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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน Gen Y มีวัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน Gen Y 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในตลาด 
หุน้ไทยของนกัลงทุน Gen Y จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นแรงจูงใจที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุน Gen Y กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีคื้อ นักลงทุนทั่วไปที่มีบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์อายุ 27 - 41 ปี จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน
ดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสูก่ารเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี LSD และสถิติการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักลงทุน GEN Y ที่มีอายุ อาชีพและสถานภาพต่างกัน มีผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทย แตกต่างกนั และนกัลงทุน GEN Y ที่มีเพศ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลี่ย | 
ต่อเดือน ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทย ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี ้แรงจูงใจในการลงทุน  
ดา้นโอกาสเพิ่มรายได ้ดา้นส่วนหนึ่งของการเขา้สงัคม / อิทธิพลของบุคคล ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการเลือก
หลักทรัพย์ ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นักลงทุนใช้ค าสั่งซือ้ขายหลักทรัพย์ มีผลกับการตัดสินใจลงทุนในตลาด 
หุน้ไทยของนกัลงทนุ GEN Y ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ค าส าคัญ: นกัลงทนุ Gen Y; ตลาดหุน้ไทย; แรงจงูใจในการลงทนุ; การตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทย 
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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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า COVID-19 ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ทั่วโลก เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่า กิจกรรมทางธุรกิจหยุดชะงกัลง รฐับาลตอ้งก าหนดมาตรการต่าง ๆเพื่อควบคุม
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า COVID-19 ซึ่งประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบวงกวา้งทกุภาคธุรกิจรวมทัง้ตลาด
หุน้ไทยเช่นกัน จากการศึกษาสัดส่วนของเศรษฐกิจไทยนั้น (ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 24 มิ.ย.2564) 
พบว่าประเทศไทยมีสดัส่วนของรายไดม้าจากการส่งออกทัง้สินคา้และบริการมากกว่า รอ้ยละ 60 ส่งผลใหด้ชันีราคา
หุน้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) ไดร้บัผลกระทบปรบัตัวขึน้-ลง ตามความรุนแรงแต่ละ
ระลอกของการแพร่ระบาดของเชื อ้  COVID-19 แต่ทั้งนี ้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ ากัด
(TMBAM) ไดก้ลา่วถึงประเด็น“New normal ในโลกหลงั COVID-19 ที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม”ว่า หนึ่งในกลุม่ที่ไดร้บั
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ผลประโยชน ์คือ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) และบริษัทใหค้ าปรึกษาดา้นการเงิน และกลุ่มบริษัท
ในตลาดหุน้ ทัง้ใหก้บับรษิัทและบุคคล เนื่องจากกลุ่มบริษัทที่ไดร้บัผลกระทบทั่วโลกจะใหค้วามส าคญักบัการบริหาร
จดัการความเสี่ยงมากยิ่งขึน้ และจะหนัมาเพิ่มสภาพคล่องใหก้บัธุรกิจของตวัเองมากขึน้จากเดิม ใหค้วามส าคญักบั
ความรูเ้รื่องการเงิน การวางแผนการเงินและการเก็บออมเพื่อการลงทุนอย่างมั่นคง 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดส้รุปขอ้มลูสถิติส าคญั ตัง้แต่ ม.ค.2564 - ม.ค.2565 ดา้นจ านวนราย
ลกูคา้ที่เปิดบญัชี เดือน ม.ค.2565 มีจ านวน 3,142,894 ราย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2564 คิดเป็นรอ้ยละ 39.30 ในส่วน
สถิติภาพรวมตลาดรายปี มีมลูค่าการซือ้ขายหมนุเวียนหุน้สามญัจ านวนมากที่สดุ นอกจากนีย้งัพบว่ามีขอ้มลูการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านระบบ Internet มากขึน้ดว้ย  

21 ต.ค.2564 เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.)   
กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนให้
เปลี่ยนไป โดยจะใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการส่งค าสั่งซือ้ขายมากขึน้  นอกจากนีพ้บว่านักลงทุนรายย่อยมีจ านวน
เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุนรุ่นใหม่ที่เนน้ซือ้ขายหุน้พืน้ฐานขนาดใหญ่หรือหุน้ที่ใหปั้นผลสงูซึ่งในปี  2564  
มีนกัลงทุนรายย่อยประมาณ 500,000 ราย โดยเฉพาะในช่วงอายุ 25-41 ปี หรือ Gen Y ที่มีสดัส่วนมากที่ส ุด
ประมาณรอ้ยละ 61 ของนกัลงทุนรายย่อยทัง้หมด สะทอ้นว่านกัลงทุนรุ่นใหม่จะมีบทบาทในกระแสเงินลงทุนใน
อนาคตมากขึน้  

