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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การ
ลงทุน (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ด้านเกี่ยวกับบริษัท ด้านการวิเคราะห์
ทางเทคนิค ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 
400 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบแบบ t-test 
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแตกต่างกัน และนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี  เพศ อายุ ระดับการศึกษา
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สถานภาพ และประสบการณ์การลงทุนต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
ด้านเก่ียวกับบริษัท และด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คำสำคัญ : การตัดสินใจลงทุน; หุ้นสามัญ; นักลงทุนรายย่อย 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to study the decision to invest in common stock 
of retail investors in the Stock Exchange of Thailand. (2) to study the decision to invest in 
common stock of retail investors in the Stock Exchange of Thailand, classified by gender, age, 
education level, status, occupation, monthly income and investment experience. (3) to study 
the factors about the economic, industry, company, technical analysis, affecting the decision to 
invest in the common stock of retail investors in the Stock Exchange of Thailand.  
 The sampling group was used in this research was 400 retail investors in the Stock 
Exchange of Thailand and using questionnaire as a survey tool for collecting data. Then the 
collected data were analyzed in term of frequency, percentage, mean and standard deviation. 
Moreover, hypothesis was tested with t-test and one-way ANOVA statistics, if the differences 
were found, they would be analyzed in pair by LSD method and Multiple regression statistics. 
 The results of hypothesis testing revealed that the retail investors in the Stock Exchange 
of Thailand had different occupations and monthly incomes this makes the decision to invest 
in common stock of retail investors in the Stock Exchange of Thailand is different. and retail 
investors in the Stock Exchange of Thailand with different gender, age, education level, status 
and investment experience this makes decision to invest in common stock of retail investors in 
the Stock Exchange of Thailand is no different. Further, the factors about the economic, industry, 
company and technical analysis Affects the decision to invest in the common stock of retail 
investors in the Stock Exchange of Thailand 

Keywords : Decision Investment; Common stock; Retail Investor 
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บทนำ 
 เศรษฐกิจโลกปี 2565 ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) และสหประชาชาติ (UN) คาดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้มี
แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงจากปี 2564 เนื่องจากหลายประเทศเริ่มลดนโยบายสนับสนุน
ด้านการเงินการคลังที่มีออกมา เพื่อรับมือความเสียหายจากการระบาดของโควิด-19 และเงินเฟ้อที่มีแนวโน้ม
สร้างความเสียหายให้กับแรงงานในประเทศรายได้ต่ำ โดยตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา ดัชนีราคาผู้บริโภค 
ปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบ 40 ปี ขนะที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงาน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 4/2564 ที่ผ่านมาเป็นบวก โดยมาจากด้านการใช้จ่าย 
คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่คาด
ว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของไทย ได้แก่ (1) ความไม่แน่นอนของการ
ระบาดโรคโควิด-19 (2) การเพิ่มขึ้นของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในตลาดโลก (3) ภาระ
หนี้สินครัวเรือนและธุรกิจที่สูงเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นของอุปสงค์และตลาดแรงงานที่ยงัไม่ฟื้นตัวเต็มที่ (4) ปัญหา
ของห่วงโซ่การผลิตที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ (5) ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินของโลก  รวมถึงความขัดแย้ง
ระหว่างชาติมหาอำนาจ 
 ในขณะที่ประเทศไทยและทั่วโลกยังคงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของตลาด จากปัจจัยต่างๆ
ที่เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อการลงทุน ทำให้นักลงทุนมีการเทขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงทำให้
ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลง เนื่องจากนักลงทุนมีการบริหารความเสี่ยง ประกอบกับนโยบายทางเศรษฐกิจของหลาย
ภูมิภาคทั่วโลกเร่ิมมีความแตกต่างกัน ก่อให้เกิดความกังวลและสับสนกับนักลงทุนในการจัดพอร์ตเป็นอย่างมาก 
 การลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์เป็นอีกทางเลือกของการออมในระยะยาวที่ผู ้ออมสามารถ
ป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดจากเงินเฟ้อได้ ซึ่งจะช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุนและให้ผลตอบแทนใน
รูปแบบของ เงินปันผล กำไรส่วนต่าง อย่างไรก็ตาม การลงทุนหุ้นสามัญเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง โดยหาก
