันไป
ลงทุนในหุ้นกันเปน็จ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องไปกบัความเห็นของ กฤษณ์ จันทโนทก ผูช้่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
งานกลยทุธ์ลูกค้าบุคลและบริหารผลิตภัณฑ์เงนิฝาก การลงทนุ ประกันภัยและธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) ที่แม้จะไม่ได้มีตวัเลขยืนยันชัดเจนวา่ ปัจจบุันมีคนรุ่นใหม่หันมาเปิดพอร์ตเล่นหุ้นเป็นจ านวนเท่าไรกันแน่ แต่
จากประสบการณ์โดยตรงท าให้ได้เห็นว่า มีกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ๆ หันมาลงทุนในหุ้นเป็นจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และที่
ส าคัญเป็นลักษณะของการเล่นหุ้นเป็นอาชีพเลยทีเดียว 
“เด็กรุ่นใหม่มองว่า ตลาดหุน้เปน็เร่ืองง่าย บางคนแค่ไปเรียนมา 2 เดือน ก็มานั่งเฝ้าน่าจอเทรดหุ้นกันจริงๆ จังๆ โดย
ไม่ท างานแล้วซึ่งมนัไม่ถูกต้อง การลงทนุในตลาดหุ้น ต้องเข้าใจว่าการลงทนุ เราคือผู้ถือหุ้นเขา ไม่ใช่ซื้อวันนี้ พรุ่งนี้
ขาย ต้องดูว่า คุณเข้าใจธุรกิจนีห้รือเปล่า ผลตอบแทนระยะยาวคุณคาดว่าจะเป็นอยา่งไร และตอบโจทย์ตามเงื่อนไข
ของผลตอบแทนและระยะเวลาตามที่คุณต้องการซื้อหรือเปล่า การที่เราอยากจะรวยทางลัด แต่ความเป็นจริงมนัไมไ่ด้
ง่ายอย่างนั้น แต่กไ็ม่ไดป้ฏิเสธวา่ คนเล่นหุ้นแล้วรวยก็มี เพียงแต่ว่าต้องตั้งเปา้และวางแผนในการลงทนุให้เป็น
กิจจะลักษณะ มากกว่าที่จะมานั่งเฝ้าวา่ชั่วโมงนี้ซื้ออะไร ชั่วโมงนี้ขายอะไร 
ถึงตรงนี้ ต้องบอกเลยว่า แนวโน้มพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปนี้ ไมไ่ด้เปน็แค่ในเมืองไทยเท่านั้น เปน็ค่านยิมที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว อาจต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของค่านิยมที่วา่นี้เลย อย่างในสหรัฐอเมริกา 
ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ถูกเรียกว่า กลุ่ม Millenials นั้น ถือเป็นกลุ่มทีม่ีความต้องการที่จะรวยและมีทกุอย่างที่ต้องการ ซึ่ง
จากผลการศึกษาพบวา่ วัยรุ่นปจัจุบันมีการยึดติดกับวัตถุมากข้ึน พวกเขามีความต้องการใช้ข้าวของที่มีราคาแพงแต่
พวกเขาไม่ต้องการท างานหนัก ซึ่งต่างจากคนกลุ่ม Baby Bloomer ซึ่งจากการศึกษาคนสองกลุ่มเปรียบเทียบกนั ผล
ที่ออกมาคือคนกลุ่ม Baby Bloomer ตอนที่เรียนอยู่ชั้นมธัยมจะมีความตั้งใจเรียนและท างานหนักมากกว่ากลุ่ม 
Millenials ในปัจจุบนั 

อีกทั้งปัจจุบนัที่มักจะมีการเผยแพร่ข้อมูล หรือมีหนังสือของบุคคลที่ประสบความส าเร็จตั้งแตอ่ายุยังน้อย ไม่
ว่าจะเปน็ ไอดอลของคนยุคใหม่อย่าง Mark Zuckerburg เจ้าพ่อ Facebook ซึ่งเป็นแรงจงูใจให้กับคนวัยหนุ่มสาวที่
อยากประสบความส าเร็จ ด้วยการออกจากงานประจ าและหันมาท าธุรกิจกันมากข้ึน และดว้ยสไลฟ์ไตล์การใชช้ีวิตของ
วัยรุ่นยุคนี้ที่ให้ความส าคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคลส่วนใหญ่จงึต้องการใช้เงินเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตการเข้าสังคม 
การจับจ่ายใช้สอยมากกว่าการเก็บหอมรอมริบ ซึ่งต่างจากคนในยุคก่อน จะเห็นได้วา่ จากการเปลี่ยนไปทางด้าน
พฤติกรรมและค่านิยมของคนยคุนี้ ได้กลายเป็นโจทย์ทีท่้าทายอย่างมากให้กับทั้งนักการตลาด ที่จะต้องหากลยุทธ์
ใหม่ๆ เพื่อมาสนองตอบกับพฤตกิรรมที่เปลี่ยนนี ้

จากข้างต้นท าให้เห็นว่าวัยรุ่นมคีวามสนใจต่อตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้น แต่สถานการณ์ตลาดหุ้น ณ ปัจจุบนัได้รบั
ผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดกระจายไปทั่วโลกโดย ณ วนัที่ 25 มกราคม 2564 มีผู้
ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกถงึหนึ่งร้อยล้านคน โดยประเทศที่มีอันดับผู้เสียชีวิตมากที่สุด คอื ประเทศสหรัฐอเมริกา 



4.28 แสนคน ซึ่งสหรัฐอเมริกาตรวจพบผู้ติดเชื้อโควดิ-19 รายแรกเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 (วันเดียวกับเกาหลีใต้)  
ในช่วงแรก รัฐบาลกลางไมไ่ด้คาดคิดว่าโควิด-19 จะเปน็ภัยร้ายแรงของประเทศ รัฐบาลจึงไม่ไดป้ระกาศใช้มาตรการ
ป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดนัก  จวบจนกระทั่งในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายน 2563 ซึ่ง
สหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อต่อวันและยอดผู้เสยีชีวิตเพิ่มสงูขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รัฐตา่งๆ จงึออกมาตรการปิดเมือง 
(lockdown) ในเวลาไล่เลี่ยกัน หลังจากนัน้ จ านวนผู้ติดเชื้อต่อวันก็อยู่ในระดับที่คงที่หรือลดลงเล็กน้อยจวบจนถึง
ปัจจุบนั   นอกจากนี้ รัฐบาลได้เพิ่มการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ-ขึ้นมาเปน็ประมาณ 2 แสนคนต่อวันและเร่งจ้างนักแกะ
รอยการประวัติการติดต่อ (Contact Tracers) เพิ่มข้ึนด้วย ส่วนผลกระทบของโรคระบาดโควดิ-19 ต่อเศรษฐกิจไทย 
ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด โดยได้เร่ิมใช้มาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 26 มีนาคม 
2563 ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 เป็นอย่างน้อย ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ซึ่งมาตรการต่างๆ นอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนนิชวีิตของเราแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย และ
ท าให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดชันีตลาดหลักทรัพย์มคีวามผันผวนอยา่งมากในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ถึง
มีนาคม 2563 ซึ่งมีการหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวหรือ circuit breaker ถึง 3 ครั้ง โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใน
เดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลง 173.62 จุด หรือคิดเป็น -11.47% และในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงอีก 214.86 จุด 
หรือคิดเป็น -16.01% ก่อนจะค่อย ๆ ทยอยฟื้นตัว 
ในช่วงเดือนเมษายนต่อเนื่องมาจนถึงต้นเดือนมิถุนายน 2563 แต่อย่างไรก็ดี หุ้นไทยได้ร่วงลงอีกครั้งในช่วงเดือน
ธันวาคมปี 2563 จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ประกอบกับมีแรงกดดัน
จาก FTSE rebalance ซึ่งท าให้มีการลดน้ าหนักลงทุนหุ้นไทยหลังยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงขึ้น ก่อนจะแกว่งตัวไร้
ทิศทางระหว่างรอติดตามมาตรการดูแลสถานการณ์ แต่ท้ายที่สดุหุ้นไทยดีดตวัขึ้นอีกครั้ง หลังรัฐบาลยังไมป่ระกาศใช้
มาตรการล็อกดาวนท์ั้งประเทศ ประกอบกับมีปัจจยับวกเพิ่มเติมจากการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างอียูและอังกฤษ 
แม้วัคซีนที่คิดค้นได้จะให้ความหวังในการต่อสู้กับโรคระบาดนี้ แต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยังไม่สิน้สุดลง
ง่าย ๆ และเรายังไมน่่าจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามเดิมได้ในเร็ว ๆ นี้ เพราะต้องรอคอยจากจุดปัจจุบันไปจนถึงวันที่คนทั่ว
โลกมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 และวัคซีนผลิตให้เพียงพอส าหรับทกุคนบนโลกยังเปน็เร่ืองที่ต้องใช้เวลา และจะต้องมี
มาตรการบางอย่างมาควบคุมไมใ่ห้ไวรัสแพร่กระจาย และเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกกลับมาดีขึ้น ท าให้ผู้ลงทนุต่างๆมี
ความมั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น 