จากความส าคัญดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการลงทุนในตลาดหุน้ไทย  และมีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่องการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน  Gen Y ในช่วงสภาพเศรษฐกิจที่เผชิญ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงสาเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการ
ตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยของผูท้ี่สนใจต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.เพื่อศกึษาการตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทนุ Gen Y 
2.เพื่อศกึษาการตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทนุ Gen Y จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
3.เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นแรงจงูใจที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทนุ Gen Y 
 
นิยามศัพท ์ 

การลงทนุ (Investments) คือ การที่เราน าเอาทรพัยส์ินที่มีอยู่ ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงเงินสดไปด าเนินการ
ในทางที่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนกลบัคืนมาในอนาคต โดยเราเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วน
เพิ่มที่จะไดร้บักลับคืนมานั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลาอัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงต่าง ๆที่อาจเกิดขึน้ใน
ระหว่างการลงทนุไดอ้ย่างคุม้ค่า (คมสนัต ์สนัติประดิษฐ์กลุ, 2562) 
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ตลาดหุน้ไทย หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand (SET) คือ ตลาด
ซึ่งเป็นแหลง่รวมของบรษิัทหลาย ๆ บรษิัท ที่เขา้มาท าการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหผู้ท้ี่มีเงินเหลือเก็บ 
ซึ่งเราเรียกว่า "นกัลงทนุ" เขา้มารว่มลงทนุและนกัลงทนุเหลา่นัน้ก็จะเป็นหนึ่งในผูร้ว่มถือหุน้ของบรษิัทหรือรว่มเป็น
เจา้ของในบรษิัทนัน้ ๆ (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย,2550) 

นกัลงทนุ Gen Y นกัลงทนุ (Investors) คือ ผูท้ี่ตอ้งการลงทนุโดยหวงัผลตอบแทนเป็นก าไรจากการลงทนุ 
Gen Y คือ กลุม่คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2524-2538 (กรมสขุภาพจิต,2563) 

ผู้วิจัยนิยามศัพท์ นักลงทุน  Gen Y คือ ผู้ที่ต้องการลงทุนซึ่งมีอายุระหว่าง 27-41 ปีในปี พ.ศ.2565                    
(หรือเกิดปี พ.ศ.2524-2538) โดยหวงัผลตอบแทนเป็นก าไรจากการลงทนุ  
 แรงจูงใจ วีระพนัธ ์แกว้รตัน ์(2553, หนา้ 15) กล่าวไวว้่า ทศันคติเป็นการก าหนดของพฤติกรรมเพราะว่า
เก่ียวพนักบัการรบัรู ้บุคลิกภาพ และการจูงใจทศันคติเป็นความรูส้ึกทัง้ในทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะจิตใจ
ของการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และถูกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยประสบการณ์ที่ใช้อิทธิพลที่มี
ลกัษณะเฉพาะต่อการตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล สิ่งของและสถานการณข์องแต่ละบุคคลท าใหท้ัศนคติมี
ความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ โดยทศันคติที่มีความคิดในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญกบัปัญหา
เป็นทศันคติที่ส  าคญัที่ท าใหเ้กิดการตดัสินใจลงทนุในหุน้ 

ผูว้ิจยันิยามศพัท ์แรงจงูใจส่งผลต่อการตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทย คือ พลงัผลกัดนัที่สง่ผลใหม้ีการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในตลาดหุน้ไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

การศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของ
นกัลงทนุ Gen Y โดยการวิจยัมีขอบเขตการวิจยั ดงัต่อไปนี ้ 

1.ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัลงทุนทั่วไปที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึ่งอยู่ในบญัชีรายชื่อของ
ผูค้า้หลกัทรพัย ์ที่แจง้ไวก้บัทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า มีจ านวนนกัลงทุนที่มีการซือ้ขายจ านวน 
3,142,894 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2565) ช่วงอาย ุ27-41 ปี  

2.ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัลงทุนทั่วไปที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างตามหลกัการแปรผนัรวมระหว่างกลุ่มตวัอย่างกบัความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามสูตรของ Yamane โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่ นที่ ระดับ 
รอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 ไดข้นาดของกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน  

3.ขอบเขตดา้นเนือ้หาและประเด็นการศกึษา ก าหนดตวัแปรในการศึกษาวิจยั ดงัต่อไปนี ้ 
ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพและ

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน, ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นโอกาสเพิ่มรายได ้ดา้นส่วนหนึ่งของการเขา้สงัคม/อิทธิพล
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ของบุคคล ด้านความรูค้วามเข้าใจในการเลือกหลักทรัพย์ ด้านเครื่องมือ /อุปกรณ์ที่นักลงทุนใชค้  าสั่งซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์ดา้นเวลาของนกัลงทนุ และดา้นอิทธิพลของสื่อออนไลน ์
  ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุน Gen Y แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ  
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ดา้นตวัหลกัทรพัย ์และดา้นอ่ืน ๆ สง่ผลต่อความไม่แน่นอนของตลาด 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ความส าคัญของการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทย 
 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) เป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ไดร้บัความสนใจจากผูท้ี่มี
เงินออม เพราะมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ  นอกจากนีก้ารที่ตลาดหลักทรพัยม์ี
บริษัทที่จดทะเบียนที่หลากหลาย ตลาดหลกัทรพัยจ์ึงเหมาะอย่างยิ่งส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการความหลากหลายในการ
ลงทุนทัง้ประเภทสินคา้และผลตอบแทน เพราะมีสินคา้หรือตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภทซึ่งออกโดยบริษัท
จดทะเบียนที่ประกอบ ธุรกิจในหลายประเภทและหลายอุตสาหกรรมให้เลือกลงทุนตามความต้องการก่อน
ตดัสินใจลงทนุในหลกัทรพัย ์ 

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยพืน้ฐานเป็นล าดับแรกแลว้  จึงพิจารณา
สภาพอตุสาหกรรม โดยรวบรวมขอ้มลูทางเศรษฐกิจอตุสาหกรรมมาวิเคราะห ์แต่ละส่วนเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจ
ลงทุนในแต่ละอตุสาหกรรม นอกจากนีผู้ล้งทุนในหลกัทรพัยจ์ าเป็นตอ้งพิจารณานโยบายทางการเงิน นโยบายการ
คลงัของรฐับาลและประเทศอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการไหลเวียนของเงินทุนในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผู ้วิเคราะห์
จะต้องพิจารณาถึงวัฏจักรธุรกิจว่าอยู่ในระยะใด วงจรการขยายตวัของอตุสาหกรรมและโครงสรา้งการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมนัน้ควบคู่กันไป จากนัน้วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษัท วิสยัทัศนข์องผูบ้ริหาร กลยุทธ์ของ
บริษัท เป็นวิธีการหนึ่งที่ผูล้งทุนสามารถน าไปใชต้ัดสินใจเลือกลงทุน นอกจากนีจ้ังหวะการเขา้ซือ้เป็นสิ่งส าคัญ 
เนื่องจากราคาหลักทรพัยใ์นแต่ละปี ความผันผวน หากสามารถเขา้ไปลงทุนในช่วงที่ราคาหลกัทรพัย์ปรบัตวั
ลงมาก นกัลงทุนจะสามารถซือ้หลกัทรพัยไ์ดใ้นราคาถูก อย่างไรก็ตามประชาชนที่เขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์
ยังขาดความรู  ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลกัการลงทุนและไม่ไดศ้ึกษาปัจจยัต่าง  ๆ ทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรพัยท์ี่แทจ้ริงและนิยมซือ้ตามค าบอกเล่า นักลงทุนรายย่อยจึงตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง  
ที่ท าราคาหลักทรัพย์ให้สูงเกินความเป็นจริงอย่างรวดเร็วอย่างผิดส ังเกต  การเผยแพร่ความรูใ้หน้ ักลงทุน
ตลอดจนแจง้ข่าวที่รวดเร็ว ถูกตอ้งมากขึน้เป็นเครื่องมือช่วยในการตดัสินใจของนกัลงทุน เช่น การประกาศจ่ายปัน
ผล การแตกหุน้ การเพิ่มทุน และการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารของธุรกิจเป็นตน้ นอกจากนี ้ผูล้งทุนยังตอ้งทราบถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ได ้อาทิเช่น โรคระบาด ความขัดแยง้ระหว่างประเทศ การชุมนุมประทว้งทางการเมือง  
ภายในประเทศ ซึ่งข่าวเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยแ์ละมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
ตลาดหลกัทรพัยไ์ทยมีระดบัความผนัผวนอย่างมาก 
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คน Gen Y                                                                                                                         
(กรมสุขภาพจิต,2563) กลุ่ม Gen Y ตามแนวคิดนักเศรษฐศาสตร ์คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงต้นของปี  

ค.ศ. 1980 จนถึงปลาย ค.ศ.1990 ถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่ทั่วโลกต่างให้ความส าคัญ ศึกษาพฤติกรรม 
แนวคิด เพื่อท าความเขา้ใจ สื่อสาร และการคา้ คน Gen-Y มีแนวคิดเป็นตวัของตวัเอง ท าในสิ่งที่ตวัเองชอบ และ
ปฏิเสธสิ่งที่ตวัเองไม่ชอบ ลกัษณะพฤติกรรมของคน Gen-Y มกัตอ้งการความชดัเจนในการใชช้ีวิต 
เศรษฐกิจและสังคม 
 คมสนัต ์สนัติประดิษฐ์กุล.(2564).การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัแห่งประเทศไทยทรพัยด์า้นเศรษฐกิจ 