บริษัทที่ผู้ลงทุนเลือกลงทุนเผชิญสภาวะไม่เอ้ืออำนวยหรือผลประกอบการตกต่ำได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่
ผู ้ลงทุนควรศึกษาเพื ่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 
(Fundamental Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษัท 
นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแล้ว ยังมีการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่จะช่วยให้ผู้
ลงทุนหาจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อย 
ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับการลงทุนในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญ
ของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การลงทุน 
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ด้านเกี่ยวกับบริษัท ด้านการวิเคราะห์ 
ทางเทคนิค ที่มผีลต่อการตัดสนิใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทนุรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ขอบเขตของงานวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากไม่
ทราบถึงจำนวนประชากรที่แน่นอน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane ทำให้ผู้วิจัยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้จำนวน 400 ตัวอย่าง 
  2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การลงทุน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วย ด้านเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ ด้านเก่ียวกับอุตสาหกรรม ด้านเก่ียวกับบริษัท ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
  2. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การลงทุน 
  3. เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแนะนำการลงทุนสามารถนำข้อมูลจากการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนต่อไป 
  4. เพื่อเป็นแนวทางแก่นักลงทุนที่กำลังจะเริ่มลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าควร
พิจารณาและศึกษาเร่ืองใดบ้าง ก่อนที่จะลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บททวนวรรณกรรม 
  ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
การลงทุน 
  ธนพล จันทร์แก้วเดช (2562) การลงทุน (Investments) คือ การที่เรานำเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ ซึ่งโดยทั่วไป
จะหมายถึงเงินสดไปดำเนินการในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต นักลงทุน 
(Investors) คือ ผู้ที่ต้องการลงทุน โดยหวังผลตอบแทนเป็นกำไรจากการลงทุน หุ้นสามัญ (Common Stock) คือ 
หน่วยของความเป็นเจ้าของในบริษัท สหกรณ์ หรือกิจการอื่นที่ระบุให้แบ่งหน่วยความเป็นเจ้าของเป็นหุ้นตาม
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีถืออยู่ ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้มากเท่ากับสัดส่วนของหุ้นที่ถือ ถ้าผู้
ถือหุ้นคนใดถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่กิจการออกทั้งหมด จะมีสิทธิ์ตั้งฝ่ายจัดการของกิจการได้ 
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2562) อ้างใน หนอ วิสุทธิโก (2562) ให้ความหมายการลงทุน หมายถึง การ
นำเงินเก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออมปัจจุบัน ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าผลตอบแทนหรือเงินสดที่จะได้รับคืน
ในอนาคาตนั้นสามารถชดเชยความเสี่ยงและระยะเวลาของอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า หรือกล่าวได้ว่า การ
ลงทุนเป็นการออมเงินเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นโดยผู้ลงทุนจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน 
ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน 
ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
  ธนพล จันทร์แก้วเดช (2562) เศรษฐกิจ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจของประเทศ 
และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อย ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ภาวะเงินเฟ้อ และค่าคุ้มครองอัตราดอกเบี้ยธนาคาร การเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ภายในประเทศ และ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท 
  เกียรติศักดิ์ พัฒนดำรงเกียรติ (2558) เศรษฐกิจ หมายถึง แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคตทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้เศรษฐกิจยังรวมไปถึง ดัชนีชี้วัดภาวะ
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ วัฏจักรเศรษฐกิจ และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ เช่น นโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง ว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์มากน้อยเพียงใด 
ด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
  สิริรักษ์ ธัญญะไพศาล และคณะ (2564) อุตสาหกรรม หมายถึง อนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้ม
อัตราการเจริญเติบโตอย่างไร ตลอดจนสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น 
โครงสร้างของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาล
ที่จะให้การสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น 
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ด้านเกี่ยวกับบริษัท 
  เกียรติศักดิ์ พัฒนดำรงเกียรติ (2558) บริษัท หมายถึง การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีการดำเนนิงาน 
ผลประกอบการ ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ของผู้บริหาร ขีดความสามารถด้านการตลาด การผลิต การบริการ 
