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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุน Gen Y กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นีค้ ือ นักลงทุนทั่วไปที่มี บัญชีซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ อายุ 27 - 41 ปี จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
นาไปสูก่ ารเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของนักลงทุน GEN Y ที่มีอายุ อาชีพและสถานภาพต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทย แตกต่างกัน และนักลงทุน GEN Y ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย |
ต่อเดือน ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทย ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ แรงจูงใจในการลงทุน
ด้านโอกาสเพิ่มรายได้ ด้านส่วนหนึ่งของการเข้าสังคม / อิทธิพลของบุคคล ด้านความรู ค้ วามเข้าใจในการเลือก
หลักทรัพ ย์ ด้านเครื่องมื อ /อุปกรณ์ท่ีนักลงทุนใช้คาสั่งซื อ้ ขายหลักทรัพย์ มี ผลกับการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หุน้ ไทยของนักลงทุน GEN Y ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: นักลงทุน Gen Y; ตลาดหุน้ ไทย; แรงจูงใจในการลงทุน; การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทย
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Abstract
The objectives of this study were (1 ) to study investment decision in Stock Exchange of
Thailand of Gen Y investors. (2) to study investment decision in Stock Exchange of Thailand of Gen Y
investors Classified by personal factors. (3) to study incentive factors affecting investment decisions in
Stock Exchange of Thailand of Gen Y investors. The sample group for this study is ordinary investors with
brokerage accounts who are between 27 – 41 years old, the sample size of 400 people was tested.
Questionnaire was used to collect data. The collected data are analyzed by using the frequency,
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses are tested by independent sample t-test,
one-way variance statistics (One-way ANOVA), If statistical significance occurred, each pair of variables
are test the difference by Least Square Difference methods (LSD) and Multiple Regression Analysis.
The research found that investment decision in Stock Exchange of Thailand of Gen Y investors
with different age, occupation and marital status were different. The investment decision in Stock
Exchange of Thailand of Gen Y investors with different gender, education and income were not different.
In addition, investment incentive, opportunity to increase income, person and social influence,
knowledge and understanding of securities selection, investors tools/equipment used in securities
trading and time affect the investment decision in Stock Exchange of Thailand of Gen Y investors with
statistically significant difference at 95% confidence level.
Keywords: Gen Y investors; Stock Exchange of Thailand; Investment incentives; Investment decision in
Stock Exchange of Thailand
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทั่วโลก เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่า กิจกรรมทางธุรกิจหยุ ดชะงักลง รัฐบาลต้องกาหนดมาตรการต่าง ๆเพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า COVID-19 ซึ่งประเทศไทย ได้รบั ผลกระทบวงกว้างทุกภาคธุรกิจรวมทัง้ ตลาด
หุน้ ไทยเช่นกัน จากการศึกษาสัดส่วนของเศรษฐกิจไทยนั้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 24 มิ.ย.2564)
พบว่าประเทศไทยมีสดั ส่วนของรายได้มาจากการส่งออกทัง้ สินค้าและบริการมากกว่า ร้อยละ 60 ส่งผลให้ดชั นีราคา
หุน้ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET Index) ได้ร บั ผลกระทบปรับ ตัว ขึ น้ -ลง ตามความรุ น แรงแต่ล ะ
ระลอกของการแพร่ร ะบาดของเชื อ้ COVID-19 แต่ ทั้ง นี ้บ ริษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุ น ทหารไทย จ ากั ด
(TMBAM) ได้กล่าวถึงประเด็น“New normal ในโลกหลัง COVID-19 ที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม”ว่า หนึ่งในกลุม่ ที่ได้รบั
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ผลประโยชน์ คือ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) และบริษัทให้คาปรึกษาด้านการเงิน และกลุ่มบริษัท
ในตลาดหุน้ ทัง้ ให้กบั บริษัทและบุคคล เนื่องจากกลุ่มบริษัทที่ได้รบั ผลกระทบทั่วโลกจะให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงมากยิ่งขึน้ และจะหันมาเพิ่มสภาพคล่องให้กบั ธุรกิจของตัวเองมากขึน้ จากเดิม ให้ความสาคัญกับ
ความรูเ้ รื่องการเงิน การวางแผนการเงินและการเก็บออมเพื่อการลงทุนอย่างมั่นคง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สรุปข้อมูลสถิติสาคัญ ตัง้ แต่ ม.ค.2564 - ม.ค.2565 ด้านจานวนราย
ลูกค้าที่เปิ ดบัญชี เดือน ม.ค.2565 มีจานวน 3,142,894 ราย ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2564 คิดเป็ นร้อยละ 39.30 ในส่วน
สถิติภาพรวมตลาดรายปี มีมลู ค่าการซือ้ ขายหมุนเวียนหุน้ สามัญจานวนมากที่สดุ นอกจากนีย้ งั พบว่ามี ขอ้ มูลการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet มากขึน้ ด้วย
21 ต.ค.2564 เลขาธิก ารส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.)
กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่ง ผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน ให้
เปลี่ยนไป โดยจะใช้อินเทอร์เ น็ตในการส่ง คาสั่ง ซื อ้ ขายมากขึน้ นอกจากนี พ้ บว่า นักลงทุนรายย่อยมีจานวน