หมายถึง งานที่เก่ียวกบัการผลิตและการบรโิภคใชส้อยสิ่งต่าง ๆ สถิติภาคเศรษฐกิจ ประกอบดว้ยขอ้มลูผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) การลงทนุและการบริโภคภาคเอกชน ราคาสินคา้ขาย-ส่ง

และสินคา้อุปโภคบริโภค อัตราเงินเฟ้อ เป็นตน้ และการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดา้น

สังคม หมายถึง การอยู่รวมกันของคนสองคนขึน้ไปในพืน้ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น ครอบครวัชุมชนออนไลนท์ี่มา

แลกเปลี่ยนข้อมูลและเนื ้อหา (Content) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Twitter, 

YouTube, Line 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

(คมสันต ์สันติประดิษฐ์กุล,2564) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลยั
รามค าแหง ที่มีอายุต่างกนั และสถานภาพต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ต่างกนั และนกัศกึษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีเพศต่างกนั อาชีพต่างกนั และรายไดเ้ฉลี่ยต่อ 
2 เดือนต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ต่างกนั นอกจากนี ้แรงจูงใจใน
การลงทุน ดา้นการบริหารความเสี่ยง ดา้นส่วนหนึ่งของการเข้าสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ มูลค่าการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อดอลลารส์หรฐั ดัชนีราคาหลกัทรพัย ์มีผลกับการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัศกึษาปรญิญาโทมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (กนกวรรณ ศรีนวล,2558) การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน 

และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 40-59 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีรายได ้50,001 บาท ขึน้ไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีประสบการณก์ารการลงทุน 4-5 ปี ดา้นพฤติกรรม

การลงทนุมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และแรงจงูใจในการทางานมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
1.สมมติฐานที่ 1 นักลงทุน Gen Y ที่มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกนั มีผลท าใหก้ารตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทย ต่างกนั  
2.สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัดา้นแรงจงูใจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทนุ Gen Y 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  

การออกแบบการวิจยั เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) โดยใชเ้ครื่องมือการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการทางสถิติ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการด าเนินการวิจัย มีตัวเลือกค าตอบใหผู้้ตอบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น           
3 สว่น ดงัต่อไปนี ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 

อายุ 
อาชีพ 

ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
 
 

 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม  

 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
1.ดา้นโอกาสเพิ่มรายได ้
2.ดา้นสว่นหนึ่งของการเขา้สงัคม/อิทธิพลของบคุคล 
3.ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกหลกัทรพัย ์
4.ดา้นเครื่องมือ/อปุกรณท์ี่นกัลงทนุใชค้  าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์
5.ดา้นเวลาของผูล้งทนุ 
6.ดา้นอิทธิพลของสื่อออนไลน ์

(ดดัแปลงจาก วฒุิพงศ ์ แสงพนัธ,์2564) 
 

 

 

 

 

 
การตัดสินใจลงทุน 
ในตลาดหุ้นไทย 

ของนักลงทุน Gen Y 
1.ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
2.ดา้นตวัหลกัทรพัย ์

   3.ดา้นอ่ืน ๆ สง่ผลต่อ
ความไม่แน่นอนของตลาด  
(ดดัแปลงจาก คมสนัต,์  
สนัติประดิษฐ์กลุ,2564) 
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ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จ านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 6 ขอ้ ซึ่งเป็นขอ้ค าถามปลายปิด
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ ประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 6 ดา้น คือ  ดา้นโอกาสเพิ่มรายได ้ดา้นส่วน
หนึ่งของการเขา้สงัคม/อิทธิพลของบุคคล ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกหลกัทรพัย ์ดา้นเครื่องมือ/อปุกรณท์ี่
นกัลงทนุใชค้  าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดา้นเวลาของนกัลงทนุ และดา้นอิทธิพลของสื่อออนไลน ์ซึ่งจะประกอบไปดว้ย
ขอ้ค าถามทัง้หมด 19 ขอ้ เป็นค าถามแบบประเมินระดบัความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั  

ส่วนที่ 3 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทุน Gen Y ประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 3 ดา้น คือ 
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ดา้นตวัหลกัทรพัย ์และดา้นอ่ืน ๆ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของตลาด ซึ่งจะประกอบไป
ดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 13 ขอ้ เป็นค าถามแบบประเมินระดบัความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั 

