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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้จดุประสงคเ์พ่ือ 1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุใน

ตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่

การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ รายได ้

กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัลงทนุวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

ทั่วไปท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในบัญชีรายช่ือของผู้ค้าหลักทรัพย์ ท่ีแจ้งไว้กับทางตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยพบว่า มีขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีมี้ จาํนวน  400 คน 

โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวไดม้าจากการคาํนวณ ตามสตูรของ Yamane  สถิตท่ีิใชท่ี้ใชใ้นการ

วิเคราะห ์ไดแ้ก่ ความถ่ี คา่รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยการ

ทดสอบแบบ t-test  สถิติแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  คนไทยวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมี เพศ 

ตา่งกนัไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ระดบัการศกึษา  รายได ้อาย ุ

อาชีพ สถานะภาพ ของคนวยัทาํงานมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัย ์อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยของคนไทยวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เรียงลาํดบัความสาํคญัดงันี ้ ปัจจยั

ดา้นตวัแทนบริษัทหลกัทรพัย ์Broker  ปัจจยัทางดา้นเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ี์นกัลงทุนใชส้่งคาํสั่งซือ้

ขาย ปัจจยัดา้นการยอมรบัความเส่ียง Risk และปัจจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการพิจารณาเลือก

หลกัทรพัย ์Knowledge ตามลาํดบั 

คาํสาํคัญ :ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ,ลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์ 

 

 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were as follows: (1) to study the  affecting factors for 

decision to invest in the securities market of Thailand for working-age people In Bangkok and 

surrounding province. 2. to study the factors affecting the decision to invest in the securities 

market among working people in Bangkok and surrounding province classified by gender, 

age, educational status, occupation and  income. 

The population sample group in this research was working-age investors in the 

Bangkok metropolitan region who had securities trading accounts on the trader's list. Notified 

to the securities exchange of Thailand found that the sample size used in this research was 

400 people. The sample size was derived from the calculation according to the Yamane 

formula. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, Mean and standard 

deviation hypothesis was tested by t-test, one-way variance statistics (One way Anova), and 

multiple regression analysis. 
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The results of the hypothesis testing showed that Thai working-age people in Bangkok 

and surrounding province with different genders had no effect on investing in the securities 

exchange of Thailand while education level, income, age, occupation, status of working-age 

people affect the decision to invest in the stock market. The factors affecting the investment 

decision in the securities exchange of Thailand of Thai working-age people in Bangkok and 

surrounding province were statistically significant. Sequence of importance are as follows: 

broker agent factor, factor in tools or equipment that investors use to submit trading orders , 

risk factors, and knowledge factors, respectively. 

 

Keywords:  Factors affecting decision-making, investing in the stock market 

 

บทนาํ 

ในสภาวะเศรษฐกิจโลกช่วงปลายปี 2019 มีเหตุการณท่ี์มีกระทบกับเศรษฐกิจของโลกอัน

เน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด COVID-19  มีผลทาํให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อ

อเน่ืองจนตลอดปี 2020  ดา้นการจ้างงาน พบว่า แรงงานกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุดและมีความ

อ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกจา้งชั่วคราว ผูป้ระกอบอาชีพอิสระและลูกจา้ง SMEs ท่ี

ทาํงานในธุรกิจการทอ่งเท่ียว ซึ่งมีจาํนวน 6.5 ลา้นคน หรือคดิเป็น 17.3% ของจาํนวนการจา้งงาน รวม 

รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจท่องเท่ียวและกลุ่มท่ีมีลักษณะการจา้งงานแบบ 

เดียวกันสาํหรบัสาเหตุการว่างงานในครัง้นีมี้แนวโนม้สูงกว่าในอดีต เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ 

ระบาดของไวรสัโคโรนา เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรคจึงมีมาตรการปิดเมืองส่งผลใหเ้กิดการ 

หยดุชะงกัฉบัพลนัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกระทบตอ่ภาคธุรกิจและครวัเรือนท่ีมีความเปราะบาง  

อา้งอิงจากรายงานวิจยัของธนาคารกรุงศรี มีการวิเคราะหข์อ้มลูระดบั บรษัิท จากกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ภายใตก้ระทรวงพาณิชยซ์ึ่งประกอบไปดว้ย บริษัท 747,390 แห่งในประเทศไทยเพ่ือดู

ผลกระทบในระดบัรายละเอียดอย่างใกลช้ิด เราคาดว่าจาํนวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีลดลง 60% ประกอบกับ

การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นเวลา 2 เดือนอาจทาํใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องใน บริษัท 90,000 
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แห่ง ผูป้ระกอบการรา้นอาหารท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสดุคือผูป้ระกอบการรา้นอาหาร ตามดว้ยการขนส่ง

ทางอากาศขนาดเล็กและผูป้ระกอบการโรงแรม บริษัท ขนาดเล็กมีความเส่ียงมากกว่า บริษัท อ่ืน 