การวิจัยและพัฒนา บุคลากร ตลอดจนการบริหารและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฯลฯ และงบการเงินทั้งใน
อดีตและปัจจุบันของบริษัท เพื่อนำมาประมาณการกำไรต่อหุ้นและราคาหุ้นในอนาคต 
ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็น
การศึกษาแนวโน้มทิศทางของพฤติกรรมของตลาดหรือราคาหุ้นในอดีต โดยใช้หลักสถิติ เพื่อนำมาใช้พยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในอนาคตและช่วยให้ผู้ลงทุนหาจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุน โดยข้อมูลหลักในการ
วิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่ มูลค่าการซื้อขายหุ้น และระดับราคา 
  หลักทรัพย์บัวหลวง (2564) วิเคราะห์กราฟหุ้นตามแบบฉบับนักลงทุนสายเทคนิคมักจะ สนใจพฤติกรรม
ราคาของหุ้น เชื ่อว่ารูปแบบราคาที่เกิดขึ้นในอดีตจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย และเนื่องจากราคาหุ้นนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาวินาทีต่อวินาที เพราะฉะนั้นนักลงทุนสายเทคนิคจึงต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคา
อยู่บ่อยครั้ง และจำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยในการดูพฤติกรรมของหุ้น เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งนัก
เทคนิคจะวิเคราะห์พฤติกรรมของราคาหุ้นได้หลายแบบ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  คมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล (2563) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีอายุต่างกัน และสถานภาพต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่างกัน และนักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีเพศต่างกัน อาชีพต่างกัน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ต่างกัน นอกจากนี้ 
แรงจูงใจในการลงทุน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านส่วนหนึ่งของการเข้าสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ มูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ มีผลกับการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  เกียรติศักดิ์ พัฒนดำรงเกียรติ (2558) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า  สภาพแวดล้อม
ทางการลงทุน ด้านการวิเคราะห์ภาวะหลักทรัพย์ ด้านการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม ด้ านการวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจและการเมือง และด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนให้ความสำคัญในระดับมาก นักลงทุนที่มีเพศ 
ประสบการณ์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แตกต่างกัน และสภาพแวดล้อม
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ทางการลงทุน ด้านภาวะเศรษฐกิจและการเมือง การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ภาวะหลักทรัพย์ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์  

วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตาม
สภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) ใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูป 
  ประชากรในการศึกษาวิจัย คือ นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้วิจัยไม่
สามารถทราบถึงจำนวนประชากรที่แน่นอน การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการเปิดตารางหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane โดยทำการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน จากค่าความ 
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทำให้ผู้วิจัยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้จำนวน 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 
(สุ่มแบบสะดวก) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การลงทุน มีคำถามทั้งหมด 7 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ด้านเกี่ยวกับบริษัท และด้านการ
วิเคราะห์ทางเทคนิค มีคำถามทั้งหมด 19 ข้อ กำหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความ
คิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มีคำถามทั้งหมด 5 ข้อ กำหนดให้ 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 4 การแสดงความคิดเห็น เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิด โดยถามการลงทุนในหุ้นสามัญให้ประสบ
ผลสำเร็จนักลงทุนควรมีคุณสมบัติข้อใด มีคำถามทั้งหมด 1 ข้อ 
  2. แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใน
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ดังนี้ 4.21 - 5.00 = ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด , 3.41 - 4.20 = ระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก, 2.61 - 3.40 = ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง, 1.81 - 2.60 = ระดับความคิดเห็นใน
ระดับน้อย, 1.00 - 1.80 = ระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การลงทุน 
    1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนด้านเกี ่ยวกับเศรษฐกิจ ด้านเกี ่ยวกับ
อุตสาหกรรม ด้านเกี่ยวกับบริษัท ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
    2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำแนกตาม เพศ 
    2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของ
นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การลงทุน และหากพบความแตกต่างจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 
    2.3 ใช้สถิติ Multiple Regression ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
ด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ด้านเกี่ยวกับบริษัท และด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
หุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลการวิจัย 
  1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พบว่า นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน
หุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
    2.1 นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และประสบการณ์การลงทุนต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 
    2.2 นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแตกต่างกัน 
  3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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    3.1 ปัจจัยด้านเก่ียวกับเศรษฐกิจ ด้านเก่ียวกับอุตสาหกรรม ด้านเก่ียวกับบริษัท และด้านการ
วิเคราะห์ทางเทคนิค มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อภิปรายผล 
  ผลการวิจัยการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 
นักลงทุนควรมีการวางแผนการลงทุน และมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการลงทุนเพือ่
เหตุผลใด มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ รวมถึงมีการวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทและการวิเคราะห์ทาง
เทคนิคมาช่วยในการตัดสินใจก่อนที่จะลงทุนในหุ้นสามัญ สอดคล้องกับ สรชา ตนานุวัฒน์ และ นพดล โตวิชัยกุล 
(2560) อ้างใน ชินกฤต วงศ์รักษ์ (2564) กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจซื้อขายหุ้นผู้ลงทุนจะต้องใช้ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ อาทิ การใช้ปัจจัยพื้นฐานในการวิเคราะห์หุ้น ก่อนตัดสินใจซื้อหรือขาย  และ นารินทิพย์ 
ท่องสายชล (2563) กล่าวไว้ว่า ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนอาจใช้วิธีรอดูข้อมูล รอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเกิด
อะไรข้ึน แล้วค่อยตัดสินใจ 
  2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    2.1 นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีเพศต่างกัน ทำให้การตัดสินใจ
ลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ปัจจุบันการลงทุนสามารถเข้าถึงง่ายขึ้น เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีแอพพลิเคชั่ นที่มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการทำธุรกรรมต่างๆ ทำให้ผู้ที่มีเงินออมไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงที่ต้องการสร้างผลตอบแทนของเงิน
ออม จึงหันมาให้ความสำคัญและสนใจการลงทุนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ พิชญา ชัยณรงค์เดชากุล (2557) กล่าว
ไว้ว่า ปัจจุบันประชาชนทั่วไปเริ่มสนใจและให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่งคั่งส่วนบุคคลผ่านการออมการ
ลงทุน ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความสะดวกมากขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการออม
การลงทุน และ คมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล (2563) จากการวิจัย พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคำแหงที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ต่างกัน 
    2.2 นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีอายุต่างกัน ทำให้การตัดสินใจ
ลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
แม้ว่าอายุจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละบุคคลมีความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันบุคคลที่มี
อายุมากหรืออายุน้อยก็ต่างมีความสนใจเรื่องของการลงทุน ประกอบกับสถาบันการเงินต่างๆ มีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในแต่ละช่วงอายุได้อย่าง
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ครบถ้วน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ณัฐกมล กุลสวัสดิ์ (2564) กล่าวไว้ว่า นักลงทุนที่อายุต่างกันอาจมีกระบวนการคิด
และตัดสินใจไม่เหมือนกัน บางช่วงอายุอาจเลือกจากความผันผวนของหุ้นเพื่อหาส่วนต่างกำไรจากการขาย หรือ
อาจเลือกจากหุ้นที่มีพื้นฐานดีแต่ราคาตก และ ชินกฤต วงศ์รักษ์ (2564) จากการวิจัย พบว่า ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อวาง
แผนการเกษียณแตกต่างกัน 
    2.3 นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้
การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ระดับการศึกษาอาจเป็นตัวบ่งบอกระดับความรู้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความคิดของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกันออกไป แต่ในปัจจุบันในเรื่องของการลงทุนทุกคนสามารถเสาะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
จากแหล่งต่างๆ และสามารถนำมาวิเคราะห์ทำความเข้าใจและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
พิชญา ชัยณรงค์เดชากุล (2557) กล่าวไว้ว่า ระดับการศึกษาอาจเป็นได้ทั้งการสร้างความมั่นใจในการลงทุน และ
สาเหตุที่ทำให้นักลงทุนลดความมั่นใจในการลงทุนลงได้  และ กนกดล สิริวัฒนชัย (2557) จากการวิจัย พบว่า 
อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน 
    2.4 นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถานภาพต่างกัน ทำให้การ
ตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า การที่บุคคลจะตัดสินใจลงทุนไม่เกี่ยวกับสถานภาพของแต่ละบุคคล เนื่องจากเป็นความสนใจส่วน
บุคคล ซึ่งไม่สอดคล้องกับ คมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล (2563) กล่าวไว้ว่า การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มี