เทคนิคการวิเคราะหข์อ้มลู  
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 
  1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ใช้อธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัด 
เชิงกลุม่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา สถานภาพและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอ้ธิบายตัวแปรที่มี
ระดบัการวดัเชิงปรมิาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นแรงจงูใจและการตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทนุ Gen Y 
 2. สถิติอนมุาน (Inferential Statistic) ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 

 2.1 นักลงทุน Gen Y ที่มี เพศต่างกัน มีผลท าให้การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทย ต่างกัน 
ทดสอบโดยสถิติ t-test  

 2.2 นกัลงทนุ Gen Y ที่มี อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา สถานภาพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั 
มีผลท าให้การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทย ต่างกัน ทดสอบโดยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสูก่ารเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใชว้ิธีของ LSD  
  2.3 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทุน Gen Y ทดสอบ
โดยสถิติถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทนุ GEN Y โดยภาพรวม มีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน 
GEN Y ดา้นตวัหลกัทรพัย ์และดา้นอ่ืน ๆ สง่ผลต่อความไม่แน่นอนของตลาดมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ และดา้นเศรษฐกิจและสงัคม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
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2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน GEN Y จ าแนกตามเพศ อายุ 
อาชีพ ระดบัการศกึษา สถานภาพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปนี ้ 

 2.1 นักลงทุน Gen Y ที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

 2.2 นักลงทุน Gen Y ที่มี อายุ อาชีพและสถานภาพ ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหุน้ไทยโดยภาพรวม แตกต่างกนั 

3. ปัจจัยดา้นแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน Gen Y สามารถสรุป
ผลการวิจยัไดด้งัต่อไปนี ้ 

 3.1 ปัจจัยแรงจูงใจ ดา้นโอกาสเพิ่มรายได ้ดา้นส่วนหนึ่งของการเขา้สงัคม/อิทธิพลของบุคคล 
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกหลกัทรพัย ์ดา้นเครื่องมือ /อปุกรณท์ี่นักลงทุนใชค้  าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์และ
ดา้นเวลาของนกัลงทนุ สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทนุ Gen Y  

 3.2 ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นอิทธิพลของสื่อออนไลน ์ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทย
ของนกัลงทนุ Gen Y 

ตารางแสดงข้อมูลแสดงการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุน Gen Y โดยภาพรวม 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ B Std.Error Beta t Sig 
(Constant) 1.387 0.209  6.625 < 0.001* 

1.โอกาสเพิ่มรายได ้ 0.800 0.029 0.111 2.713 0.007* 
2.สว่นหนึ่งของการเขา้สงัคม / อิทธิพลของ
บคุคล 

0.900 0.020 0.168 4.490 < 0.001* 

3.ความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกหลกัทรพัย ์ 0.211 0.025 0.379 8.467 < 0.001* 
4.เครื่องมือ/อปุกรณท์ี่นกัลงทนุใชค้  าสั่งซือ้
ขายหลกัทรพัย ์

0.107 0.035 0.120 3.083 0.002* 

5.เวลาของนกัลงทนุ 0.179 0.030 0.246 5.953 < 0.001* 
6.อิทธิพลของสื่อออนไลน ์ 0.038 0.038 0.040 1.014 0.311 
R2= 0.502, F-Value =66.062, n=400, P-Value ≤ 0.001*, Sig < 0.05* 

สมการพยากรณ ์Yt = 1.387 + 0.8X1 + 0.9X2 + 0.211X3 + 0.107X4 + 0.179X5 

 
อภปิรายผล  

ผลการวิจยัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทุน GEN Y สามารถสรุปตาม
วตัถปุระสงคไ์ดด้งัต่อไปนี ้ 
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1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยของนักลงทุน GEN Y โดยภาพรวม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

1.1 ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ของนักลงทุน GEN Y  พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ผูว้ิจัยมี
ความคิดเห็นว่า นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทย มีการพิจารณาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมเป็นส าคัญใน
ดา้นการมีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การก าหนดอัตราภาษีและ
นโยบายรฐับาล การส่งเสริมการลงทุน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ สอดคลอ้งกับ คมสันต์  
สันติประดิษฐ์กุล.(2564).ที่กล่าวว่า นักลงทุนมีการใช้มูลค่าการซื ้อขายหลักทรัพย์ของสถาบันในประเทศ 
(Institution) หรือกองทุนรวม บญัชีบริษัทหลกัทรพัย ์(Proprietary) นักลงทุนต่างประเทศ (Foreign) นักลงทุนใน
ประเทศ (Individual) หรือนกัลงทุนทั่วไป เพื่อวิเคราะหว์่าการลงทุนและใชป้ระเมินสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
และวิเคราะหส์ถานการณข์องตลาดหลกัทรพัยว์่าจะไปในทิศทางไหน  