สาํหรับ บริษัท ขนาดใหญ่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับรา้นอาหารตัวแทนจาํหน่ายรถยนตแ์ละการดาํเนินงาน

โรงแรมจะมีความเส่ียงสูงกว่าการแพรร่ะบาดและจะมีความเส่ียงในการผิดนดัชาํระหนีม้ากกว่าผูเ้ล่น

รายใหญ่ในภาคอ่ืน ๆ โดยรวมแลว้เศรษฐกิจไทยตอ้งการการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างนอ้ย 1.7 ลา้น

ลา้นบาทเพ่ือใหธุ้รกิจอยู ่

จากขอ้มูลการปิดสมุดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนไทย จาํนวน 695 บริษัท พบว่า ณ สิน้

เดือนสิงหาคม 2563 ตลาดหุน้ไทยมีสดัส่วนมลูคา่การถือครองหุน้โดยนกัลงทนุในประเทศท่ี 73% และ

การถือครองหุ้นโดยนักลงทุนต่างประเทศท่ี 27% ซึ่งใกล้เคียงกันกับตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นและตลาดหุ้น

ไตห้วนั เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ พบว่า ตลาดหุน้ไทยมีสดัส่วนมูลค่าการถือ

ครองหุน้โดยนกัลงทุนกลยุทธ ์(strategic investors) อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับนกัลงทุนรายย่อย (free 

float) โดยนักลงทุนกลยุทธถื์อครองหุน้ 55% ของมูลคา่หลักทรพัยต์ามราคาตลาด ขณะท่ี นกัลงทุน

รายย่อยถือครองหุน้ในส่วนท่ีเหลือ คือ 45% แสดงใหเ้ห็นว่า ตลาดหุน้ไทยมีทัง้นกัลงทนุท่ีลงทนุระยะ

ยาวและนกัลงทนุท่ีทาํกาํไรในระยะสัน้ ในสดัสว่นท่ีไมแ่ตกตา่งกนัมาก ·  

ผูวิ้จัยจึงเล็งเห็นความสาํคญัของการลงทุนตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของคนไทยวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในช่วงสภาพเศรษฐกิจท่ีเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโรค 

Covid 19 รวมถึงสาเหตปัุจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นขอ้มลูใชใ้นการตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยของผูท่ี้สนใจตอ่ไป 

 

วัตถุประสงคข์องการวจัิย 

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ รายได ้
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ขอบเขตงานวิจัย 

การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้

ของประชากร ในอาํเภอปากเกรด็จงัหวดันนทบรุีโดยการวิจยัมีขอบเขตการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอบเขตของประชากร ทาํการศกึษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาด

หลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

2. ขอบเขตดา้นเนือ้หา เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์อง

คนวยัทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา 

อาชีพ รายได ้ซึ่งประกอบดว้ยตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้

ตวัแปรอิสระคือ ปัจจยัประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่  เพศ  อาย ุ อาชีพ รายได ้ระดบัการศกึษา และ

สถานะภาพ 

ปัจจยัสว่นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการยอมรบัความเส่ียง,ปัจจยัดา้นความรูค้วาม,เขา้ใจในการ

เลือกหลกัทรพัย,์ ปัจจยัดา้นเครื่องมือ หรืออปุกรณท่ี์นกัลงทนุใชค้าํสั่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์,ปัจจยัดา้น

ตวัแทนบรษัิทหลกัทรพัย ์,ปัจจยัดา้นเวลาของนกัลงทนุ 

ตวัแปรตามคือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล   

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ทาํใหผู้วิ้จยัและผูท่ี้อา่นงานวิจยันีเ้ขา้ใจปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

2.ทาํใหผู้ท่ี้สนใจในการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยใ์ชง้านวิจยันีเ้พ่ือเป็นเครื่องมือ ในการ

ตดัสินใจในการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3.ทาํใหผู้ท่ี้สนใจในการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยใ์ชง้านวิจยันีเ้พ่ือเป็นประโยชนด์า้นวิชาการ

เพ่ือศกึษาการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในปัจจยัอ่ืนๆต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการตดัสินใจซือ้แบง่ออกเป็น 6 ดา้น 

ดงันี ้

1. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร ์

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางการยอมรบัความเส่ียงและจิตวิทยา

การงทนุ 

4. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรูเ้ก่ียวกบัหลกัทรพัย ์

5. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัย ์

6.แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวลาของผูล้งทนุ 

 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จากการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจไทย โดยเป็นกลไกและช่องทางระดมทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุน อีกทัง้เป็นช่องทางการออมและสรา้งดอกผลจากการลงทนุของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่ง

ความรูเ้ร่ืองการเงินการลงทนุของผูล้งทนุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยทางประชากรศาสตร ์

จากการศึกษาประชากรศาสตรอ์งคป์ระกอบปัจจยัทางดา้นอาชีพท่ีไดก้ล่าวมานัน้ขา้งตน้นัน้ 

ผูวิ้จัยให้นิยามว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร ์คือ ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนท่ีมีการศึกษา มี