ต่อครอบครัว มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนที่มีครอบครัวแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่
มั่นคงและหลักทรัพย์ให้รายได้แน่นอน และ ธัญยธรณ์ พนาพิทักษ์กุล (2558) จากการวิจัย พบว่า สถานภาพที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน 
    2.5 นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้การตัดสินใจ
ลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
บุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการลงทุนโดยตรงหรือที่เก่ียวข้องในด้านการลงทนุ ยอมมีความรู้และความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งมากกว่าบุคคลที่ทำงานในสายอาชีพอื่นๆ สอดคล้องกับ กุลธนิดา วริทธนันท์ และ รัตติกาล เขื่อนเพ็ชร 
(2562) จากการวิจัย พบว่า ประชากรวัยทำงานในเขตภาคเหนือที่มีอาชีพต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแตกต่างกัน และ ไม่สอดคล้องกับ พิชญา ชัยณรงค์เดชากุล (2557) กล่าวไว้ว่า 
อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนไม่ต่างกัน เนื่องจากในปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ต่างมีการส่งเสริมให้บุคลากรของตนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล 
    2.6 นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้การ
ตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแตกต่างกัน ผู้วิจัยมีความ
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คิดเห็นว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในด้านสัดส่วนการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนของนักลงทุน สอดคล้องกับ ณัฐกมล กุลสวัสดิ์ (2564) กล่าวไว้ว่า 
นักลงทุนอาจเลือกตัดสินใจลงทุนในช่วง Covid-19 แบบระมัดระวัง โดยอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนในหุ้นโดย
หวังส่วนต่างกำไรจากความผันผวนของตลาด และ พัชรชานนท์ สุถิรนาถ (2559) จากการวิจัย พบว่า รายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในกลุ่ม
ของหุ้นที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
    2.7 นักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์การลงทุนต่างกัน 
ทำให้การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่า นักลงทุนแต่ละบุคคลไม่ว่าจะพึ่งเริ ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์มาเป็นเวลานานแล้ว ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน นักลงทุนต่างยอมต้องมีการศึกษาหาความรู้และศึกษา
ข้อมูลต่างๆ มาเป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ธนกร พจน์ธนาบันเทิง (2559) นักลงทุนที่มีประสบการณ์มาก
จะมีความรู ้ในเรื ่องการลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่าและกล้าที ่จะตัดสินใจซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และ พงษ์พันธ์ ชะนิ่ม (2558) จากการวิจัย พบว่า ประสบการณ์ในการลงทุนมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้มีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
    3.1 ปัจจัยด้านเก่ียวกับเศรษฐกิจ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนให้สำคัญและความ
สนใจ เนื่องจากแนวโน้มหรือสภาวะทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผลการดำเนินงาน ของ
บริษัท สอดคล้องกับ คมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล (2563) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยแวดล้อม
พื ้นฐานที ่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลต้องสะท้อน
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว และ PhanThiXiem Thanh และ รุ่งนภา กิตติลาภ (2563) จากการวิจัย 
พบว่า สภาพทั่วไปในการลงทุนและการตัดสินใจลงทุนในหุ้น  อนุพันธ์ ด้านข้อมูลระดับมหภาคและภาวะทาง
เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
    3.2 ปัจจัยด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนราย
ย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า  การเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทใดก็ตาม 
อุตสาหกรรมของหุ้นบริษัทนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่นักลงทุนให้ความสำคัญ เนื่องจากว่าธรรมชาติของแต่ละ
อุตสาหกรรมไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับ ณัฐกมล กุลสวัสดิ์ (2564) กล่าวไว้ว่า นักลงทุนรายย่อยให้ความสำคัญ
กับปัจจัยพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมในเรื่องของแนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต และ ณภาภัช 
พายุเลิศ (2557) จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยพื้นฐาน เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และบริษัท มีความเก่ียวโยงกัน 
ซึ่งมีผลต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก 
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    3.3 ปัจจัยด้านเกี่ยวกับบริษัท มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ในการลงทุนหุ้นสามัญบริษัทใดก็ตาม นักลงทุนย่อม
ต้องเลือกซื้อหุ้นบริษัทที่มีพื้นฐานและการดำเนินงานที่ดี เนื่องจากการซื้อหุ้นเปรียบเสมือนการที่นักลงทุนได้
ลงทุนในธุรกิจนั้นๆด้วย สอดคล้องกับ คมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล (2563) กล่าวไว้ว่า ด้านเก่ียวกับตัวหลักทรัพย์ก็
เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณา การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะเลือกลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาคุณภาพของบริษัท 
และคุณภาพของผู้บริหาร ลงทุนในบริษัทที่มีความได้เปรียบคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน และ สุรเดช จองวรรณศริิ 