1.2 ดา้นตวัหลกัทรพัย ์ของนกัลงทนุ GEN Y พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ จากผลการวิจยั 
พบว่า นักลงทุน GEN Y มีระดับความคิดเห็นรายขอ้ คือ 1.บริษัทมีผลก าไรสูง  2.ฐานะทางการเงินของบริษัท
แข็งแรง 3.การบริหารงานของบริษัท/นโยบาย 4.ประมาณการซือ้ขายและราคาหุน้ของบริษัทสงูขึน้ต่อเนื่องทุกขอ้
อยู่ในระดับมากที่สุด ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า ดา้นตัวหลกัทรพัย ์เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาก่อนการลงทุน  
นกัลงทนุตอ้งศกึษาประเภทและวางแผนหลกัทรพัยท์ี่จะลงทุน ว่าเหมาะสมกบัตนเองแบบใด แลว้จึงพิจารณาดา้น
ตัวหลักทรัพย์ / คุณภาพของบริษัท สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล.(2558). ที่กล่าวว่า  
ปัจจยัแวดลอ้มพืน้ฐาน เช่น ปัจจยัเก่ียวกบัตวัหลกัทรพัย ์สง่ผลกระทบต่อการลงทนุ  

1.3 ดา้นอ่ืน ๆ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของตลาด ของนักลงทุน GEN Y  พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ จากผลการวิจยั พบว่า นกัลงทนุ GEN Y ใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น โรคติดต่อ
รา้ยแรง เช่น เชือ้ไวรสัโคโรน่า (Covid -19), การก่อการรา้ย/สงคราม เช่น สงครามระหว่างรฐั, ภยัธรรมชาติรุนและ
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย มองว่าสง่ผลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อการตดัสินใจลงทุน ในดา้นความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน สอดคล้องกับ วุฒิพงศ์ แสงพันธ์.(2564). ที่กล่าวว่า นักลงทุนมีการเตรียมตัวและ
ตระหนกัในการยอมรบัความเสี่ยง และมีการบรหิารจดัการความเสี่ยงตามปัจจยัแวดลอ้มของแต่ละคน 

2. ผลการวิจัยการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน GEN Y จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปนี ้ผลการ
วิเคราะห์พบว่า นักลงทุน Gen Y ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และนักลงทุน Gen Y ที่มี อายุ อาชีพและสถานภาพ 
ต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยโดยภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

2.1 นักลงทุน Gen Y ที่มี เพศต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่าการลงทุนในตลาดหุน้ไทยในปัจจุบนันัน้ ทัง้เพศ
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หญิง และชาย สามารถเขา้ถึงขอ้มลูการลงทุน ด าเนินกิจกรรมการลงทนุในตลาดหุน้ไดด้ว้ยตนเอง ท าใหไ้ม่ว่าเป็น
เพศใดก็ตามสามารถลงทุนและสามารถท าก าไรไดเ้หมือนกัน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เตชสิทธิ์ กิตติสุบรรณ. 
(2560). ที่กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงมีอัตราส่วนระหว่างเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.2 นักลงทุน Gen Y ที่มี อายุต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยโดยภาพรวม 
แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 36-41 ปีขึน้ไป จะมีการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหุน้ไทย แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ อาจเพราะว่าประสบการณ ์ความรูแ้ละปัจจัยอ่ืน ๆ เก่ียวกับการ
ลงทุนในตลาดหุน้ไทยที่มากกว่า ท าใหม้ีผลต่อการตัดสินใจที่แตกต่างออกไป สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เพชรี 
ขุมทรพัย ์(2546) อา้งถึงโดย กนกวรรณ ศรีนวล.(2558). กล่าวว่าผูล้งทุนที่มีอายนุอ้ยกว่า 40 ปี กลา้ลงทุนและจะ
ยอมรบัความเสี่ยงไดม้ากกว่าผูล้งทุนที่อายมุากกว่า 40 ปี ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบภายใน
ครอบครวั ประสบการณช์ีวิตที่แตกต่างกนัเป็นท าใหค้นมีความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกนั 

2.3 นักลงทุน Gen Y ที่มี อาชีพต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยโดยภาพรวม 
แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิ จ 
จะมีการตดัสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทย แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ อาจเพราะว่าเป็นกลุม่อาชีพที่มีการท างานร่วมกนั
กับภาครฐั อาจมีขอ้จ ากัดบางดา้น เช่น นโยบายรฐับาล,เวลาการลงทุน,พฤติกรรมการลงทุน หรือเงินทุนในการ
ลงทุน เป็นตน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อธิวัฒน ์โตสันติกุล และ ณักษ์ กุลิสร ์(2556) อา้งถึงโดย เตชสิทธิ์  
กิตติสุบรรณ.(2560). นักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนที่
แตกต่างกนัในดา้นจ านวนครัง้ลงทนุโดยเฉลี่ย (ครัง้/ปี) และดา้นมลูค่าการลงทนุเฉลี่ย (บาท/ครัง้) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.4 นักลงทุน Gen Y ที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า การลงทุนในตลาดหุน้ไทย ผูท้ี่มีระดับ
การศึกษาใดก็สามารถลงทุนในตลาดหุน้ไทยได ้โดยการศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบนัดว้ย
ตนเอง เพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณข์องตนเองได ้  