รายได ้มีสถานะภาพ และอายท่ีุตา่งกนั และส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้หรือลงทุนในตลาดหลกัทรพัยท่ี์

แตกต่างกนัตามอิทธิพลท่ีมีแตกต่างกัน จากสภาพทาง ครอบครวั วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ และ

ปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ  งานวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัเลือกทาํการศกึษาปัจจยัทางประชากรศาสตร ์คือ เพศ อาย ุ
อาชีพ สถานะภาพ ระดบัการศกึษา  และรายไดต้อ่เดือน 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับปัจจัยทางการยอมรับความเส่ียงและจิตวิทยาการง

ทุน 

จากการศกึษาผูวิ้จยัไดนิ้ยามเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทนุไดว้า่ ความเส่ียงในการลงทนุใน

ตลาดหลกัทรพัยน์ัน้จะมีความเส่ียงท่ีทาํใหเ้งินตน้ท่ีผูล้งทนุนาํมาลงทนุในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีข้ึน้กบั
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การท่ีผูล้งทนุยอมรบัในความเส่ียงนัน้ๆ ไดแ้ก่การยอมรบัความเส่ียงดา้นสญูเสียเงินตน้ การยอมรบั

ความเส่ียงความผนัผวนของตลาด ความเส่ียงของสภาวะเศรษฐกิจในชว่งนัน้ และระยะเวลาท่ีถือครอง

หลกัทรพัยข์องผูล้งทนุ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย ์   

จากการศึกษาผูวิ้จยันิยามนกัลงทุนแบบปัจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Investor) ไวด้งันี ้คือ

นกัลงทุนท่ีทาํการวิเคราะหปั์จจัยพืน้ฐานของบริษัทท่ีจะเขา้ลงทุน ไดแ้ก่ปัจจยัทางดา้นการเงินของ

บริษัท อาจจะประกอบดว้ย งบกาํไรขาดทุน แต่ละปีไดก้าํไรเท่าไหร่ กาํไรต่อหุน้ EPS  แลว้ทาํการ

เปรียบเทียบเพ่ือทราบราคาปัจจบุนัตอ่หุน้ P/E และอาจจะดแูนวโนม้ทางธุรกิจ เศรษฐศาสตรร์ะดบัโลก

เปรียบเทียบเพ่ือดแูนวโนม้และทิศทางของหุน้ของบริษัทนัน้ๆ  ตลอดจนพิจารณาคณะผูบ้ริหารของ

บริษัทดว้ย  การลงทุนในลักษณะนี ้ผูล้งทุนจะตอ้งพิจารณาจากคุณภาพของหลกัทรพัยท่ี์จะลงทุน

อยา่งรอบคอบ จงึตดัสินใจลงทนุ 

จากการศึกษาผู้วิจัยไดใ้ห้นิยามนักลงทุนแบบเทคนิคอล (Technical Investor) ว่า เป็นนัก

ลงทนุท่ีศกึษาปัจจยัเร่ืองราคาของหุน้ จบัจงัหวะของราคาหุน้ ในการตดัสินใจซือ้ขายหุน้ โดยจะอาศยั

กราฟ และตัวชีว้ัดต่างๆ ของกราฟท่ีมีให้ดูประกอบการตัดสินใจ เช่น EMA (Exponential moving 

average) ,RSI (Relative strength Index), MACD (Moving average convergence divergence), 

Volume ,Value เป็นตน้  

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับตัวแทนซือ้ขายหลักทรัพย ์

จากการศกึษาตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัย ์คือ บริษัทมหาชนจาํกดั ท่ีไดร้บัการจดทะเบียนเพ่ือ

ทาํการขายหลกัทรพัย ์อย่างถูกตอ้งตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีคณะกรรมการตลาด

หลักทรพัย ์(กลต.)กาํกับดูแลบริษัททัง้หมด ให้อยู่ในเกณฑแ์ละระเบียบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพ่ือทาํหนา้ท่ีใหค้วามสะดวกกบันกัลงทนุ ท่ีลงทนุในตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนใหค้วามรู ้

อบรม ส่งเสริมกับนกัลงทุนท่ีตอ้งการเพิ่มเติมความรูเ้ก่ียวกับการลงทุนในตลาดหลักทรพัย ์และมี

โปรแกรมและแอปพลิเคชนัอ่ืนๆท่ีอาํนวยความสะดวกใหก้บันกัลงทนุ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับเวลาของผู้ลงทุน 
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จากการศกึษาผูวิ้จยัจึงสรุปไดว้่าเวลาเป็นปัจจยัอย่างหนึ่งท่ีนกัลงทนุคอ่นขา้งจะมีเวลาใหก้ับ

การศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัตลาดหลักทรพัย ์ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัหลกัทรพัยท่ี์มีอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์  มีเวลาในการส่งคาํสั่ งซื ้อขายหลักทรัพย์เอง  ตลอดจนมีเวลาในการรอคอย