เพิ่ม ขึน้ ส่วนใหญ่เ ป็ นนักลงทุนรุ ่นใหม่ที่เ น้นซื อ้ ขายหุน้ พืน้ ฐานขนาดใหญ่หรือหุน้ ที่ให้ปันผลสูง ซึ่ง ในปี 2564
มีนกั ลงทุนรายย่อยประมาณ 500,000 ราย โดยเฉพาะในช่วงอายุ 25-41 ปี หรือ Gen Y ที่มีสดั ส่วนมากที่ส ุด
ประมาณร้อยละ 61 ของนักลงทุนรายย่อยทัง้ หมด สะท้อนว่านักลงทุนรุ่นใหม่จะมีบทบาทในกระแสเงินลงทุนใน
อนาคตมากขึน้
จากความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจ ัยจึงเล็งเห็นความสาคัญของการลงทุนในตลาดหุน้ ไทย และมีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่องการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y ในช่วงสภาพเศรษฐกิจที่เผชิญ
ปั ญ หาการแพร่ร ะบาดของโรค COVID-19 รวมถึง สาเหตุปั จ จัย อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลใช้ใ นการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของผูท้ ่สี นใจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y
2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y
นิยามศัพท์
การลงทุน (Investments) คือ การที่เรานาเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงเงินสดไปดาเนินการ
ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต โดยเราเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วน
เพิ่มที่จะได้รบั กลับคืนมานั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลาอัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงต่าง ๆที่อาจเกิดขึน้ ใน
ระหว่างการลงทุนได้อย่างคุม้ ค่า (คมสันต์ สันติประดิษฐ์กลุ , 2562)
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ตลาดหุน้ ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand (SET) คือ ตลาด
ซึ่งเป็ นแหล่งรวมของบริษัทหลาย ๆ บริษัท ที่เข้ามาทาการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผทู้ ่มี ีเงินเหลือเก็บ
ซึ่งเราเรียกว่า "นักลงทุน" เข้ามาร่วมลงทุนและนักลงทุนเหล่านัน้ ก็จะเป็ นหนึ่งในผูร้ ว่ มถือหุน้ ของบริษัทหรือร่วมเป็ น
เจ้าของในบริษัทนัน้ ๆ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2550)
นักลงทุน Gen Y นักลงทุน (Investors) คือ ผูท้ ่ตี อ้ งการลงทุนโดยหวังผลตอบแทนเป็ นกาไรจากการลงทุน
Gen Y คือ กลุม่ คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2524-2538 (กรมสุขภาพจิต,2563)
ผู้วิ จัย นิ ย ามศัพ ท์ นัก ลงทุน Gen Y คื อ ผู้ท่ี ต้อ งการลงทุ น ซึ่ง มี อ ายุร ะหว่ า ง 27-41 ปี ใ นปี พ.ศ.2565
(หรือเกิดปี พ.ศ.2524-2538) โดยหวังผลตอบแทนเป็ นกาไรจากการลงทุน
แรงจูงใจ วีระพันธ์ แก้วรัตน์ (2553, หน้า 15) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็ นการกาหนดของพฤติกรรมเพราะว่า
เกี่ยวพันกับการรับรู ้ บุคลิกภาพ และการจูงใจทัศนคติเป็ นความรูส้ ึกทัง้ ในทางบวกและในทางลบ เป็ นภาวะจิตใจ
ของการเตรี ย มพร้อ มที่ จ ะเรี ย นรู ้แ ละถูก ปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ สภาพแวดล้อ ม โดยปร ะสบการณ์ท่ี ใ ช้อิ ท ธิ พ ลที่ มี
ลักษณะเฉพาะต่อการตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล สิ่งของและสถานการณ์ของแต่ละบุคคลทาให้ทัศนคติมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหุน้ โดยทัศนคติท่ีมีความคิดในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญกับปั ญหา
เป็ นทัศนคติท่สี าคัญที่ทาให้เกิดการตัดสินใจลงทุนในหุน้
ผูว้ ิจยั นิยามศัพท์ แรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทย คือ พลังผลักดันที่สง่ ผลให้มีการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหุน้ ไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ในตลาดหุน้ ไทยของ
นักลงทุน Gen Y โดยการวิจยั มีขอบเขตการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1.ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักลงทุนทั่วไปที่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อของ
ผูค้ า้ หลักทรัพย์ ที่แจ้งไว้กบั ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า มีจานวนนักลงทุนที่มีการซือ้ ขายจานวน
3,142,894 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2565) ช่วงอายุ 27-41 ปี
2.ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักลงทุนทั่วไปที่มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการแปรผันรวมระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามสู ต รของ Yamane โดยก าหนดค่ า ความเชื่ อ มั่ น ที่ ร ะดั บ
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน
3.ขอบเขตด้านเนือ้ หาและประเด็นการศึกษา กาหนดตัวแปรในการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี ้
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านโอกาสเพิ่มรายได้ ด้านส่วนหนึ่งของการเข้าสังคม/อิทธิพล
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ของบุคคล ด้านความรู ค้ วามเข้าใจในการเลื อกหลักทรัพย์ ด้านเครื่องมื อ /อุปกรณ์ท่ีนักลงทุนใช้คาสั่งซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ ด้านเวลาของนักลงทุน และด้านอิทธิพลของสื่อออนไลน์
ตัว แปรตาม ได้แ ก่ การตัด สิ น ใจลงทุ น ในตลาดหุ้น ไทยของนัก ลงทุ น Gen Y แบ่ ง เป็ น 3 ด้า น คื อ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านตัวหลักทรัพย์ และด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของตลาด
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ความสาคัญของการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทย
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) เป็ นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ได้รบั ความสนใจจากผูท้ ่ีมี
เงินออม เพราะมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ นอกจากนีก้ ารที่ตลาดหลักทรัพย์มี
บริษัทที่จดทะเบียนที่หลากหลาย ตลาดหลักทรัพย์จึงเหมาะอย่างยิ่งสาหรับผูท้ ่ีตอ้ งการความหลากหลายในการ