2.5 นกัลงทนุ Gen Y ที่มี สถานภาพต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยโดยภาพรวม 
แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างที่มีสถานภาพโสด มีการตดัสินใจลงในในตลาด
หุน้ไทย แตกต่างกบั สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั คมสนัต ์สนัติประดิษฐ์กลุ.(2564).ที่พบว่า
การมีครอบครวั และความรบัผิดชอบที่มีต่อครอบครวั (Marital Status and Family Responsibilities) มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน ผูล้งทุนที่มีครอบครวัแลว้ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มั่นคงและหลักทรพัย์ให้
รายไดแ้น่นอน มีความเสี่ยงต ่า และกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง สว่นคนโสดสามารถลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่
มีความเสี่ยงสูง ใหผ้ลตอบแทนสูงไดเ้พราะไม่มีภาระ และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณภาภัช พายุเลิศ.(2557). 
ฅที่พบว่า สถานภาพ มีความสมัพนัธใ์นดา้นจ านวนหลกัทรพัยท์ี่ถือครอง 
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2.6 นักลงทุน Gen Y ที่มี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทย
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูว้ิจยัมีความเห็นว่า รายไดเ้ป็นตวัแปรส าคญัที่ใชใ้นการ
วิเคราะหท์างดา้นประชากรศาสตร ์แต่ผลการวิจัยที่พบคือ ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการลงทุน
เฉพาะของนักลงทุน GEN Y มีช่วงอายุไม่แตกต่างกัน มีการลงทุนหลากหลายรูปแบบคลา้ยคลึงกัน ปัจจัยดา้น
รายได้ต่อเดือนจึงอาจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นไทย ที่ต่างกัน ผลการวิจัยที่ออกมาจึงไม่
สอดคลอ้งกับ กนกดล สิริวัฒนชัย และ ดร.อิทธิกร ขาเดช (2556) อา้งถึงโดย เตชสิทธิ์ กิตติสุบรรณ.(2560).  
ที่ท าการศึกษา การตัดสินใจลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 -48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
รายไดม้ีผลต่อการลงทนุในหุน้ 

3. ปัจจัยดา้นแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน Gen Y ไดแ้ก่ ดา้น
โอกาสเพิ่มรายได้ ด้านส่วนหนึ่งของการเข้าสังคม/อิทธิพลของบุคคล ด้านความรู้ความเข้าใจในการเลือก
หลกัทรพัย ์ดา้นเครื่องมือ/อปุกรณท์ี่นกัลงทุนใชค้  าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดา้นเวลาของนักลงทุน และดา้นอิทธิพล
ของสื่อออนไลน ์สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้ 

3.1 ปัจจัยแรงจูงใจดา้นโอกาสเพิ่มรายได ้ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน 
Gen Y ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือเพิ่มความงอกเงยของเงิน
ลงทุน / เงินออม ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า นักลงทุน Gen Y ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ มีวัตถุประสงคห์ลกัเพื่อเพิ่ม
รายไดอี้กทางหนึ่งใหก้ับผูล้งทุน สอดคลอ้งกับ เพ็ญสุดา ศรีวิชาสรอ้ย. (2554). อา้งถึงโดย กนกวรรณ ศรีนวล.
(2558). ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อและการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยของคนวัยท างานผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักลงทุนมีเหตุผลในการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ด้าน
ความงอกเงยของเงินลงทุนในระดับมากที่สุด ส าหรบัเหตุผลดา้นความงอกเงยของเงินลงทุนที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัมาก คือ ไดร้บัผลตอบแทนสงูกว่าการลงทนุในรูปแบบอื่น 