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากหลกัทรพัย ์คอ่นขา้งมาก 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีดาํเนินการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัแบบไมท่ดลอง(non – experimental design เครื่องมือท่ีใชใ้น

การวิจยั คือ แบบสอบถาม(questionnaire) โดยเก็บจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีผูวิ้จยัเป็นผูก้าํหนด และ

ทาํการศกึษาขอ้มลูทตุยิภมูิ(secondary data) จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี จากตาํราบทความ

วิชาการ บทความธุรกิจ เก่ียวกบัปัจจยัทางประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นการยอมรบัความเส่ียง,ปัจจยั

ดา้นความรูค้วาม,เขา้ใจในการเลือกหลกัทรพัย,์ ปัจจยัดา้นเครื่องมือ หรืออปุกรณท่ี์นกัลงทนุใชค้าํสั่ง

ซือ้ขายหลกัทรพัย ์,ปัจจยัดา้นตวัแทนบริษัทหลกัทรพัย ์,ปัจจยัดา้นเวลาของนกัลงทนุและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  

ประชากรท่ีใชวิ้จยัประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัลงทนุวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑลทั่วไป ซึ่งผูวิ้จยัไมส่ามารถท่ีจะทราบจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑลท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยูแ่ลว้ ผูวิ้จยัจงึสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก ใชวิ้ธีการหาขนาดกลุม่

ตวัอยา่งโดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) เพ่ือกาํหนดขนาด

ของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั โดยทาํการเลือกจากตารางแบบไมท่ราบจาํนวนท่ีแนน่อน หรือ ∞ 

(Infinity) จากคา่ความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro 

Yamane (1973) ไดข้นาดของกลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 

โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 สว่นดงัตอ่ไปนี ้

สว่นท่ี 1  ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต้อ่เดือน และระยะเวลาปฏิบตังิาน มีจาํนวนขอ้คาํถามทัง้หมด 6 

ขอ้ 

สว่นท่ี 2  ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยั

ทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  ไดแ้ก่ 
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ปัจจยัดา้นการยอมรบัความส่ียง จาํนวนขอ้คาํถาม  3 ขอ้ โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนเพ่ือ

ตีความหมายดังนี ้ 5 = ระดับความสําคัญมากท่ีสุด , 4 = ระดับความสําคัญมาก , 3 = ระดับ

ความสาํคญัปานกลาง, 2 = ระดบัความสาํคญันอ้ย, 1 = ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสดุ 

ปัจจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการพิจารณาเลือกหลกัทรพัย ์ จาํนวนขอ้คาํถาม  4 ขอ้ โดยมี

เกณฑใ์นการใหค้ะแนนเพ่ือตีความหมายดงันี ้5 = ระดบัความสาํคญัมากท่ีสดุ, 4 = ระดบัความสาํคญั

มาก, 3 = ระดบัความสาํคญัปานกลาง, 2 = ระดบัความสาํคญันอ้ย, 1 = ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสดุ 

 ปัจจยัทางดา้นเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ี์นกัลงทุนใชส้่งคาํสั่งซือ้ขาย จาํนวนขอ้คาํถาม 4 ขอ้ 

โดยมีเกณฑใ์นการให้คะแนนเพ่ือตีความหมายดังนี ้5 = ระดับความสาํคัญมากท่ีสุด, 4 = ระดับ

ความสําคัญมาก , 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง , 2 = ระดับความสําคัญน้อย , 1 = ระดับ

ความสาํคญันอ้ยท่ีสดุ 

ปัจจยัดา้นตวัแทนบริษัทหลกัทรพัย ์(Brokers)   จาํนวนขอ้คาํถาม  4 ขอ้ โดยมีเกณฑใ์นการ

ใหค้ะแนนเพ่ือตีความหมายดงันี ้5 = ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด,  4 = ระดบัความสาํคญัมาก, 3 = 

ระดบัความสาํคญัปานกลาง, 2 = ระดบัความสาํคญันอ้ย, 1 = ระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสดุ 

และปัจจยัดา้นเวลาของผูล้งทนุ มีจาํนวนขอ้คาํถาม 4  ขอ้    ประกอบไปดว้ยคาํถามทัง้หมด 

7 ขอ้ โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนเพ่ือตีความหมายดงันี ้ 5 = ระดบัความสาํคญัมากท่ีสดุ, 4 = ระดบั

ความสําคัญมาก, 3 = ระดับความสําคัญปานกลาง ,  2 = ระดับความสําคัญน้อย , 1 = ระดับ

ความสาํคญันอ้ยท่ีสดุ  

  

การวิเคราะหข้์อมูล 

 1.สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive  statistics) 

1) ขอ้มลูปัจจยัส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง ผูวิ้จยัใชก้ารแจกแจงความถ่ี และคา่รอ้ยละ แลว้