จากความส าคัญของปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจงึได้ศึกษาถึง ปัจจยัทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจลงทนุในหุน้ของวัยรุ่นที่มี
อายุระหว่าง 15 – 22 ปี โดยผู้วจิัยได้น าองค์ความรู้กรอบแนวคดิและทฤษฎีต่างๆ ที่ศึกษามาใชใ้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั และผลประโยชนท์ี่ได้รบัจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้น าขอ้มูลไปพฒันาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการตัดสนิใจของกลุ่มวัยนี้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ป ี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุน่ที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี จ าแนกตามปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร ์
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยดา้นความยากง่ายต่อการซื้อ-ขายหุ้น ปัจจยัด้านทัศนคติต่อการลงทนุในหุน้ปัจจัยดา้น

ทัศนคติต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ป ี
 
 
 



สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ท าให้การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของ 
วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านความยากง่ายต่อการซื้อ-ขายหุ้น ปัจจยัด้านทัศนคติต่อการลงทนุในหุน้ ปัจจัยดา้น
ทัศนคติต่อสถานการณ์โควิด-19 ของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหุ้น 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่น 
ชะอีดะห์ เกษา (2558) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสูวุ่ฒิภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ 

สังคม จึงนบัว่าเป็นวิกฤติช่วงหนึ่งของชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงตอ่ของวัยเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน 
ระยะต้นของวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว จะมีผลต่อความสัมพนัธ์ 
ระหว่างวัยรุ่นด้วยกนัเอง และบคุคลรอบข้าง หากกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปอยา่งเหมาะสม  
โดยการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัว ไดอ้ย่างเหมาะสมบรรเทาปัญหาตา่งๆ ที่อาจจะ 
เกิดขึ้น และเป็นทั้งแรงผลักดันและแรงกระตุ้นให้พัฒนาการดา้นอ่ืนๆ เป็นไปดว้ยด ี

ค าจ ากัดความ ค าว่า “วัยรุ่น” มีความหลากหลาย เนื่องจากข้ึนกับความแตกตา่งของขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวฒันธรรม ตลอดจนความแตกต่างทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยา ของวัยรุ่นใน 
แต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม องค์กรอนามัยโลก ได้ก าหนดความหมายกว้างๆ ของวัยรุ่นไว้ดังนี ้
วัยรุ่น หมายถึง ช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพนัธ์ได้ 
วัยรุ่น เป็นระยะที่มีการพฒันาทางจิตใจมาจากความเปน็เด็ก ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ 
วัยรุ่น เป็นระยะที่มีการเปลีย่นแปลงจากสภาพ ที่ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสู่ภาวะที่ต้องรับผิดชอบและพึง่พาตนเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติต่อการลงทุนในหุ้น 
 สุรเดช จองวรรณศิริ และวิชิต อู่อ้น (2559) ปัจจัยลักษณะของนักลงทนุ ตามระดบัความสามารถใน 
การรับความเสี่ยง (IP) และปัจจยัแหล่งข้อมูลที่นักลงทนุให้ความสนใจ (SI) มีอิทธิพลทางตรงตอ่ความตั้งใจ 
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท (ICS) และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านปัจจัยการรับรู้ต่อปัจจัยทางการบริหารของ 
บริษัท (PCM) และปัจจัยความคาดหวังต่อผลการด าเนินงานของบริษัทและหลักทรัพย์ (EFR) หรืออธิบายได้ อีกนัย
หนึ่งว่าความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท (ICS) ของนักลงทุนบุคคลจะขึน้กับปจัจัยลักษณะของนักลงทนุตาม
ระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง (IP) ปัจจัยแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนให้ความสนใจ (SI) ปัจจัยการรับรู้ต่อปัจจัย
ทางการบริหารของบริษัท (PCM) และปัจจัยความคาดหวังต่อผลการด าเนนิงานของบริษทัและหลักทรัพย์(EFR) 

แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน 
 อัญญาขัน ธันธวทิย์ (2546) ไดส้รุปไว้วา่ ให้ค านิยามของความเสี่ยงคือการที่ผลตอบแทนจริง  
(Actual Retum) ที่ผู้ลงทนุได้รบัจากการลงทุนมโีอกาสเบี่ยงเบนหรือแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่ผูล้งทนุ 
คาดหวัง (Expected Retum) ถ้าโอกาสที่การลงทุนเบี่ยงเบนมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูง แต่ถ้าเบีย่งเบนน้อยก็จะมีความ
เสี่ยงต่ ากว่า 

นักลงทนุประเภทบุคคลธรรมดาและสถาบันมุ่งความหวังสิง่เดียวกันคืออัตราผลตอบแทนจากการ 
ลงทุนที่นา่พอใจและคุ้มค่ากับการลงทนุรวมทั้งระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุที่ต้องแบกรับเพื่อที่นักลงทนุ 
จะไดน้ าเงินลงทนุและตอกผลทีเ่กิดจากการลงทุนไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในอนาคตเช่นซื้อบา้น 
ทุนการศึกษาบุตรเงินเพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุและผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Investment Return)  
ควรจะมีความคุ้มค่ากับปัจจัยตา่งๆดังนี ้



  (1) ระยะเวลาที่ใช้ในการลงทนุ  
(2) อัตราผลตอบแทนทีไ่ด้รับจากการลงทุน  
(3) ต้นทนุค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการไม่ได้ใช้เงินในวันนี้และชะลอไปใช้ในอนาคตแทน  
(4) ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนซึ่งประกอบด้วยเงินได้ทุกประเภทที่ได้รับจากการลงทนุ และ 