ลงทุนทัง้ ประเภทสินค้าและผลตอบแทน เพราะมีสินค้าหรือตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภทซึ่งออกโดยบริษัท
จดทะเบียนที่ประกอบ ธุ รกิจ ในหลายประเภทและหลายอุตสาหกรรมให้เลื อกลงทุนตามความต้องการก่ อ น
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นปั จจัยพืน้ ฐานเป็ นลาดับแรกแล้ว จึงพิจารณา
สภาพอุตสาหกรรม โดยรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ แต่ละส่วนเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ
ลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม นอกจากนีผ้ ลู้ งทุนในหลักทรัพย์จาเป็ นต้องพิจารณานโยบายทางการเงิน นโยบายการ
คลังของรัฐบาลและประเทศอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการไหลเวียนของเงินทุนในการวิเ คราะห์อุต สาหกรรม ผู ้วิเ คราะห์
จะต้อ งพิจ ารณาถึง วัฏ จัก รธุร กิจ ว่ า อยู่ ใ นระยะใด วงจรการขยายตัวของอุตสาหกรรมและโครงสร้างการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมนัน้ ควบคู่กันไป จากนัน้ วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัท วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร กลยุทธ์ของ
บริษัท เป็ นวิธีการหนึ่ งที่ผูล้ งทุนสามารถนาไปใช้ตัดสินใจเลือกลงทุน นอกจากนีจ้ ังหวะการเข้าซือ้ เป็ นสิ่งสาคัญ
เนื่องจากราคาหลักทรัพ ย์ในแต่ล ะปี ความผันผวน หากสามารถเข้าไปลงทุนในช่วงที่ราคาหลักทรัพย์ ปรับตัว
ลงมาก นักลงทุนจะสามารถซือ้ หลักทรัพย์ได้ในราคาถูก อย่างไรก็ตามประชาชนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพ ย์
ยัง ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการลงทุนและไม่ได้ศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ท่ีแท้จริงและนิยมซือ้ ตามคาบอกเล่า นักลงทุนรายย่อยจึงตกเป็ นเครื่องมือของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
ที่ ทาราคาหลักทรัพ ย์ให้สูง เกินความเป็ นจริง อย่างรวดเร็ว อย่า งผิด สัง เกต การเผยแพร่ค วามรู ใ้ ห้น ัก ลงทุน
ตลอดจนแจ้งข่าวที่รวดเร็ว ถูกต้องมากขึน้ เป็ นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจของนักลงทุน เช่น การประกาศจ่ายปั น
ผล การแตกหุน้ การเพิ่มทุน และการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหารของธุรกิจเป็ นต้น นอกจากนี ้ ผูล้ งทุนยังต้องทราบถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้ อาทิเช่น โรคระบาด ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การชุมนุมประท้วงทางการเมื อง
ภายในประเทศ ซึ่งข่าวเหล่านีม้ ีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์และมูลค่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีระดับความผันผวนอย่างมาก
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คน Gen Y
(กรมสุขภาพจิ ต,2563) กลุ่ม Gen Y ตามแนวคิดนักเศรษฐศาสตร์ คือ กลุ่ม คนที่เกิดในช่ วงต้นของปี
ค.ศ. 1980 จนถึง ปลาย ค.ศ.1990 ถือ เป็ น ประชากรกลุ่ม ใหญ่ที่ท่ัวโลกต่า งให้ความสาคัญ ศึกษาพฤติกรรม
แนวคิด เพื่อทาความเข้าใจ สื่อสาร และการค้า คน Gen-Y มีแนวคิดเป็ นตัวของตัวเอง ทาในสิ่งที่ตวั เองชอบ และ
ปฏิเสธสิ่งที่ตวั เองไม่ชอบ ลักษณะพฤติกรรมของคน Gen-Y มักต้องการความชัดเจนในการใช้ชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม
คมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล.(2564).การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักแห่งประเทศไทยทรัพย์ดา้ นเศรษฐกิจ
หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ สถิติภาคเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ราคาสินค้าขาย-ส่ง
และสินค้าอุปโภคบริโภค อัตราเงินเฟ้อ เป็ นต้น และการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้าน
สังคม หมายถึง การอยู่รวมกันของคนสองคนขึน้ ไปในพืน้ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น ครอบครัวชุมชนออนไลน์ท่ีมา
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล และเนื ้ อ หา (Content) ผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ (Social Media) เช่ น Facebook, Twitter,
YouTube, Line
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(คมสันต์ สันติประดิษฐ์กุล,2564) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ที่มีอายุต่างกัน และสถานภาพต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
ต่างกัน และนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีเพศต่างกัน อาชีพต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อ
2 เดือนต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ต่างกัน นอกจากนี ้ แรงจูงใจใน
การลงทุน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านส่ วนหนึ่งของการเข้าสัง คม ปั จจัยทางเศรษฐกิจ มูลค่าการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ มีผลกับการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคาแหง
การศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กนกวรรณ ศรีนวล,2558) การศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน
และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 40-59 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี
มีรายได้ 50,001 บาท ขึน้ ไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีประสบการณ์การการลงทุน 4-5 ปี ด้านพฤติกรรม
การลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแรงจูงใจในการทางานมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
1.ด้านโอกาสเพิ่มรายได้
2.ด้านส่วนหนึ่งของการเข้าสังคม/อิทธิพลของบุคคล
3.ด้านความรูค้ วามเข้าใจในการเลือกหลักทรัพย์
4.ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีนกั ลงทุนใช้คาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์
5.ด้านเวลาของผูล้ งทุน
6.ด้านอิทธิพลของสื่อออนไลน์
(ดัดแปลงจาก วุฒิพงศ์ แสงพันธ์,2564)