นาํเสนอในรูปแบบของตาราง 

2) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผูวิ้จยั วิเคราะหโ์ดยใชค้า่เฉล่ีย (Average) คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) แลว้นาํเสนอรูปตาราง 
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2.สถติอินุมาน (Inferential statistics) 

1.เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  จาํแนกตาม เพศ ใชก้ารวิเคราะหแ์บบ T-Test 

2) ในส่วนของการศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในตลาดหลักทรพัยข์องคนวัยทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิ้จัย 

วิเคราะหโ์ดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน Regression , F-test  (One way Anova)และสถิติ

ถดถอยพหคุณู (multiple  regression analysis) 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหข์อ้มลูแบบสอบถาม เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์

ของคนวยัทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สามารถสรุปผลวิจยัไดด้งันี ้

1. ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมี

ผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตวัแทนบรษัิทหลกัทรพัย ์(Brokers) รองลงมาคือปัจจยั

ดา้นเวลาของผูล้งทุน ปัจจยัทางดา้นเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ี์นกัลงทุนใชส้่งคาํสั่งซือ้ขาย ปัจจัยดา้น

ความรูค้วามเขา้ใจในการพิจารณาเลือกหลกัทรพัย ์มี 

ปัจจยัดา้นการยอมรบัความส่ียง ตามลาํดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลจาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร ์สามารถสรุปผลวิจยัไดด้งันี ้

2.1 คนวัยทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีเพศ ต่างกัน  ไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัย ์

2.2 คนวยัทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ท่ีมี อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา 

และสถานะภาพ ตา่งกนั  มีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัย ์

3. ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในปัจจยัดา้นตา่งๆ 
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3.1  ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปัจจยัดา้นการยอมรบัความส่ียง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือนกัลงทนุคาดวา่จะไมมี่ความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีน้านแคไ่หน 

3.2 ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าประชากรคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ใหร้ะดบัความสาํคญัเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ใน

ปัจจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการพิจารณาเลือกหลกัทรพัย ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

คา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ มีความรูว้า่ตวัเองเหมาะกบัการลงทนุแบบไหน 

3.3 ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าประชากรคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลใหร้ะดบัความสาํคญัในดา้นปัจจยัทางดา้นเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ี์นกัลงทนุใชส้่งคาํสั่งซือ้

ขาย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือการใช ้Smart Phone หรือ Laptop ใน

การสง่คาํสั่งซือ้ขายดว้ยตวัเอง 

3.4 ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าประชากรคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลใหร้ะดบัความสาํคญัในดา้นปัจจัยดา้นตวัแทนบริษัทหลักทรพัย ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ เลือกใชบ้ริการตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พราะมีโปรแกรมซือ้ขาย

หลกัทรพัยท่ี์หลากหลาย 

3.5 ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าประชากรคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑลใหร้ะดบัความสาํคญัในดา้นปัจจยัดา้นเวลาของผูล้งทนุเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ี

มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ ทา่นมีเวลาในการรอผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากหลกัทรพัย ์
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อภปิรายผล 

 ผลการวิจัยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวยัทาํงาน  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลสามารถสรุปตามวตัถปุระสงคไ์ดด้งันี ้

1.ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องคนวัยทาํงาน  ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมในระดบัมาก  

1.1 ดา้นตวัแทนบริษัทหลกัทรพัย ์(Brokers) ของคนวยัทาํงาน  ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผู้วิจัยคิดว่าการท่ีตัวแทนซือ้ขายบริษัทหลักทรัพยมี์โปรแกรมการซือ้ขายหลักทรพัย์ท่ี

หลากหลาย  มีการจดัอบรมสมัมนาใหก้บัผูล้งทนุอยู่เป็นประจาํ และนอกจากนีย้งัมีบทวิเคราะหท่ี์ดีทาํ

ใหน้ักลงทุนท่ีตอ้งการศึกษาหาความรูเ้ร่ืองการลงทุนในตลาดหลักทรพัย ์ไดป้ระโยชนจ์ากตวัแทน

บริษัทหลกัทรพัย ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรณิการ ์เนาวแสงศรี.(2558). ไดก้ล่าวว่าถึง ปิยาภสัร ์

ศรีเมฆ. (2558). ไวว้่าทฤษฎีไอดาสเป็นทฤษฎีการขายท่ีถกูพฒันาโดย Sheldon (1911) ซึ่งพฒันามา

จากทฤษฎี ตน้แบบอย่าง ทฤษฎีไอดา้ (AIDA) ของ E. St. Elmo Lewis.โดย E. St. Elmo Lewis เป็น

ทฤษฎีท่ีบง่บอกถึงขัน้ตอนตา่งๆ เพ่ือเป็นแนวทางหรือโอกาสใหก้บัผูข้ายท่ีจากกา้วผ่านขัน้ตอนทัง้ 4ไป

ไดอ้ยา่งไร ก่อนท่ีความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจะเกิดขึน้ ซึ่งถือเป็นการตอบสนองขัน้สดุทา้ยของผูบ้รโิภค 