ก าไรจากการลงทุน 
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติต่อสถานการณ์โควิด-19 
ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงาน มูลคา่การส่งออกสินคา้หดตัวร้อยละ 4.2 จากระยะเดียวกันปี  

2562 หากไม่รวมการส่งออกทองค า มูลค่าการส่งออกหดตัวที่ร้อยละ 3.7 ปรับดีขึ้นมากจากทีห่ดตัวถึงร้อย 
ละ 13.6 ในเดือนก่อน ตามการส่งออกในเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ฟื้น 
ตัว โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟา้ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่กลับมา 
ขยายตัวได้ ขณะที่ยานยนต์และชิ้นส่วนหดตัวน้อยลง ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงตามการ 
ผลิตทีป่รับดีขึ้นในเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกและการใช้จ่ายภายในประเทศ และ 
มีผลของฐานต่ าในปีก่อนในหมวดการผลิตยานยนต์และปิโตรเลยีม 

ในยามวิกฤตเช่นนี้ การมีเงินสดอยู่กับตัวนั้นเปน็เร่ืองอุ่นใจ เพราะหากมีเหตุจ าเป็นที่ต้องใช้เงินเรา 
สามารถจะเอาเงินส่วนนี้ออกมาใช้ โดยทีไ่ม่จ าเปน็ต้องไปแตะเงนิในส่วนอ่ืน ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นเงินที่เรา 
เก็บไว้เพื่อยามเกษียณ หรือแม้แต่เงินลงทนุต่าง ๆ ที่เก็บไว้เพื่อเป้าหมายในอนาคต ดังนั้นลักษณะของเงิน 
ก้อนนี้จึงต้องมีสภาพคล่องที่สงู และสามารถเอาออกมาใช้ได้ในทันที 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการลงทุน 
เพชรี ขุมทรัพย์ (2544, อ้างโดย ธีรพัฒน์ มีอาพล 2557) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละบุคคล

ย่อมแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบง่วัตถุประสงค์หลักๆออกได้ ดังนี้ 
1.ความปลอดภัยของเงินทุน (Securities of principal) นั่นคือ ต้องการรักษาเงินทุนตัง้ต้นให้คงเดิม 

รวมทั้งเพื่อป้องกันอ านาจซื้อที่อาจลดลงจากการเกิดเงินเฟ้อในอนาคต เช่น การลงทนุในพันธบตัรรัฐบาล  
หรือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีก าหนดเงินคืนที่ชัดเจนและแน่นอน 

2.ความเพิ่มพูนของเงินลงทนุ (Capital Growth) ซึ่งการเพิ่มพูนของเงินทุน อาจมาจากการลงทุน 
ในหลักทรัพย์ที่กาลังมีการขยายตัว เติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้เงินทุนงอกเงย หรือเป็นเพราะมีการนา 
ผลตอบแทนที่ได้รบัในรูปของเงนิปันผล และอัตราดอกเบี้ยไปลงทุนต่อ ซึ่งทาให้เงินทุนงอกเงยและเพิ่มพูน 

3.สภาพคล่อง (Liquidity) นั่นคอืสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่สภาพคล่องสูง โดยสนิทรัพย์หรือ 
หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนเป็นเงนิสดได้งา่ย สื่อถึงความสามารถในการท าก าไรที่ลดลง ซึ่ง 
จุดประสงค์ของผูท้ี่ลงทนุในหลักทรัพย์ประเภทนี้ อาจเนื่องมาจากมีการคาดการณ์ว่าหากในอนาคตเจอ 
โอกาสที่นา่สนใจในการลงทุน จะได้มีเงินพร้อมลงทุนทนัท ี

4.การกระจายการลงทุน (Diversification) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกระจายการลงทนุ คือเพื่อเป็น 
การกระจายความเสี่ยง ท าให้เผชิญกับความเสี่ยงที่ลดลง 

5.ความพอใจด้านภาษี (Favorable tax status)  
ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล จะท าให้ทราบว่าผู้ลงทนุเปน็คนที่มี 

ทัศนคติหรือมุมมองต่อความเสี่ยงอย่างไร เพื่อที่จะเลือกลงทนุในสินทรัพย์ที่เหมาะกับตนเอง ซึ่งระดับการ 
ยอมรับความเสี่ยงจะแสดงถึงมมุมองต่อความเสี่ยงที่ต่างกัน อันจะเปน็ตัวก าหนดพฤติกรรมการลงทนุของ 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจและกระบวนการตดัสินใจ 
Kotler Philip (1997:172) (อ้างถึงในธิดา ลือชาพฒันพร, 2554 : 151) ได้สรุปไว้ว่า แบบจ าลอง 



พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเปน็การศึกษาเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการบริโภคโดยมีจุดเร่ิมต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น  
(Stimulus) ทั้งภายใน (ตัวเรา) และภายนอก (สิ่งเร้าต่างๆ คนรอบข้าง เป็นตน้)ทีท่าให้เกิดความต้องการ สิ่ง 
กระตุ้นนั้นจะเข้ามาในความรู้สกึนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าเป็นปริศนา  
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะรับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ  
(Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) 

จากแนวคิดด้านการตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ สามารถสรุปได้วา่ การที่จะตัดสนิใจในการ 
ลงทุน ควรผา่นขัน้ตอนการวิเคราะห์และศึกษาความเปน็ไปได้ในการลงทนุเสียก่อน ที่จะเลือกและตัดสนิใจ 
ในโครงการที่ตนมัน่ใจ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงทั้งนั้น การตดัสินใจลงทุนควรใช้ข้อมูลทั้งในเชิง 
คุณภาพและเชิงปริมาณ ในเชิงคุณภาพจะประกอบไปด้วยข้อมูลเร่ืองการตลาด เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  
บุคลากร การจัดการ กฏหมายและระเบียบข้อบังคับตา่งๆ ส าหรับการตัดสินใจในเชิงปริมาณก็จะดูตัวเลข 
จากตัวชี้วัดดา้นการเงิน 4 ตัวชีว้ัด, ค่าReturn on investment, Return on asset, มีการจัดท า sensitivity study,  
cost of risk, Break even analysis และดูข้อมูลสถิติตา่งๆดา้นตลาดด้วย ยิ่งเงนิลงทุนจ านวนมากการตัดสินใจ 
ยิ่งยาก จึงต้องใช้เคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆให้มากเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทนุ 
 
กรอบแนวคิด  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 

 เพศ 
 อายุ 
 ระดับการศึกษา 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 สถานภาพของผู้ปกครอง 
 อาชีพของผู้ปกครอง 
 รายไดร้วมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
 การลงทุนในหุ้นของครอบครัว  
 ความสนใจลงทุนในหุ้น  
 ระดับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลงทุนในหุ้น 

ความยากง่ายต่อการซื้อ-ขายหุ้น 

 การเปิดบัญชีซ้ือ-ขายหุ้น 
 การเข้าถึงข้อมูลความรู้การลงทุน 
 ระยะเวลากับการลงทุน 

ทัศนคติต่อการลงทุนในหุ้น 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน 
 ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต 
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 ความไม่มั่นใจต่อสถานะทางการเงิน 
 ความกังวลเกี่ยวกับเรียนจบไม่มีงานท า 
 ความพึงพอใจต่อนโยบายความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 