(2559) จากการวิจัย พบว่า ความคาดหวังต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและหลักทรัพย์ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท 
    3.4 ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนราย
ย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนแนวเน้นคุณค่า 
หรือนักเก็งกำไร ก็ต่างใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อมาช่วยในการตัดสินใจซื้อขายหุ้น สอดคล้องกับ เกียรติศักดิ์ 
พัฒนดำรงเกียรติ (2558) กล่าวไว้ว่า นักลงทุนใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค มาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจขาย
หุ้นสามัญมากที่สุด เนื่องจากสามารถแสดงถึงการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตได้ และ สิริรักษ์ ธัญญะไพศาล 
และคณะ (2564) จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการลงทุน การวิเคราะห์กราฟ 
ด้วยโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพแนะนำการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
  จากผลการวิจัยการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุน
รายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแตกต่างกัน ผู้แนะนำการลงทุนควรให้ความสำคัญกับอาชีพนักลงทุน 
หากนักลงทุนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนอยู่แล้ว ผู้แนะนำการลงทุนอาจจะไม่ต้องนำเสนอ
ข้อมูลทั่วไปมาก แต่อาจจะต้องนำเสนอโดยลงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ 
และควรให้ความสำคัญกับรายได้ต่อเดือนของนักลงทุน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ เหมาะสมกับรายได้
ต่อเดือนของนักลงทุน เนื่องจากนักลงทุนที่มีรายได้ต่างกันอาจรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ไม่เท่ากัน 
  ปัจจัยด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ด้านเกี่ยวกับบริษัท และด้านการวิเคราะหท์าง
เทคนิค มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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  1. ปัจจัยด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้แนะนำการลงทุนควร แนะนำการลงทุนมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญและการดำเนินงานของบริษัท อาทิ อัตราการ
เจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
และผู้ประกอบการควรมีการจัดอบรม สัมมนา หัวข้อเก่ียวกับเศรษฐกิจและการลงทุนให้แก่นักลงทุน เพื่อส่งเสริม
ให้นักลงทุนมีความรู้และความเข้าใจสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญมากยิ่งขึ้น 
  2. ปัจจัยด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั ้นผู ้แนะนำการลงทุนควรมีการแนะนำการลงทุนมุ ่งเน้นในเรื ่องเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม อาทิ แนวโน้มอัตราการเจริญเติบโต สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม เป็นต้น และผู้ประกอบการ
ควรมีการจัดอบรม สัมมนา ให้แก่นักลงทุน มีการให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะกระทบต่อ
อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรม และปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
  3. ปัจจัยด้านเกี่ยวกับบริษัท มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้แนะนำการลงทุนควรควรมีการแนะนำการลงทุนมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับ
บริษัท อาทิ การประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายหรือแผนงานในอนาคตของบริษัท และผลดำเนินงานของ
บริษัท เป็นต้น และผู้ประกอบการควรมีการจัดอบรม สัมมนา ให้แก่นักลงทุน มีการให้ความรู้เรื่องวิเคราะห์ข้อมูล
บริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ นำเสนอข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของบริษัทให้นักลงทุนทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
  4. ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการจัดอบรม สัมมนา ให้กับนักลงทุน โดยมีการสอน
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายหุ้น สอนวิเคราะห์ระดับราคาหลักทรัพย์ในอดีตเพื ่อคาดการณ์การราคา
หลักทรัพย์ในอนาคต และการใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนสามารถหาจังหวะในการเข้าลงทุน
ด้วยตนเองได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ผู้ที่สนใจศึกษาต่อยอดควรศึกษาโดยใช้เครื่องมืออื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์ มาประกอบการเก็บขอ้มูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงสึกมากข้ึนและลดความผิดพลาดของผลการศึกษา 
  2. ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ควรศึกษาความสำคัญของนักลงทุนรายย่อยใน
ภูมิภาคต่างๆ หรืออาจเจาะลึกแต่ละจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
  3. การวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่ม เติม ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร 
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ด้านเทคโนโลยี ด้านแรงจูงใน เพื่อจะได้นำข้อมูลปัจจัยด้านอื่นๆมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
สามัญต่อไป 
  4. ผู้ที่สนใจศึกษาต่อยอดควรศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล 
สกุลเงินดิจิทัล หุ้นกู้ ทองคำ กองทุน เป็นต้น เพื่อขยายผลการศึกษาไปยังหลักทรัพย์กลุ่มอื่นๆ 

เอกสารอา้งอิง 
กนกดล สิริวัฒนชัย. (2557). การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปี ในเขตกรุงเทพ 
  มหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ, 4(1), 521-543. 