ซึ่งแต่ละ ขั้นตอนตามทฤษฎี AIDA มีดังนี ้(ธีรพล สิริวันต,์ 2557) A = Attention (Awareness) การ

ดึงดูดความสนใจของลูกคา้ I = Interest ความสนใจของลูกคา้ D = Desire การโนม้นา้วใจลูกคา้ว่า

พวกเขาตอ้งการและความปรารถนาผลิตภัณฑ ์หรือ บริการ แบบไหน และผลิตภัณฑห์รือบริการ

เหล่านัน้ ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ได ้A = Action ลูกคา้เกิดการตดัสินใจซือ้ 

ส่วนทฤษฎีไอดาส (AIDAS) คือ ซึ่งถูกพัฒนาขึน้โดย Sheldon (1911) โดยการเพิ่มขัน้ตอนท่ี 5 S = 

Satisfaction ความพึงพอใจของลกูคา้ ซึ่งจะส่งผลใหล้กูคา้มีความจงรกัภกัดีตอ่ ผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ซือ้ซ ํ้า และการบอกต่อ นอกจากนั้นเขายัง กล่าวว่า ความพึงพอใจ ถือเป็น ขั้นตอนสุดท้ายท่ีมี

ความสาํคัญ ในการสังเกตพฤติกรรมหลังจากท่ีผู้ซือ้ไดใ้ชบ้ริการแล้วเพ่ือเป็น เเนวทางในการคง

ความสมัพนัธใ์นระยะยาวระหวา่งผูซื้อ้ เเละผูข้าย  

1.2 ดา้นเวลาของผูล้งทนุ ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิ้จยัคิดว่า

การผู้ลงทุนในตลาดหลักทรพัยมี์เวลาในการศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกับการลงทุนในตลาด
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หลักทรพัย ์ตลอดจนติดตามข่าวสารการเปล่ียนแปลงของหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และนัก

ลงทนุมีเวลาในการรอคอยผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล แสดงใหเ้ห็นวา่ผูล้งทนุมีเวลามากพอท่ีจะ

ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์  ผูวิ้จยัจึงสรุปไดว้่าเวลาเป็นปัจจยัอย่างหนึ่งท่ีนกัลงทนุค่อนขา้งจะมีเวลา

ใหก้บัการศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัตลาดหลกัทรพัย ์ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัหลกัทรพัยท่ี์มีอยู่

ในตลาดหลักทรัพย ์ มีเวลาในการส่งคาํสั่ งซือ้ขายหลักทรัพยเ์อง  ตลอดจนมีเวลาในการรอคอย

ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากหลกัทรพัย ์คอ่นขา้งมาก  สอดคลอ้งกับงานวิจยัของชลธิชา แสง

ใสแกว้.(2553). การพฒันาความรูแ้ละความสามารถ ยคุนีเ้ป็นยคุแหง่ขอ้มลูสารสนเทศ หรือยคุท่ี โลก

ไรพ้รมแดน ความรู ้วิทยาการสมัยใหม่มีการล่ืนไหลถ่ายเทขอ้มูลซึ่งกันและกันอย่างรวดเร็ว ดงันัน้ 

บคุคลจึงตอ้งใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการศกึษาหาความรู ้และพฒันาตนเองอยู่เสมอ อาจจะ

เป็นการศึกษาจากเอกสาร ตาํรา สิ่งพิมพ ์โทรทัศน ์วิทยุ หรือคอมพิวเตอร ์ซึ่งเป็นส่ือท่ีจะ นาํไปสู่

ความรูท้ัง้ปวง  
1.3 ดา้นเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ี์นกัลงทุนใชส้่งคาํสั่งซือ้ขาย พบว่าประชากรคนวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลใหร้ะดบัความสาํคญัในดา้นปัจจยัทางดา้นเคร่ืองมือหรืออปุกรณท่ี์

นกัลงทนุใชส้่งคาํสั่งซือ้ขาย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสุดคือการใช ้Smart 

Phone หรือ Laptop  ในการส่งคาํสั่งซือ้ขายดว้ยตวัเอง ผูวิ้จยัคิดว่าปัจจุบนันี ้เทคโนโลยีมีส่วนสาํคญั

ในการช่วยอาํนวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหลักทรพัย ์ในการส่งคาํสั่งซือ้ขายหลักทรพัย ์ 

และดา้นการหาความรูเ้พิ่มเตมิของตวัผูล้งทนุเอง อีกทัง้ยงัเป็นการลดตน้ทนุในการสั่งซือ้ขายในแตล่ะ

ครัง้ ไมต่อ้งจา่ยคา่คอมมิชชั่นใหก้บัทางตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker)  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

จุไรวรรณ รินทพล, วิชิต อู่อน้. (2562). ไดส้รุปไวว้่าการวิจยัครัง้นีจ้ึงสามารถใช ้โมเดลเดิมได ้ซึ่งนัก