 

การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มี
อายุระหว่าง 15-22 ปี 

รูปแบบการลงทุน 
วัตถุประสงค์ในการลงทุน 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ลงทุน 



วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปน็การวจิัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจยัโดยไม่มีการจัดกระทาหรือ 
ควบคุมตัวแปรใด ๆ ซึ่งเปน็การศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่เปน็อยู่จริงโดยไม่มีการเปลีย่นแปลงใด ๆ เป็น 
การเก็บข้อมูลเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใชว้ิธีการ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป การเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
ของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพนัธ์ - 30 เมษายน พ.ศ.2564 โดยแบบสอบถามได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน็ค าถามลักษณะประชากร ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทนุในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการ
ลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์คัด
กรองเฉพาะวัยรุ่นที่มีอายุ 15-22 ปี โดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา และทดลอง
ใช้ (Try Out) จ านวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ด้านการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นทีม่ีอายุระหว่าง 15-22 ปี เท่ากับ 0.790 และด้านปัจจัยการลงทนุในหุ้นของวัยรุ่นที่มี
อายุระหว่าง 15-22 ปี เท่ากับ 0.802 ท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2564 
 ประชากรในการวิจัย คือ วัยรุ่นที่มีอายุ 15-22 ป ี
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ก าหนดขนาดตัวอย่างจากจ านวนวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ป ีมีการก าหนดตัวอย่างโดย
ใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane (Yamane, 1967) โดยมีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 95 หรือเกิด
ความผิดพลาดได้ร้อยละ 5 ค านวณขนาดกลุ่มตัวอยา่งจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยได้ 400 คน แต่การเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ในครั้งนี้ มผีู้ตอบแบบสอบถามกลับมาตั้งแตช่่วงอายุต่ ากว่า 15 ปี จนถึง 25 ปี เนื่องด้วยเวลาที่จ ากัด
ของการส ารวจและข้อจ ากัดของการเปิดบัญชีซื้อ-ขายหุ้นที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปขีึ้นไป จ าแนกแบบสอบถามคัดกรองออก 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่มอีายุระหว่าง 15-22 ปี มากที่สุด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่แบบสอบถามที่มีลักษณะค าถามปลายเปิด และปลายปิดชนิด
เลือกตอบและแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่น 

ส าหรับการแปลความหมาย มีดงันี้ ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง น้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง 
น้อย, ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มาก, ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึงมาก
ที่สุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุ
ระหว่าง 15-22 ปี สามารถสรปุผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การส ารวจประเภทเนื้อหาปจัจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทนุในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี 

1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นทีม่ีอายุระหว่าง 15-22 ปี โดยรวม มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับได้แก่ ด้านรูปแบบการลงทุน ดา้นวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้น และ
ด้านผู้มสี่วนร่วมในการตัดสนิใจลงทุนในหุ้น 



1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี โดยรวม มีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดบัได้แก่ ด้านความยากงา่ยต่อการซื้อ-ขายหุ้น ด้านทัศนคติต่อการลงทุนในหุ้น และดา้น
ทัศนคติต่อสถานการณ์โควิด-19 

2.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และการตัดสินใจลงทุนในหุน้และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนใน
หุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ป ี

2.1 วัยรุ่นที่มีอายุระหวา่ง 15-22 ปี ที่เป็นกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 มีอายุ 20 – 
24 ปี คิดเปน็ร้อยละ 50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปน็ร้อยละ 70 จ านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 30 สถานภาพของผูป้กครองโสด คิดเป็นร้อยละ 46.70 อาชีพของผู้ปกครองพนักงานบริษัทเอกชน / 
ลูกจ้าง คิดเปน็ร้อยละ 40 รายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 25,501 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  36.70 
ส่วนใหญ่พื้นฐานของครอบครัวไม่มีการลงทุนในหุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.70 แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความ
สนใจลงทุนในหุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3  และมีระดับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลงทนุในหุ้นบอ่ย คิดเป็นร้อยละ 50 

3. ด้านการตัดสินใจลงทุนในหุน้ของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี 
3.1 วัยรุ่นที่มีอายุระหวา่ง 15-22 ปี ให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจลงทนุในหุ้นโดยรวม ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.892 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่เฉลี่ยมากทีสุ่ด คือ ด้านรูปแบบการลงทุน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.294 รองลงมาคือ ด้านวัตถปุระสงค์ในการลงทุนในหุ้น มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.710 และด้านผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจลงทนุในหุ้น มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.673 

3.2 การตัดสินใจลงทนุในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหวา่ง 15-22 ปี ด้านรูปแบบการลงทุน (รายข้อ)  
รูปแบบการลงทุนโดยค านึงผลตอบแทนที่จะได้รับ มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.433 รองลงมาคือ ลงทุนในรูปแบบการออมและ
การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ 4.433 
รูปแบบการลงทุนที่สามารถน าไปลดหย่อยภาษไีด้ในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ 4.367 รูปแบบการลงทนุโดยค านงึถึง
สภาวะการณท์างเศรษฐกิจและการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.233 รูปแบบการลงทนุที่มผีลตอบแทนสงู ถึงแม้จะมี
ระยะเวลาในการลงทนุที่ยาวนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.167 รูปแบบการลงทุนที่สามารถน าไปลดหย่อยภาษีได้ใน
อนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.133  

3.3 ) การตัดสนิใจลงทนุในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทนุในหุ้น (ราย
ข้อ) เพื่อไว้ใช้จ่ายในวัยท างาน วยัเกษียณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.333 รองลงมาคือ เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น การ
เจ็บป่วย อุบัติเหตุ เป็นตน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.167 เพื่อความมั่นคงในอนาคต เช่น ซื้อบา้น ซื้อรถ เรียนต่อ เป็นต้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 เพื่อสะสมเงนิทุนไว้ใช้เรียนต่อ มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.8 เพื่อไว้ใช้จ่ายด้านสุขภาพและความงาม เชน่ 
เครื่องส าอาง ฟิตเนส คลนิิกเสริมความงาม มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.767  เพื่อไว้ใช้จ่ายในการบริโภค เช่น อาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าที่อยู่อาศัย ค่าเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.633 เพื่อไว้ใช้จ่ายดา้นเทคโนโลยีการสือ่สาร เช่น ค่า
อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์มือถือ/คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.167 

3.4 ) การตัดสนิใจลงทนุในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทนุในหุ้น (ราย
ข้อ) พ่อแม่ คนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.100 รองลงมาคือ ศึกษาด้วยตนเอง 3.933 เพื่อน คนรู้จักแนะน า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.567 เจ้าหน้าที่ธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.533 โบรกเกอร์/เจ้าหน้าที่บริษทัหลักทรัพย์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.233 

4.ปัจจัยการลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี 
4.1 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการลงทุนในหุ้นโดยรวม ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.970 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคา่เฉลี่ยมากทีสุ่ด คือ ด้านความยากงา่ยต่อการ



ซื้อ-ขายหุ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.000 รองลงมาคือ ทัศนคติต่อการลงทนุในหุ้น มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.978 ทัศนคติต่อ
สถานการณโ์ควิด-19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.933 