การตัดสินใจลงทุน
ในตลาดหุ้นไทย
ของนักลงทุน Gen Y
1.ด้านเศรษฐกิจและสังคม
2.ด้านตัวหลักทรัพย์
3.ด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อ
ความไม่แน่นอนของตลาด
(ดัดแปลงจาก คมสันต์,
สันติประดิษฐ์กลุ ,2564)

สมมติฐานการวิจัย
1.สมมติฐานที่ 1 นักลงทุน Gen Y ที่มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
ต่างกัน มีผลทาให้การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทย ต่างกัน
2.สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y
ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยใช้เครื่องมือการวิจยั
เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิ ด เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการวิจัย มีตัวเลือกคาตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบบสอบถามแบ่ง ออกเป็ น
3 ส่วน ดังต่อไปนี ้

8

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นคาถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา สถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวนข้อคาถามทัง้ หมด 6 ข้อ ซึ่งเป็ นข้อคาถามปลายปิ ด
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กาหนดให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 คาตอบ
ส่วนที่ 2 ปั จจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วยคาถามทัง้ หมด 6 ด้าน คือ ด้านโอกาสเพิ่มรายได้ ด้านส่วน
หนึ่งของการเข้าสังคม/อิทธิพลของบุคคล ด้านความรูค้ วามเข้าใจในการเลือกหลักทรัพย์ ด้านเครื่องมือ /อุปกรณ์ท่ี
นักลงทุนใช้คาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ ด้านเวลาของนักลงทุน และด้านอิทธิพลของสื่อออนไลน์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ข้อคาถามทัง้ หมด 19 ข้อ เป็ นคาถามแบบประเมินระดับความคิดเห็น โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y ประกอบด้วยคาถามทัง้ หมด 3 ด้าน คือ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านตัวหลักทรัพย์ และด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของตลาด ซึ่งจะประกอบไป
ด้วยข้อคาถามทัง้ หมด 13 ข้อ เป็ นคาถามแบบประเมินระดับความคิดเห็น โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ใช้อธิ บายตัวแปรที่มี ระดับการวัด
เชิงกลุม่ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจและการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
2.1 นักลงทุน Gen Y ที่มี เพศต่างกัน มี ผลทาให้การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทย ต่างกัน
ทดสอบโดยสถิติ t-test
2.2 นักลงทุน Gen Y ที่มี อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
มี ผ ลทาให้การตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหุ้นไทย ต่างกัน ทดสอบโดยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสูก่ ารเปรียบเทียบเป็ นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD
2.3 ปั จจัยด้านแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y ทดสอบ
โดยสถิติถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน GEN Y โดยภาพรวม มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน
GEN Y ด้านตัวหลักทรัพย์ และด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของตลาดมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ และด้านเศรษฐกิจและสังคม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน GEN Y จาแนกตามเพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี ้
2.1 นักลงทุน Gen Y ที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
2.2 นักลงทุน Gen Y ที่มี อายุ อาชีพและสถานภาพ ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหุน้ ไทยโดยภาพรวม แตกต่างกัน
3. ปั จจัยด้านแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี ้
3.1 ปั จจัยแรงจูงใจ ด้านโอกาสเพิ่มรายได้ ด้านส่วนหนึ่งของการเข้าสังคม/อิทธิพลของบุคคล
ด้านความรู ค้ วามเข้าใจในการเลือกหลักทรัพย์ ด้านเครื่องมือ /อุปกรณ์ท่ีนักลงทุนใช้คาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ
ด้านเวลาของนักลงทุน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y
3.2 ปั จจัยแรงจูงใจ ด้านอิทธิพลของสื่อออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อ การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทย
ของนักลงทุน Gen Y
ตารางแสดงข้อมูลแสดงการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุน Gen Y โดยภาพรวม
ปั จจัยด้านแรงจูงใจ
(Constant)
1.โอกาสเพิ่มรายได้
2.ส่วนหนึ่งของการเข้าสังคม / อิทธิพลของ
บุคคล
3.ความรูค้ วามเข้าใจในการเลือกหลักทรัพย์
4.เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่นี กั ลงทุนใช้คาสั่งซือ้
ขายหลักทรัพย์
5.เวลาของนักลงทุน
6.อิทธิพลของสื่อออนไลน์