ลงทุนในตลาดหลกัทรพัยส์ามารถใชโ้มเดลนีป้ระกอบการพิจารณาการลงทุนควบคู่ไปกับพฤติกรรม 
ในการลงทุนดา้นต่างๆ ท่ีพบว่ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนและมีผลต่อผลการตดัสินใจ

ลงทุน ไดแ้ก่ พฤติกรรมดา้นแรงจูงใจ ทักษะทางการเงิน ทศันคติ และความเส่ียง ในส่วนของปัจจัย

ความรูด้า้นการวิเคราะหพื์น้ฐาน และการวิเคราะหท์างเทคนิค ก็มีส่วนสาํคญัในการช่วยตดัสินใจ

ลงทุนได้อย่างแม่นยาํมากขึน้ นอกจากนี้ปัจจัยด้าน เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบนัช่วยใหก้ารซือ้หรือขายหุน้สามารถกระทาํได ้ดว้ยตวัเอง เกิดความ

รวดเร็วและสามารถสืบคน้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ นักลงทุนจะตอ้งรูจ้ักเลือกเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้หเ้หมาะสมกับการลงทุนเพ่ือช่วยสรา้งทกัษะการคิดและแกปั้ญหา
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การลงทุนใน ระดับสูง สาํหรับรูปแบบการลงทุนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งถ้าหากเป็นการลงทุน

ทางตรงก็สามารถเลือกลงทุนใน หุน้ตวัท่ีวิเคราะหแ์ลว้ตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง ส่วนการลงทุนรูปแบบ

ทางออ้มก็สามารถทาํไดใ้นกรณีท่ีผูล้งทุนตอ้งการ ลงทุนแตไ่ม่คอ่ยมีเวลาในการติดตามตลาด ซึ่งผล

การตดัสินใจลงทนุขึน้อยูก่บัความพรอ้มของผูล้งทนุ 

1.4 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการพิจารณาเลือกหลกัทรพัย ์เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ มีความรูว้่าตวัเองเหมาะกับการลงทนุแบบไหน ผูวิ้จยัคิดว่านกัลงทนุส่วน

ใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับหลกัทรพัย ์และการเลือกลงทุนในหลกัทรพัย ์ท่ีเหมาะสมกับปัจจยั

สิ่งแวดลอ้มส่วนตวัของนกัลงทุนแต่ละคน ซึ่งจะแตกต่างกันไป ตาม อายุ รายได ้การศึกษา สภานะ

ภาพ และอาชีพของนักลงทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรวรรณ รินทพล.(2562).อ้างถึง Wiwik 

Utami.(2017). กล่าวไวว้่า ศกึษาเก่ียวกบัการวิเคราะหท์างเทคนิคเบือ้งตน้ของการลงทุน กรณีศกึษา

นกัลงทุน การตดัสินใจ ในการแลกเปล่ียนหุน้ของอินโดนีเซีย โดยศึกษาความพึงพอใจของนกัลงทุน 

การวิเคราะหข์ัน้พืน้ฐาน และการวิเคราะหท์างเทคนิคเพ่ือวิเคราะหต์วัเลือกในการลงทนุ และวิเคราะห์

ปัจจยัมีอิทธิพลต่อการ เลือกวิธีวิเคราะหก์ารลงทุน ผลการศึกษาพบว่านกัลงทุนชาวอินโดนีเซียชอบ

การวิเคราะหท์างเทคนิค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกวิธีการวิเคราะหท์างเทคนิค อย่างมีนยัสาํคญั 

คือ นกัลงทนุเป็นผูท่ี้มี ประสบการณย์าวนาน 

1.5 ดา้นการยอมรบัความส่ียง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือนกั

ลงทนุคาดว่าจะไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีน้านแคไ่หน ผูวิ้จยัคิดว่านกัลงทนุท่ีตดัสินใจลงทุน

ในตลาดหลกัทรพัยส์ว่นใหญ่ ไดมี้การเตรียมเงินสดเพ่ือการลงทนุ และยอมรบัความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

ลงทุน และเป็นเงินสดท่ีไม่จาํเป็นตอ้งนาํไปใชจ้่ายอย่างอ่ืน เป็นเงินท่ีเกิดจากการออมของนกัลงทุน 

เพ่ือนาํมาลงทนุ ซึ่งการบริหารความเส่ียงทางการเงินก็จะแตกตา่งกนัไปตามปัจจยัสิ่งแวดลอ้มของแต่

ละคนของนกัลงทนุ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนงนาฎ ศภุกิจวณิชกลุ , ประสพชยั พสนุนท.์(2559). 