4.2 ปัจจัยการลงทุนในหุ้นของวยัรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ปัจจัยการลงทุนในหุน้ของวัยรุ่นที่มีอายุ
ระหว่าง 15-22 ปี ด้านความยากง่ายต่อการซื้อ-ขายหุ้น (รายขอ้) การเข้าถึงข้อมูลความรู้การลงทุนงา่ย ผา่นช่องทางที่
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.067 รองลงมาคือ สามารถเลือกระยะเวลาการลงทนุตามความเหมาะสมของเราได้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.033 การเปิดบัญชีซื้อ-ขายหุ้น มีความง่าย สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.900 

4.3 ปัจจัยการลงทุนในหุ้นของวยัรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ด้านทัศนคติต่อการลงทนุในหุ้น (รายข้อ) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการกระจายเงินทนุ เพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุที่อาจจะเกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.067 รองลงมาคือ มีความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิตจากการลงทนุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.033 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.833 

4.4 ปัจจัยการลงทุนในหุ้นของวยัรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ด้านทัศนคติต่อสถานการณ์โควดิ-19 (รายข้อ) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่จะยังคงระบาดไปอีกนาน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.333 
รองลงมาคือ ไม่มีความพงึพอใจต่อนโยบายความช่วยเหลือของรัฐบาลจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.967 มีความกังวลเก่ียวกับการเรียนจบไม่มีงานท า มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.767 มีความไม่มั่นใจ
ต่อสถานะทางการเงนิของตัวท่านหรือของครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.667 
 
5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตัวแปร 𝑅2 a 
Constant 

b Std. 
Error 

β t P 

1.ด้านความยากง่ายต่อ
การซื้อ-ขายหุ้น 
2.ด้านทัศนคติต่อการ
ลงทุนในหุ้น 
3.ด้านทัศนคติต่อ
สถานการณโ์ควิด-19 
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-0.864 
 

0.376 
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การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยที่มผีลกับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มี

อายุระหว่าง 15-22 ปี โดยรวม พบว่า ปัจจัยดา้นความยากงา่ยต่อการซื้อ-ขายหุ้น ประกอบไปด้วย การเปิดบัญชีซื้อ-
ขายหุ้น มีความงา่ย สะดวกและรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลความรู้การลงทุนง่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย และการ
สามารถเลือกระยะเวลาการลงทุนตามความเหมาะสมของเราได้ ด้านทัศนคติต่อการลงทนุในหุน้ มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน มีความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิตจากการลงทนุ มีการกระจายเงินทนุ 
เพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุที่อาจจะเกิดขึ้น และดา้นทัศนคติต่อการลงทนุในหุ้น ประกอบไปด้วย มีความ
ไม่มั่นใจต่อสถานะทางการเงินของตัวท่านหรือของครอบครัว มีความกังวลเก่ียวกับการเรียนจบไม่มีงานท า  ไม่มีความ
พึงพอใจต่อนโยบายความช่วยเหลือของรัฐบาลจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีความกังวล
เก่ียวกับสถานการณ์โควดิ-19 ที่จะยังคงระบาดไปอีกนาน สามารถร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจลงทนุ
ในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี โดยรวม ที่ระดับนยัส าคัญ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ เท่ากับ 
0.111 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยดา้นความยากงา่ยต่อการซื้อ-ขายหุ้น ด้านทัศนคติต่อการลงทนุในหุ้น และดา้นทัศนคติ
ต่อสถานการณ์โควิด-19 สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 11.1 



อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยปัจจัยที่มผีลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ของวัยรุ่นที่มอีายุระหว่าง 15-22 ปี สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงคไ์ด้ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตดัสินใจลงทุนในหุน้ของวัยรุ่นที่มอีายุระหว่าง 15-22 ปี โดยรวม มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

1.1 ด้านรูปแบบการลงทนุในหุน้ ของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ นักลงทนุส่วนใหญ่วา่จะเปน็วัยรุ่นหรือบคุคลทั่วไป จะต้องค านึงถึงรูปแบบการลงทุนโดย
ค านึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับและความเสี่ยงจากการลงทุนเปน็หลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ บุญรุ่ง จันทร์นาค 
(2554) เมื่อบุคคลเมื่อมีรายได้เหลือจากการใช้จ่ายก็จะเก็บเงินออมส่วนหนึ่งไว้และมีทางเลือกที่จะท าให้เกิดผล
ประโยชน์งอกเงยขึ้นจากการน าเงินออมไปลงทนุในรูปแบบตา่ง  ๆ  เช่น  การฝากธนาคาร  การซื้อพันธบัตร การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนซื้อหุ้นทนุ การลงทนุที่ดจีะเกิดผลตอบแทน ขณะเดียวกนัผู้ลงทุนต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการสูญเสียเงินลงทุนหรือผลขาดทุนจากการลงทุนดว้ยเสอมเราะไม่มีการลงทุนใดทีไ่ม่มีความ
เสี่ยง   ก่อนการตัดสินใจลงทนุจึงควรศึกษา  ข้อมูลและวางแผนลงทนุให้เหมาะสมว่าควรจะลงทุนด้วยตนเองหรือให้
มืออาชีพ ไม่ว่าจะลงทุนใดผู้ลงทุนต้องตระหนักถึงสิทธิและหนา้ที่ของตนเพื่อจะได้เกิดความเปน็ธรรมและมีหน่วยงาน
ที่ให้  การควบคุมดูแลเก่ียวกับการลงทนุอย่างมัน่คง  

1.2 ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ ในการลงทุนแต่ละคร้ังของวัยรุ่นมักจะมเีหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นก่อนเสมอ 
เพื่อวางแผนการงานเงนิต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นวนัเร่ิมท างาน วัยท างาน หรือวัยเกษียณตอ่ไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2558 ส าหรับผู้ลงทนุวัยรุ่นหรือมือใหม่หรือหลาย ๆ คนที่สนใจ
ลงทุน แต่ยงัจับตน้ชนปลายไม่ถกูไม่รู้จะลงทนุอย่างไรไม่รู้จะเร่ิมต้นตรงไหนลองเร่ิมจาก“ รู้จักตัวเอง” ให้ลึกซึ้งขึ้นอีก
นิดถามตัวเองให้แน่ใจก่อนว่า“ เป้าหมาย” การลงทุนของคุณคืออะไร ลงทุนเพื่อบัน้ปลายชีวิต เพื่อลดหย่อนภาษี เพื่อ
เอาชนะเงินเฟ้อ หรือเพื่อท าก าไร ฯลฯ  