B
1.387
0.800
0.900

Std.Error
0.209
0.029
0.020

0.211
0.107
0.179
0.038

Beta
0.111
0.168

t
6.625
2.713
4.490

Sig
< 0.001*
0.007*
< 0.001*

0.025
0.035

0.379
0.120

8.467
3.083

< 0.001*
0.002*

0.030
0.038

0.246
0.040

5.953
1.014

< 0.001*
0.311

R2 = 0.502, F-Value =66.062, n=400, P-Value ≤ 0.001*, Sig < 0.05*

สมการพยากรณ์ Yt = 1.387 + 0.8X1 + 0.9X2 + 0.211X3 + 0.107X4 + 0.179X5
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน GEN Y สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี ้
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1. ผลการวิเ คราะห์การตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุน GEN Y โดยภาพรวม มี ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ
1.1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม ของนักลงทุน GEN Y พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ผูว้ ิจัยมี
ความคิดเห็นว่า นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทย มีการพิจารณาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็ นสาคัญใน
ด้านการมีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การกาหนดอัตราภาษี และ
นโยบายรัฐบาล การส่งเสริมการลงทุน และอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ สอดคล้องกับ คมสันต์
สัน ติ ป ระดิ ษ ฐ์ กุล .(2564).ที่ ก ล่า วว่ า นัก ลงทุน มี ก ารใช้มูล ค่ า การซื ้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องสถาบัน ในประเทศ
(Institution) หรือกองทุนรวม บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary) นักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) นักลงทุนใน
ประเทศ (Individual) หรือนักลงทุนทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ว่าการลงทุนและใช้ประเมินสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
และวิเคราะห์สถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไปในทิศทางไหน
1.2 ด้านตัวหลักทรัพย์ ของนักลงทุน GEN Y พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ จากผลการวิจยั
พบว่า นักลงทุน GEN Y มีระดับความคิดเห็นรายข้อ คือ 1.บริษัทมีผลกาไรสูง 2.ฐานะทางการเงินของบริษัท
แข็งแรง 3.การบริหารงานของบริษัท/นโยบาย 4.ประมาณการซือ้ ขายและราคาหุน้ ของบริษัทสูงขึน้ ต่อเนื่องทุกข้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด ผูว้ ิจัยมีความคิดเห็นว่า ด้านตัวหลักทรัพย์ เป็ นส่วนสาคัญในการพิจารณาก่อนการลงทุน
นักลงทุนต้องศึกษาประเภทและวางแผนหลักทรัพย์ท่จี ะลงทุน ว่าเหมาะสมกับตนเองแบบใด แล้วจึงพิจารณาด้าน
ตั ว หลัก ทรัพ ย์ / คุ ณ ภาพของบริ ษั ท สอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของ กนกวรรณ ศรี น วล.(2558). ที่ ก ล่ า วว่ า
ปัจจัยแวดล้อมพืน้ ฐาน เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับตัวหลักทรัพย์ ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
1.3 ด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของตลาด ของนักลงทุน GEN Y พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ จากผลการวิจยั พบว่า นักลงทุน GEN Y ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น โรคติดต่อ
ร้ายแรง เช่น เชือ้ ไวรัสโคโรน่า (Covid -19), การก่อการร้าย/สงคราม เช่น สงครามระหว่างรัฐ, ภัยธรรมชาติรุนและ
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย มองว่าส่งผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจลงทุน ในด้านความ
เสี่ ยงและความไม่ แน่นอน สอดคล้องกับ วุฒิ พ งศ์ แสงพันธ์.(2564). ที่กล่าวว่า นักลงทุนมี การเตรียมตัวและ
ตระหนักในการยอมรับความเสี่ยง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยแวดล้อมของแต่ละคน
2. ผลการวิจัยการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน GEN Y จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี ้ ผลการ
วิเ คราะห์พ บว่า นักลงทุน Gen Y ที่มี เพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และนักลงทุน Gen Y ที่มี อายุ อาชีพและสถานภาพ
ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05
2.1 นักลงทุน Gen Y ที่มี เพศต่างกัน มี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูว้ ิจัยมีความเห็นว่าการลงทุนในตลาดหุน้ ไทยในปั จจุบนั นัน้ ทัง้ เพศ
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หญิง และชาย สามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุน ดาเนินกิจกรรมการลงทุนในตลาดหุน้ ได้ดว้ ยตนเอง ทาให้ไม่ว่าเป็ น
เพศใดก็ตามสามารถลงทุนและสามารถทากาไรได้เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตชสิทธิ์ กิตติสุบรรณ.
(2560). ที่กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิ งมีอัตราส่วนระหว่างเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
2.2 นักลงทุน Gen Y ที่มี อายุต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยโดยภาพรวม
แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36-41 ปี ขึน้ ไป จะมีการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหุน้ ไทย แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อาจเพราะว่าประสบการณ์ ความรู แ้ ละปั จจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ลงทุนในตลาดหุน้ ไทยที่มากกว่า ทาให้มีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรี
ขุมทรัพย์ (2546) อ้างถึงโดย กนกวรรณ ศรีนวล.(2558). กล่าวว่าผูล้ งทุนที่มีอายุนอ้ ยกว่า 40 ปี กล้าลงทุนและจะ
ยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าผูล้ งทุนที่อายุมากกว่า 40 ปี ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใน
ครอบครัว ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันเป็ นทาให้คนมีความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน
2.3 นักลงทุน Gen Y ที่มี อาชีพต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยโดยภาพรวม
แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ
จะมีการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทย แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อาจเพราะว่าเป็ นกลุม่ อาชีพที่มีการทางานร่วมกัน
กับภาครัฐ อาจมีขอ้ จากัดบางด้าน เช่น นโยบายรัฐบาล,เวลาการลงทุน,พฤติกรรมการลงทุน หรือเงินทุนในการ
ลงทุน เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ โตสันติกุล และ ณักษ์ กุลิสร์ (2556) อ้างถึงโดย เตชสิ ทธิ์
กิตติสุบรรณ.(2560). นักลงทุนชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนที่
แตกต่างกันในด้านจานวนครัง้ ลงทุนโดยเฉลี่ย (ครัง้ /ปี ) และด้านมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย (บาท/ครัง้ ) อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
2.4 นักลงทุน Gen Y ที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ผูว้ ิจัยมีความเห็นว่า การลงทุนในตลาดหุน้ ไทย ผูท้ ่ีมีระดับ
การศึกษาใดก็สามารถลงทุนในตลาดหุน้ ไทยได้ โดยการศึก ษาหาความรู เ้ พิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ ในปั จจุบนั ด้วย
ตนเอง เพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ของตนเองได้
2.5 นักลงทุน Gen Y ที่มี สถานภาพต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยโดยภาพรวม
แตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด มีการตัดสินใจลงในในตลาด
หุน้ ไทย แตกต่างกับ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ ยกัน สอดคล้องกับงานวิจยั คมสันต์ สันติประดิษฐ์กลุ .(2564).ที่พบว่า
การมีครอบครัว และความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว (Marital Status and Family Responsibilities) มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนที่มีครอบครัวแล้ว มีความจาเป็ นที่จะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีม่ นั คงและหลักทรัพ ย์ให้
รายได้แน่นอน มีความเสี่ยงต่า และกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนคนโสดสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ท่ี
มีความเสี่ยงสูง ให้ผลตอบแทนสูงได้เพราะไม่มีภาระ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภาภัช พายุเลิศ.(2557).
ฅที่พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์ในด้านจานวนหลักทรัพย์ท่ถี ือครอง
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2.6 นักลงทุน Gen Y ที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสิน ใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทย
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า รายได้เป็ นตัวแปรสาคัญที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ทางด้านประชากรศาสตร์ แต่ผลการวิจัยที่พบคือ ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะพฤติกรรมการลงทุน
เฉพาะของนักลงทุน GEN Y มีช่วงอายุไม่แตกต่างกัน มีการลงทุนหลากหลายรู ปแบบคล้ายคลึงกัน ปั จจัยด้าน
รายได้ต่ อ เดื อ นจึ ง อาจไม่ ส่ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุน ในตลาดหุ้น ไทย ที่ ต่ า งกัน ผลการวิ จัย ที่ อ อกมาจึ ง ไม่
สอดคล้องกับ กนกดล สิริวัฒนชัย และ ดร.อิทธิ กร ขาเดช (2556) อ้างถึงโดย เตชสิทธิ์ กิตติสุบรรณ.(2560).
ที่ทาการศึกษา การตัดสินใจลงทุนในหุน้ ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 -48 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
รายได้มีผลต่อการลงทุนในหุน้
3. ปั จจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y ได้แก่ ด้าน
โอกาสเพิ่ ม รายได้ ด้า นส่ว นหนึ่ ง ของการเข้า สัง คม/อิ ท ธิ พ ลของบุค คล ด้า นความรู ้ค วามเข้า ใจในการเลื อก
หลักทรัพย์ ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีนกั ลงทุนใช้คาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ ด้านเวลาของนักลงทุน และด้านอิทธิพล
ของสื่อออนไลน์ สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
3.1 ปั จจัยแรงจูงใจด้านโอกาสเพิ่มรายได้ ส่งผลต่อ การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน
Gen Y ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือเพิ่มความงอกเงยของเงิน
ลงทุน / เงินออม ผูว้ ิจัยมีความเห็นว่า นักลงทุน Gen Y ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
รายได้อีกทางหนึ่งให้กับผูล้ งทุน สอดคล้องกับ เพ็ญสุดา ศรีวิชาสร้อย. (2554). อ้างถึงโดย กนกวรรณ ศรีนวล.