ไดก้ลา่วว่าอตัราการออมแตกตา่งกนัมีการบรหิารการเงินดา้นเปา้หมายการออม ดา้นผลตอบแทนและ 
ดา้นความเส่ียงแตกตา่งกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร ์

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ 

สถานะภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ โดยผลการศึกษาพบว่าเพศไม่มีผลต่อการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรพัยท์ัง้เพศชายและเพศหญิงมีการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยมี์สดัสว่นท่ีใกลเ้คียงกนั 

ปัจจัยด้านการยอมรับความเส่ียง 

จากการศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ห็นว่านกัลงทุนมีการเตรียมตวัและตระหนกัในการยอมรบัความ

เส่ียง และมีการบรหิารจดัการความเส่ียงตามปัจจยัแวดลอ้มของแตล่ะคน 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการเลือกหลักทรัพย ์

จากการศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ห็นว่านกัลงทนุมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและลกัษณะ

การลงทนุท่ีเหมาะสมกบัตวันกัลงทนุเอง ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะคือใหมี้การสง่เสรมิใหน้กัลงทนุหาความรู้

เพิ่มเตมิ ในแตล่ะรูปแบบการลงทนุ เพ่ือเป็นการเสรมิความรูแ้ละใหท้ราบถึงรูปแบบการลงทนุแบบใหม่

ท่ีอาจจะทาํใหน้กัลงทนุเกิดการเปรียบเทียบ และเป็นการบรหิารความเส่ียงรูปแบบหนึ่ง 

ปัจจัยด้านเคร่ืองมือ หรืออุปกรณท์ีนั่กลงทุนใช้คาํส่ังซือ้ขายหลักทรัพย ์

จากกศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ห็นวา่นกัลงทนุสว่นใหญ่ใชเ้ครื่องมือ เป็นสมารท์โฟน และแทปเลต

ในการสง่คาํสั่งซือ้ขายดว้ยตวัเอง ผูวิ้จยัจงึมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการส่ือสารใหข้า่วสารทาง

อินเตอรเ์น็ต อีเมล ์และชอ่งทางส่ือโซเช่ียลในการส่ือสารกบันกัลงทนุเป็นหลกั และนาํเสนอโปรโมชั่น

การขาย การอบรมใหค้วามรูก็้ผา่นชอ่งทางอินเตอรเ์นตเช่นกนั 

ปัจจัยด้านตัวแทนบริษัทหลักทรัพย ์

จากการศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ห็นวา่นกัลงทนุสว่นใหญ่เลือกใชต้วัแทนซือ้ขายบรษัิทหลกัทรพัย์

เพราะมีโปรแกรมการซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์หลากหลาย  มีการจดัอบรมสมัมนาใหก้บัผูล้งทนุอยูเ่ป็น

ประจาํ และนอกจากนีย้งัมีบทวิเคราะหท่ี์ดีทาํใหน้กัลงทนุท่ีตอ้งการศกึษาหาความรูเ้ร่ืองการลงทนุใน

ตลาดหลกัทรพัย ์ไดป้ระโยชนจ์ากตวัแทนบรษัิทหลกัทรพัย ์และคดิวา่นกัลงทนุสว่นใหญ่ยงัคงอยากหา
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ความรูเ้พิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา ขอ้มลูและข่าวสารท่ีมาจากตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัยส์่วนใหญ่จะมี

ความนา่เช่ือถือ จงึไดร้บัความสนใจจากนกัลงทนุส่วนใหญ่ 

ปัจจัยด้านเวลาของนักลงทุน 

จากการศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ห็นวา่นกัลงทนุสว่นใหญ่มีเวลาเพียงพอในการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ดว้ยตวัเอง มีเวลาพอท่ีจะศกึษาหาความรูด้ว้ยตวัเองผา่นทางอินเตอรเ์นต  ผูวิ้จยัจงึมีขอ้เสนอแนะวา่

ควรมีการส่ือสารใหข้า่วสารทางอินเตอรเ์น็ต อีเมล ์และชอ่งทางส่ือโซเช่ียลในการส่ือสารกบันกัลงทนุ

เป็นหลกั และนาํเสนอโปรโมชั่นการขาย การอบรมใหค้วามรูก็้ผา่นชอ่งทางอินเตอรเ์นตเชน่กนั 

 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การวิจัยครัง้ต่อไปควรเลือกกลุ่มตวัอย่างอ่ืนท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษาครัง้นี ้หรือ

เลือกประชากรในจงัหวดัใดจงัหวดัหนึ่งท่ีเป็นหวัเมืองหลกั  เพ่ือจะไดเ้ห็นผลการศกึษาท่ีกวา้งขึน้ ว่า

เหมือนหรือมีความแตกตา่งกนัอย่างไร 

 2. การวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาปัจจยัการลงทุนในรูปแบบดา้นอ่ืนเพิ่มเติม เช่น การลงทุนใน

เงินอิเลคทรอนิคส ์เชน่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในคริปโตเคอเรนซ่ี (Cryptocurrency) 
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ตลาด หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

สภุาวดี บศุยเ์พชร(2553.การศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ่มลูคา่การซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของนกัลงทนุรายย่อยในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย.)การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองรบร ิ หาร

ธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

กนกดล สิรวิฒันชยั, ผศ. (พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขาํเดช. การตดัสินใจลงทนุในหุน้ของคนรุน่ใหมท่ี่

มีอายรุะหว่าง 18 -48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 