กุลธนิดา วริทธนันท์ และ รัตติกาล เข่ือนเพ็ชร. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทยของประชากรวัยทางานในเขตภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรบัณฑิต,   
  มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
เกียรติศักดิ์ พัฒนดำรงเกียรติ. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ. 
คมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล. (2563). การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาโท  
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
ชินกฤต วงศ์รักษ์. (2564). การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อวางแผนการเกษียณ 
  ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. วารสารการบัญชีและการจัดการ บริหารธุรกิจ, 13(2), 176-190. 
ณภาภัช พายุเลิศ. (2557). การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย. วารสารวิจัย มข. มส. (บศ.), 2(2), 63-73. 
ณัฐกมล กุลสวัสดิ์. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นในสถานการณ์ Covid - 19 ของนักลงทุนรายย่อย.  
  การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2558) วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565   
  https://www.set.or.th/education/th/begin/stock_content06.pdf 
ธนกร พจน์ธนาบันเทิง. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนกลุ่ม
  วัยทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ธนพล จันทร์แก้วเดช. (2562). พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร . 
  การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
ธัญยธรณ์ พนาพิทักษ์กุล. (2558). การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของนักลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน 
  หลักทรัพย์. วารสาร ธุรกิจปริทัศน์ บริหารธุรกิจ, 7(2), 59-74. 



 

15 

 

นารินทิพย์ ท่องสายชล. (2563). สัญญาณทางเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผลต่อการลงทุน. บทความห้องเรียนนักลงทุน  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.set.or.th/set 
 /education/knowledgedetail.do?contentId=7517&type=article 
พงษ์พันธ์ ชะนิ่ม. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้มีเงินออมในเขตกรุงเทพ 
  มหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
พิชญา ชัยณรงค์เดชากุล. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไป 
  ในประเทศ. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
พัชรชานนท์ สุถิรนาถ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยในกองทุนรวมที่มี  
  นโยบายการลงทุนในกลุ่มของหุ้นที่ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สุรเดช จองวรรณศิริ. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคล. วิทยานิพนธ์ 
  การจัดการดุษฎีบัณฑติ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
สิริรักษ์ ธัญญะไพศาล และคณะ. (2564). ปัจจัยการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
  ไทยในยุคโควิด-19. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 16(2), 294-311. 
หนอ วิสุทธิโก. (2562). การเลือกใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อย. การค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
หลักทรัพย์บัวหลวง. (2564). วิเคราะห์กราฟหุ้นเบื้องต้น แบบนักลงทุนสายเทคนิค. สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 
  2565 https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/howtouseindicators/ 
PhanThiXiem Thanh และ รุ่งนภา กิตติลาภ. (2563). แนวทางในการลงทุนและการตัดสินใจลงทุนในหุ้นและ 
  อนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ภูฮั่ง“PHS” เวียดนาม. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก 
  เฉียงเหนือ, 10(1), 46-58. 