1.3 ด้านผู้มีส่วนร่วมในการลงทนุในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นวา่ วัยรุ่นทีม่ีช่วงอายุระหว่าง 15-22 ปี เป็นวัยที่ก าลังศึกษาเลา่เรียน อาจจะยังไม่มีเงนิเดือนหรือ
งานท า ท าให้ยังไม่มีรายได้ ดังนัน้ ความรู้ความเข้าใจในการสนใจในการลงทนุในหุ้นอาจจะยังมไีม่มาก แต่ถ้า
ผู้ปกครองของเด็กท่านใด มีการลงทุน มีการสอนการวางแผนการเงินให้กับลูกหลานของตน ก็เป็นไปได้ว่า เด็กหรือ
วัยรุ่นจะให้ความสนใจในการลงทุนไปด้วย สอดคล้องกบังานวิจยัของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2558 
วัยเร่ิมต้นท่างามอายุ 21-30 ปีเป็นวัยทีไ่ด้เปรียบในการออมและการลงทนุมากทีสุ่ดเพราะยังไมม่ีภาระที่ต้อง
รับผิดชอบมากนักมีเวลาและก าลังในการหารายได้อีกนานจึงสามารถจัดสรรเงินไปลงทนุในตราสารที่มีความเสี่ยงสูง
อย่างหุ้นได้ถึง 90% โดยหุ้นที่เลอืกลงทุนควรเป็นหุ้นที่มปีัจจัยพืน้ฐานดีมีความมัน่คงทางการเงนิมีเงินปนัผลที่นา่พอใจ
และมีโอกาสเติบโตในอนาคตส่วนอีก 10% ที่เหลือควรเก็บไว้ในรูปของเงินฝากและตราสารหนีต้่าง ๆ เชน่พันธบัตร
รัฐบาลหรือหุ้นกู้ที่มีความปลอดภัยของเงินต้นสูงและได้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสนิใจลงทนุในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี จ าแนก
ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

2.1 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีที่มีเพศ ต่างกัน ท าให้มีผลตอ่การตัดสินใจลงทนุในหุ้นโดยรวมไม่ต่างกนั 
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ เนื่องจากในยุคปัจจุบนัการเข้าถึงข้อมูลการลงทุนตา่งๆสามารถเข้าถึงและลงทุนได้ง่ายข้ึน ท า
ให้ไม่ว่าเพศชายหรือหญิงต่างสนใจในการลงทนุในหุ้นไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ เมษาตรี บุญแต่ง (2548) 



พบว่าเพศที่ตา่งกันไม่มีผลต่อสัดส่วนของเงินที่ใช้ในการลงทุนและประเภทของหลักทรัพย์ที่ถือครอง ซึ่งจะสอดคล้อง
กับผลของพรหมพิไล คุณาพันธ ์(2522) ที่ศึกษาเร่ืองการศึกษาแบบแผนพฤติกรรมของผู้ลงทุนและผู้จะลงทนุซื้อขาย
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าเพศไม่เปน็เครื่องบอกความแตกต่างในรายละเอียดการลงทุน 

2.2 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีที่มีช่วงอายุ ต่างกนั ท าให้มผีลต่อการตัดสนิใจลงทนุในหุ้นโดยรวมต่างกัน 
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาในการส ารวจงานวิจัยท าให้ประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20-24 ปี เป็นช่วงวัยทีก่ าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีความสนใจในการลงทุนในหุ้น อีกทั้งศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทนุในหุ้นบ่อยมากกว่าช่วงอายุวัยรุน่อ่ืนๆ และข้อจ ากดัด้านอายุของบุคคลที่
สามารถเปิดบัญชีซื้อ-ขายหุ้นไดต้้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  ท าให้วัยรุ่นที่มีช่วงอายุ 20-24 ปีนี้ มีความสนใจลงทุนใน
หุ้นมากกว่าช่วงวัยรุ่นอื่นๆ สอดคล้องกับ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ผู้เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น
ใหม่ ที่ตัดจ านวนการเปิดบัญชีซ้ ากันออกไปในชว่ง 4 เดือนแรกปี 2563 เพิ่มขึ้นกว่า 8.7 หมื่นราย ซึ่งในจ านวนนี้
พบว่า เกินคร่ึงมีอายนุ้อยกว่า 30 ปี สะท้อนวา่ คนรุน่ใหม่ ให้ความสนใจลงทนุในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเปิด
บัญชีซื้อขายผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  

2.3 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีที่มีระดับการศึกษา ต่างกนั ท าให้มีผลต่อการตัดสนิใจลงทนุในหุ้น
โดยรวมต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า ด้วยความรู้เข้าใจในการลงทุนที่มีมากกว่าอาจจะสง่ผลให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ที่มีระดบั
การศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลตอ่การตัดสินใจลงทนุในหุ้นไปดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี กาญจนาภา 
(2559) พบว่า การศึกษามีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อของบุคคลโดยผา่นการเปน็ตัวก าหนดความโน้มเอียงของรายได้
และอาชีพของบุคคลในอนาคต บุคคลที่มีการศึกษาแตกตา่งกัน จะมีความชืน่ชอบ ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่่แตกตา่ง
กัน และ(สดุารัตน์ พิมลรัตนกานต์. 2557)การศึกษา ผู้บริโภคที่มีการศึกษาดีมีประสบการณ์จากการเรียนรู้จะท าให้
ผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อ สินค้า หรือบริการที่ดีและมีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

2.4 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีที่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว ต่างกัน ท าให้มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมคีวามเห็นว่า นัน่อาจเปน็เพราะว่ายิ่งสมาชิกในครอบครัวมีหลายครัวความรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายต่างๆก็มีมากข้ึนด้วย ไม่ว่าพ่อแม่ก็ต้องเสียค่าใช้จา่ยต่างๆให้กับลูกเพิ่มมากข้ึนจึงมผีลเก่ียวข้องกับการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นตามไปด้วย เพราะวัยรุน่บางคนไม่มีเงินเดือน ก าลังศึกษาเลา่เรียนอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Sharon Collard and Zoey Breuer (2009) ที่ศึกษาเก่ียวกับทัศนคติต่อทางเลือกการลงทุนและความ
เสี่ยงของบุคคล จากการส ารวจแบบ focus group ออกเป็น14 กลุ่มในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ปี 2008 ใน 
5 พื้นที่ของประเทศอังกฤษ ผลวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติต่อความเสีย่งทางการเงิน พบวา่ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นัน้
ไม่เต็มใจที่จะเสี่ยง เพราะต้องรับผิดชอบภาระจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกในครอบครัวและภาระทางการเงิน  

2.5 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีที่มีสถานภาพของผูป้กครอง ต่างกัน ท าให้มีผลต่อการตัดสนิใจลงทนุใน
หุ้นโดยรวมไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมคีวามเห็นว่า การที่วัยรุน่จะตัดสนิใจลงทนุในหุ้นไม่เก่ียวกับสถานภาพของผู้ปกครอง 
เนื่องจากเป็นความสนใจส่วนบคุคล ดังนั้นวัยรุ่นจึงมองวา่เราสามารถลงทนุในหุ้นได้ตามความต้องการพื้นฐานของตน 
แต่อาจจะต้องค านึงถึงเงินเปน็หลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิลาสินี ชัยวรรณ์ (2548) ยังพบว่าสถานภาพที่
ต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมทางด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกันกบัผลการวิจยัของพรหม
พิไล คุณาพันธ์ (2522) พบวา่สถานภาพตา่งกันไม่มีผลต่อจ านวนเงินลงทุน โดยผู้ทีย่ังไมส่มรสนยิมลงทุนไม่ตา่งกับผูท้ี่
สมรสแล้ว 