(2558). ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อและการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยของคนวัยทางานผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักลงทุนมีเหตุผลในการลงทุนในตลาดหลักทรัพ ย์ด้าน
ความงอกเงยของเงินลงทุนในระดับมากที่สุด สาหรับเหตุผลด้า นความงอกเงยของเงินลงทุนที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญมาก คือ ได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น
3.2 ปั จจัยแรงจูงใจด้านส่วนหนึ่งของการเข้าสังคม/อิทธิพลของบุคคล ส่งผลต่อ การตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหุ้นไทยของนักลงทุน Gen Y ผลการวิจัยพบว่า นักลงทุนได้รับอิทธิ พ ลการตัดสินใจลงทุนจากบุค คลมี
ชื่อเสียง/ประสบความสาเร็จ และเพื่อน อยู่ในระดับมาก และอิทธิพล จากครอบครัว/ญาติ อยู่ในระดับน้อย ผูว้ ิจยั มี
ความเห็นว่า นักลงทุน Gen Y ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง จากแรงบันดาลใจของผูป้ ระสบความสาเร็จ และเห็น
เพื่อนลงทุนจึงตัดสินใจลงทุนด้วยแต่ในด้านครอบครัวหรือญาตินั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนน้อยเพราะคน
Gen Y ส่วนใหญ่อายุ 27-41 ปี ส่วนมากเป็ นวัยทางานและแยกตัวจากครอบครัวใหญ่แล้ว อิทธิพลของบุคคล
รอบตัวของนักลงทุนล้วนส่งผลต่อความคิดและการตัดสินใจเพื่อประสบผลสาเร็จตามที่ตอ้ งการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เตชสิทธิ์ กิตติสุบรรณ.(2560). ที่สรุ ปว่า ปั จจัยด้านโอกาสในการสร้างชื่อเสียง ส่งผลต่ออัตราส่วน
ระหว่างเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กนกวรรณ ศรีนวล.(2558). พบว่า แรงจูงใจใน
การลงทุน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05
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3.3 ปั จจัยแรงจูงใจด้านความรูค้ วามเข้าใจในการเลือกหลักทรัพย์ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่านมีความรูค้ วามเข้าใจ
ว่า ตนเองเหมาะกับการลงทุนแบบใดมีการศึกษาเรื่องหุน้ และหลักทรัพย์อ่ืน ๆ ก่อนมาลงทุน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วุฒิพงศ์ แสงพันธ์.(2564).ที่พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และการเลือก
ลงทุนในหลักทรัพย์ ที่เหมาะสมกับปั จจัยสิ่งแวดล้อมส่วนตัวของนักลงทุนแต่ละคนซึ่งจะแตกต่างกันไปตามปั จจัย
ส่วนบุคคล อ้างถึงงานวิจยั ของ จุไรวรรณ รินทพล.(2562).อ้างถึง Wiwik Utami.(2017). กล่าวไว้ว่า ศึกษาเกี่ยวกับ
การวิเ คราะห์ทางเทคนิคเบือ้ งต้นของการลงทุน กรณี ศึกษานักลงทุนการตัดสิน ใจในการแลกเปลี่ยนหุ้นของ
อินโดนีเซีย โดยศึกษาความพึงพอใจของนักลงทุน การวิเคราะห์ขั้นพืน้ ฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อ
วิเคราะห์ตวั เลือกในการลงทุน และวิเคราะห์ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการเลือกวิธีวิเคราะห์การลงทุน ผลการศึกษาพบว่า
นักลงทุนชาวอินโดนีเซียชอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค
อย่างมีนยั สาคัญ คือ นักลงทุนเป็ นผูท้ ่มี ีประสบการณ์ยาวนาน
3.4 ปั จจัยแรงจูงใจด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีนกั ลงทุนใช้คาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ ส่งผลต่อ การตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y ผลการวิจยั พบว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อคาถาม ท่านใช้ Smart
Phone หรือ อุปกรณ์ IT ในการส่งคาสั่งซือ้ ขายด้วยตนเอง และท่านใช้แอพลิเคชั่นในอุปกรณ์ IT เพื่อช่วยในการ
พิจารณาส่งคาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ มีระดับความคิ ดเห็น มากที่สดุ ผูว้ ิจยั คิดว่า ปั จจุบนั นีเ้ ทคโนโลยีมีส่วนสาคัญ
ในการช่วยอานวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุน้ ไทยในการส่งคาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ และด้านการหา
ความรู ้เ พิ่ ม เติ ม ของตัว ผู้ล งทุน เอง อี ก ทั้ง ยัง เป็ น การลดต้น ทุน ในการสั่ง ซื อ้ ขายในแต่ ล ะครั้ง ไม่ ต้อ งจ่ า ยค่ า
คอมมิชชั่นให้กบั ทางตัวแทนซือ้ ขายหลักทรัพย์ (Broker) เข้ากับลักษณะนิสยั ของคน Gen Y ซึ่งมีความคิดเป็ นของ
ตนเอง ชอบความสะดวกสบาย สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ วุฒิ พ งศ์ แสงพัน ธ์. (2564).อ้า งถึ ง จุ ไ รวรรณ
รินทพล, วิชิต อู่อน้ . (2562). ได้สรุปไว้ว่า การวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงสามารถใช้โมเดลเดิมได้ ซึ่งนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
สามารถใช้โมเดลนีป้ ระกอบการพิจ ารณาการลงทุนควบคู่ไ ปกับพฤติกรรมในการลงทุนด้านต่าง ๆ ที่พบว่ามี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนและมีผลต่อผลการตัดสินใจลงทุน ได้แก่ พฤติกรรมด้านแรงจูงใจ ทักษะทาง
การเงิน ทัศนคติ และความเสี่ยง ในส่วนของปั จจัยความรูด้ า้ นการวิเคราะห์พืน้ ฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ก็มีส่วนสาคัญในการช่วยตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยามากขึน้ นอกจากนีป้ ั จจัยด้านเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารในปั จจุบนั ช่วยให้การซือ้ หรือขายหุน้ สามารถกระทาได้ดว้ ยตัวเอง เกิดความ