2.6 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีที่มีอาชีพของผูป้กครอง ต่างกัน ท าให้มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
โดยรวมต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า หากผู้ปกครองของวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจในการลงทนุในหุ้น หรือประกอบ
อาชีพที่มีความใกลช้ิดเก่ียวกับการลงทนุในหุ้น หรือประกอบอาชีพที่รายได้มาก อาจส่งผลให้ลูกหลานหรือคนใกล้ชิด
สนใจในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ ภาวิณี กาญจนาภา ( 2559 ) อาชีพเป็นปัจจัยที่



มีความเก่ียวพันอย่างใกลช้ิดกับ ปัจจัยทางด้านการศึกษา สถานภาพ และ รายได้ของบุคคล และยังเปน็ปัจจยั ที่
สามารถน ามาใช้ในการอ้างอิงถงึแนวโน้มค่านยิม วิถีการด าเนนิชีวิต และกระบวนการบริโภคของบุคคล บุคคลที่มี
อาชีพแตกต่างกนั อาจมีความชืน่ชอบ แตกต่างกัน ในประเภทของผลิตภัณฑ์ และปริญญา อภิวัฒนศร (2546) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อ การตัดสนิใจและพฤติกรรมในการลงทนุกองทุนรวมของผู้ลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัย ส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัทางดา้น อาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน กองทนุรวม 

2.7 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีที่มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นโดยรวมตา่งกัน ซึง่ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า รายได้ของครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นของวัยรุ่น
ด้านการเข้ามาลงทนุ,ความคาดหวังในการลงทนุและประเภทของหุ้นที่ลงทนุแต่รายได้มีผลต่อสัดส่วนในการลงทุน 
และรายได้มีผลต่อจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลรวี 
ม่วงศิริ (2558) พบว่า รายได้ (Income) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อการพฤติกรรมการลงทุนของในภาพรวม โดยผู้
ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท จะท าให้มีความเปน็ไปได้ที่จะมีพฤติกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึน 0.76 โดยค่า Odd ratio 
= 2.13 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะลงทนุในผลติภัณฑ์ทาง
การเงินมากกว่าไมล่งทนุในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 2.13 เท่า เม่ือเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาท 
เนื่องจากผู้ที่มีรายได้สงูขึ้น ท าให้มีโอกาสที่จะน าเงินมาลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 

2.8 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีที่มีบุคคลในครอบครัวมีการลงทุนในหุ้น ต่างกัน ท าให้มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นโดยรวมตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
ต้นแบบของบุคคลในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งดว้ยและกบัความชอบส่วนตัวเปน็หลัก หากผู้ปกครองของวัยรุ่นมีการ
ลงทุนในหุ้นด้วย ลูกหลานก็จะสนใจลงทนุตามไปดว้ย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Stephen และ Timothy (2011 : 
202-203) กล่าวว่า ปัจจัยที่มผีลต่อการรับรู้ของคน ประกอบดว้ย ทัศนคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณ์ และ
การคาดหวังโดยความรู้สึกในการที่จะชอบหรือไม่ชอบ และความรู้หรือความเชื่อซึ่งอธิบายถึงลักษณะ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งที่มตี่อสิ่งอื่นๆ ที่สื่อถึงทัศนคติ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับความสนใจ การมีสภาวะหรือเงื่อนไขที่
ไปทาให้เกิดพฤติกรรม หรือไปยับยั้งพฤติกรรม หรือไปก าหนดแนวทางพฤติกรรมที่จะแสดงออก รวมถึงประสบการณ์
ที่ผ่านมาของบุคคลที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งของตลอดจนความคาดหวังของมนุษย์ที่เปน็การคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะ
ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ แต่มีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ตา่งมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ทั้งสิ้น 

2.9 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีที่มีความสนใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นต่างกัน ท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นโดยรวมตา่งกัน ซึง่ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า ถ้าวัยรุ่นมีความสนใจในการลงทนุในหุ้น การศึกษาหาความรู้อยู่
เสมอ ก็จะท าให้วันรุ่นตัดสนิใจลงทุนในหุ้นได้ เพราะวา่ข้อมูลข่าวสารการลงทุนตา่งๆเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในยุคปัจจบุัน ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพันธ์ แก้วรัตน์ (2553: 15) กล่าวถึง ทัศนคติเป็นการก าหนดของพฤติกรรมเพราะว่า
เก่ียวพันกับการรับรู้ บุคลิกภาพ และการจูงใจ ทัศนคติเป็นความรู้สึกทั้งทั้งในทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะจิตใจ
ของการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และถูกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยประสบการณ์ที่ใช้อทิธิพลที่มี
ลักษณะเฉพาะต่อการตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล หรืออาจกล่าวได้ว่า
ทัศนคติเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสิง่แวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา และมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
สิ่งที่เราสนใจ สิ่งที่เราจดจา  

2.10 วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีที่มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทนุในหุ้นของวัยรุ่นต่างกัน ท าให้
มีผลต่อการตัดสนิใจลงทนุในหุน้โดยรวมตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า วัยรุ่นที่มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลงทุนใน
หุ้นอยู่เสมอ จะท าให้พวกเขาตัดสินใจลงทุนในหุ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของกนกดล สิริวฒันชยั และคณะ 
(2557) ความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้น พบวา่ ปจัจัยด้านความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปีในเขต



กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทนุในหุ้น คดิเป็น 62.3% และปัจจัยดา้นความรู้ความเข้าใจของ
คนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอธิบายการตัดสินใจลงทนุในหุ้นได้ 38.8% 
นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยดา้นความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบด้วย ทักษะพื้นฐาน และการรับรู้ข้อมูล มีความสัมพนัธก์ับการตัดสินใจลงทนุในหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

3. ปัจจัยด้านความยากง่ายต่อการซื้อ-ขายหุ้น ปัจจัยดา้นทัศนคติต่อการลงทุนในหุน้ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อ
สถานการณโ์ควิด-19 ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ป ี

3.1 ปัจจัยด้านความยากงา่ยต่อการซื้อ-ขายหุ้น ที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ของวัยรุ่นที่มอีายุระหว่าง 
15-22 ปี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ ไม่วา่จะเปน็การเปิดบญัชีซื้อ-ขายหุ้น มีความงา่ย สะดวกและรวดเร็วขึ้น การเข้าถึง
ข้อมูลความรู้การลงทุนง่ายผ่านช่องทางที่หลากหลายขึน้ สามารถเลือกระยะเวลาการลงทุนตามความเหมาะสมของ
เราได้ ท าให้ตอบสนองความน่าลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นในยุคนี้มากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกดล 
สิริวัฒนชัยและคณะ (2557) ปจัจัยด้านพฤติกรรมความต้องการของบุคคล พบว่า มีความต้องการความส าเร็จในชีวิต
เป็นความต้องการของบุคคลที่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 8.77 และปัจจัยดา้น
พฤติกรรม ทัศนคติ พบว่ามีความคิดในเชิงบวก มองโลกในแง่ดี เมื่อเผชิญกับปัญหา เป็นทัศนคติที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 7.55 ปัจจัยดา้นความรู้ความเข้าใจ ทักษะพืน้ฐาน พบว่าให้ความส าคัญ
มากที่สุดที่มีความสนใจในเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.57  