รวดเร็วและสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ นักลงทุนจะต้องรูจ้ ักเลือกเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ให้เหมาะสมกับการลงทุนเพื่อช่วยสร้างทักษะการคิดและแก้ปัญหาการลงทุนใน ระดับสูง สาหรับ
รู ปแบบการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง ถ้าหากเป็ นการลงทุนทางตรงก็สามารถเลือกลงทุนใน หุ้นตัวที่
วิเคราะห์แล้วตัดสินใจได้ดว้ ยตัวเอง ส่วนการลงทุนรูปแบบทางอ้อมก็สามารถทาได้ในกรณีท่ผี ลู้ งทุนต้องการลงทุน
แต่ไม่ค่อยมีเวลาในการติดตามตลาด ซึ่งผลการตัดสินใจลงทุนขึน้ อยู่กบั ความพร้อมของผูล้ งทุน
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3.5 ปั จจัยแรงจูงใจด้านเวลาของนักลงทุน ส่งผลต่อ การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน
Gen Y ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุน Gen Y มีพฤติกรรมเลือกลงทุนในตลาดหุน้ ไทย ในระยะเวลาสัน้ ๆ เพื่อเก็งกาไร
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด และเลือกลงทุนในตลาดหุน้ ไทยเพื่อรอผลตอบแทนในระยะยาว เช่น เงินปั นผล มี
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง ผูว้ ิจยั คิดว่านักลงทุน Gen Y อาจมีการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยในระยะเวลา
สัน้ ๆ เพื่อรอรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาหุน้ ที่เพิ่มขึน้ (เก็งกาไร) มากกว่าการเลือกลงทุนในตลาดหุน้ ไทย
เพื่อรอผลตอบแทนที่แน่นอนระยะยาว และการติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุน้ ก็เป็ นส่วนหนึ่งของ
การตั ด สิ น ใจลงทุ น สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการลงทุ น และแนวคิ ด ด้ า นการยอมรั บ ความเสี่ ย ง ของ
วุฒิพงศ์ แสงพันธ์.(2564).ที่กล่าวว่า นักลงทุนที่ ตดั สินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สว่ นใหญ่ได้มีการเตรียมเงินสด
เพื่อการลงทุน และยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน และเป็ นเงินสดที่ไม่จาเป็ นต้องนาไปใช้จ่ายอย่างอื่น เป็ น
เงินที่เกิดจากการออมของนักลงทุน เพื่อนามาลงทุน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทางการเงินก็จะแตกต่างกั นไปตาม
ปั จจัยสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนของนักลงทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของอนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล , ประสพชัย พสุ
นนท์.(2559).ได้กล่าวว่าอัตราการออมแตกต่างกันมีการบริหารการเงินด้านเป้าหมายการออมด้านผลตอบแทน
และด้านความเสี่ยงแตกต่างกัน
3.6 ปั จจัยแรงจูงใจด้านอิทธิพลของสื่อออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อ การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนัก
ลงทุน Gen Y ซึ่ง ผู้วิจัยมี ความเห็นว่า แรงจูง ใจด้านอิทธิ พ ลของสื่อออนไลน์ เป็ นตัวแปรส าคัญด้านแรงจูงใจ
ผลการวิจยั ที่พบคือ ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y อาจเป็ นเพราะการกาหนด
ข้อคาถามสื่อออนไลน์มีความใกล้เคียงกันเกินไป ไม่แตกต่างกัน รวมทัง้ ข้อคาถามอาจมีความใกล้เคียงกับ ปั จจัย
แรงจูงใจด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่นี กั ลงทุนใช้คาสั่งซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีการใช้อินเตอร์ผ่านแอพลิเคชันเพื่อรับชม
สื่อออนไลน์ต่าง ๆเกี่ ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ผลการวิจัยที่ออกมาจึ ง ไม่ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
จุไรวรรณ รินทพล,วิชิต อู่อน้ . (2562). สรุปไว้ว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทัง้ สื่อออนไลน์
ต่าง ๆ ในปั จจุบนั ช่วยให้การซือ้ หรือขายหุน้ สามารถกระทาได้ดว้ ยตัวเองเกิดความรวดเร็ วและสามารถสืบค้น
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เป็ นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1.ผูว้ ิจัยทาการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ ไทยของนักลงทุน Gen Y ในการวิจัยครัง้
ต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ในด้านพฤติกรรมการลงทุนของบุคคล Gen Y และ Gen อื่นๆ ที่มีสดั ส่วนลงทุนใน
ตลาดหุน้ ไทย เช่น คน Gen X , Gen Z เป็ นต้น รวมทัง้ ศึกษาปั จจัยใหม่ ๆ เช่น แรงจูงใจด้านแอพลิเคชั่นส่งผลต่อ
การลงทุนในตลาดหุน้ ไทย อย่างไร
2.ปัจจัยด้านแรงจูงใจเป็ นปัจจัยที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเลือกตัวแปรด้านแรงจูงใจ
ในการลงทุนด้านอื่น ๆ เช่น เพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ เป็ นต้น
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3.ปั จจัยแรงจูงใจด้านความรู ค้ วามเข้าในการเลือกหลักทรัพย์ มีหลายด้านควรศึกษาเพิ่มเติม เช่น การเติบโตของ
กลุ่มหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เช่น กลุ่มเทคโนโลยี,กลุม่ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ,กลุม่ นวัตกรรม เป็ นต้น มีการศึกษา
กลุ่ม ตัว หลัก ทรัพ ย์ป ระเภทต่ า ง ๆ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น ในตลาดหุ้น อย่ า งไร และการวิ จัย ที่ เ ข้า กับ
สถานการณ์ปัจจุบนั เข้ามาเพื่อให้ผลการวิจยั มีประโยชน์แก่นกั ลงทุนมากขึน้
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