3.2 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการลงทุนในหุ้น ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-
22 ปี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ การที่วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน มีความต้องการ
ประสบความส าเร็จในชีวิตจากการลงทนุ และมีการกระจายเงินทุน เพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุที่อาจจะ
เกิดขึ้น ท าให้วัยรุ่นเหล่านี้สามารถตัดสินใจลงทนุในหุ้นได้งา่ยยิง่ขึ้น เพราะเป็นพื้นฐานทีด่ีของนักลงทนุทุกคนควร
ปฏิบัติตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพันธ์ แก้วรัตน์ (2553) กล่าวไว้วา่ ทัศนคติเปน็การก าหนดของพฤติกรรม 
เพราะว่าเก่ียวพันกับการรับรู้ บคุลิกภาพ และการจูงใจ ทัศนคติเป็นความรู้สึกทัง้ในทางบวกและ ในทางลบ เป็นภาวะ
จิตใจของการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และถูกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดย ประสบการณ์ที่ใช้อิทธิพลที่มี
ลักษณะเฉพาะต่อการตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล สิ่งของและ สถานการณ์ของแต่ละบุคคลทาให้ทัศนคติมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นโดยทัศนคตทิี่มีความคดิในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญกับปัญหาเปน็
ทัศนคติที่ส าคัญ ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจ ลงทุน  

3.3 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ของวัยรุ่นที่มอีายุระหว่าง 
15-22 ปี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นวา่ ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีเก่ียวกับความไม่มั่นใจต่อสถานะทางการเงินของตัวเองหรือของ
ครอบครัว ความกังวลเก่ียวกับการเรียนจบไม่มงีานท า ความพึงพอใจต่อนโยบายความชว่ยเหลือของรัฐบาลจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์โควดิ-19 ที่จะยังคงระบาดไปอีก
นาน มผีลต่อการลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นเป็นอยา่งมากในสถานการณ์ปัจจุบนั เพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
เป็นไปทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวนัของเรา เศรษฐกิจทุกประเทศ ท าให้วัยรุ่นหรือบุคคลทั่วไปมีความ
ตระหนักในการลงทนุต่างๆเพิ่มมากขึ้น เพราะไม่มีใครทราบว่าโรคระบาดนี้จะยุติหรือส่งผลกระทบน้อยทีสุ่ดเมื่อไหร่ 
 
 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช ้

จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับ   สถาบนั
การเงินต่างๆหรือโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากร โดยแบง่เป็น ด้านอายุ ดา้น
ระดับการศึกษา ดา้นจ านวนสมาชิกในครอบครัว ด้านอาชีพของผู้ปกครอง ด้านรายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 
มีผลต่อการตัดสนิใจลงทนุในหุน้ของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีต่างกัน ซึ่งสถาบนัการเงินต่างๆหรือโบรกเกอร์ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ จึงควรให้ความส าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร การน าเสนอ การโฆษณาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น
ที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ได้อยา่งง่าย และมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และยัง
สามารถเข้าถึงกับคนได้ทุกกลุ่มอีกด้วย 

ส่วนปจัจัยประชากร ดา้นเพศ และด้านสถานภาพของผูป้กครอง มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่น
ที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีไม่ตา่งกัน สถาบนัทางการเงินหรือโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์อาจจะไม่ต้องเน้นประเด็น
ด้านเพศและดา้นสถานภาพของผู้ปกครอง เนื่องจากการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีนั้น 
ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละเพศและสถานภาพของผูป้กครอง เพราะการตัดสนิใจลงทนุในหุน้ของวัยรุ่นที่มีอายุ
ระหวา่ง 15-22 ปี ด้านรูปแบบการลงทุน ดา้นวัตถุประสงค์ในการลงทุน และดา้นผู้มสี่วนร่วมในการลงทนุ เกิดขึ้นได้
กับทุกเพศ และทุกสถานภาพของผู้ปกครองของวัยรุ่นอยู่แล้ว 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีประกอบไปด้วย ดา้นความยาก
ง่ายต่อการซื้อ-ขายหุ้น ด้านทัศนคติต่อการลงทนุในหุ้น ดา้นทศันคติต่อสถานการณโ์ควิด-19 มีผลต่อการตัดสนิใจ
ลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปีโดยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ด้านความยากง่ายต่อการซื้อ-ขายหุ้น จากการวิจัย พบว่า ด้านความยากง่ายต่อการซื้อ-ขายหุ้น มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับดา้นเผยแพร่ข้อมูลที่
เก่ียวกับรูปแบบการลงทุนตา่งๆโดยค านงึผลตอบแทนที่จะได้รับ ความเสี่ยงจากการลงทนุ รูปแบบการออมและการ
ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน สิทธปิระโยชน์ของการลงทนุ ระยะเวลาในการลงทุน สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
และการเมือง ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ เข้าถึงได้กับกลุ่มวัยรุ่น 

2. ด้านทัศนคติต่อการลงทุนในหุ้น จากการวิจัย พบว่า ดา้นทัศนคติต่อการลงทนุในหุ้น มีผลตอ่การตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ดังนั้นจงึควรให้ความส าคัญกบัด้านทัศนคติต่อการลงทนุในหุ้น ซึ่ง
อาจจะเป็นการแนะน าการลงทนุของวัยรุ่น ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของการลงทุน จุดประสงคห์รือเป้าหมายของการ
ลงทุนของแต่ละบุคคล ซึง่นักลงทุนสามารถไดผ้ลตอบแทนในรปูของ ดอกเบี้ย หรือเงินปันผลแล้วแต่ประเภท
หลักทรัพย์ที่ลงทนุ นอกจากนีผู้ล้งทุนอาจไดผ้ลตอบแทน อีกลักษณะ หนึ่งคือก าไรจากการขายหลักทรัพย์ แต่ทุกการ
ลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ 

3. ด้านทัศนคติต่อสถานการณโ์ควิด-19 จากการวิจัย พบวา่ ด้านทัศนคติต่อสถานการณ์โควดิ-19 มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับแนวโน้มของการลงทนุใน
หุ้นของวัยรุ่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนัเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ 
ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงนิฝืด อัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน การขึน้ลงของราคาทองค าใน
ตลาด หรือสถานการณท์างการเมือง นโยบายจากภาครัฐต่างๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อดชันีราคาในตลาดหลักทรัพย์ และ
ภาวะของเศรษฐกิจ เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นเข้าใจและสามารถตัดสนิใจในการลงทนุได้อยา่งถูกต้อง 
 



ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. การวิจัยคร้ังนี้มุ่งเน้นที่กลุ่มวยัรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-22 ปี ที่มีความสนใจในการลงทุนในหุน้เป็นหลัก ผู้ที่
สนใจท าวิจัยครั้งต่อไปสามารถวิจัยภาพรวมของการลงทนุในตราสารทนุรูปแบบอื่นๆ ได้ เพื่อจะได้เปน็ฐานข้อมูลที่
สามารถสนับสนนุการวิจัยในกลุม่การลงทุนของตราสารทนุ และเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ต่อไป 

2. การวิจัยคร้ังต่อไป สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างให้มีความเจาะจงในแต่ละหัวข้อมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการ
แกว่งของข้อมูลในหัวข้อต่างๆ 

3. การศึกษากลุ่มตัวอย่างนัน้ สามารถศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างในชว่งอายุวัยอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจหรือความต้องการกลุ่มเป้าหมายของผู้วิจัยเลือกในการท าวิจัย 
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