3.2 ปัจจัยแรงจูงใจดา้นส่วนหนึ่งของการเขา้สงัคม/อิทธิพลของบุคคล ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหุ้นไทยของนักลงทุน Gen Y ผลการวิจัยพบว่า นักลงทุนได้รับอิทธิพลการตัดสินใจลงทุนจากบุคคลมี
ชื่อเสียง/ประสบความส าเรจ็ และเพื่อน อยู่ในระดบัมาก และอิทธิพล จากครอบครวั/ญาติ อยู่ในระดบันอ้ย ผูว้ิจยัมี
ความเห็นว่า นักลงทุน Gen Y ตัดสินใจลงทุนดว้ยตนเอง จากแรงบนัดาลใจของผูป้ระสบความส าเร็จ และเห็น
เพื่อนลงทุนจึงตัดสินใจลงทุนดว้ยแต่ในดา้นครอบครวัหรือญาตินั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนน้อยเพราะคน  
Gen Y ส่วนใหญ่อายุ 27-41 ปี ส่วนมากเป็นวัยท างานและแยกตัวจากครอบครวัใหญ่แลว้ อิทธิพลของบุคคล
รอบตัวของนักลงทุนลว้นส่งผลต่อความคิดและการตัดสินใจเพื่อประสบผลส าเร็จตามที่ตอ้งการ สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ เตชสิทธิ์ กิตติสุบรรณ.(2560). ท่ีสรุปว่า ปัจจัยดา้นโอกาสในการสรา้งชื่อเสียง ส่งผลต่ออัตราส่วน
ระหว่างเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กนกวรรณ ศรีนวล.(2558). พบว่า แรงจูงใจใน
การลงทุน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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3.3 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกหลกัทรพัย์ ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทนุในตลาด
หุน้ไทยของนกัลงทุน Gen Y เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ท่านมีความรูค้วามเขา้ใจ
ว่า ตนเองเหมาะกบัการลงทนุแบบใดมีการศึกษาเรื่องหุน้และหลกัทรพัยอ่ื์น ๆ ก่อนมาลงทนุ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วฒุิพงศ ์แสงพนัธ.์(2564).ที่พบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัทรพัย ์และการเลือก
ลงทุนในหลกัทรพัย ์ที่เหมาะสมกบัปัจจยัสิ่งแวดลอ้มส่วนตวัของนกัลงทุนแต่ละคนซึ่งจะแตกต่างกนัไปตามปัจจยั
สว่นบคุคล อา้งถึงงานวิจยัของ จไุรวรรณ รนิทพล.(2562).อา้งถึง Wiwik Utami.(2017). กลา่วไวว้่า ศกึษาเก่ียวกบั
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบือ้งต้นของการลงทุน กรณีศึกษานักลงทุนการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนหุ้นของ
อินโดนีเซีย โดยศึกษาความพึงพอใจของนักลงทุน การวิเคราะหข์ั้นพืน้ฐาน และการวิเคราะหท์างเทคนิคเพื่อ
วิเคราะหต์วัเลือกในการลงทุน และวิเคราะหปั์จจยัมีอิทธิพลต่อการเลือกวิธีวิเคราะหก์ารลงทุน ผลการศกึษาพบว่า 
นักลงทุนชาวอินโดนีเซียชอบการวิเคราะหท์างเทคนิค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกวิธีการวิเคราะหท์างเทคนิค
อย่างมีนยัส าคญั คือ นกัลงทนุเป็นผูท้ี่มีประสบการณย์าวนาน  
  3.4 ปัจจยัแรงจูงใจดา้นเครื่องมือ/อปุกรณท์ี่นกัลงทุนใชค้  าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน Gen Y ผลการวิจยัพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ค าถาม ท่านใช ้Smart 
Phone หรือ อุปกรณ ์IT ในการส่งค าสั่งซือ้ขายดว้ยตนเอง และท่านใชแ้อพลิเคชั่นในอุปกรณ ์ IT เพื่อช่วยในการ
พิจารณาส่งค าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์มีระดบัความคิดเห็น มากที่สดุ ผูว้ิจยัคิดว่า ปัจจุบนันีเ้ทคโนโลยีมีส่วนส าคญั
ในการช่วยอ านวยความสะดวกในการลงทุนในตลาดหุน้ไทยในการส่งค าสั่งซือ้ขายหลักทรพัย ์และดา้นการหา
ความรู้เพิ่มเติมของตัวผู้ลงทุนเอง อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการสั่งซือ้ขายในแต่ละครั้ง ไม่ต้องจ่ายค่า
คอมมิชชั่นใหก้บัทางตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) เขา้กบัลกัษณะนิสยัของคน Gen Y ซึ่งมีความคิดเป็นของ
ตนเอง  ชอบความสะดวกสบาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิพงศ์ แสงพันธ์.(2564).อ้างถึง จุไรวรรณ  
รนิทพล, วิชิต อู่อน้. (2562). ไดส้รุปไวว้่า การวิจยัครัง้นีจ้ึงสามารถใชโ้มเดลเดิมได ้ ซึ่งนกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์
สามารถใช้โมเดลนีป้ระกอบการพิจารณาการลงทุนควบคู่ไปกับพฤติกรรมในการลงทุนด้านต่าง ๆ ที่พบว่ามี
อิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนและมีผลต่อผลการตดัสินใจลงทนุ ไดแ้ก่ พฤติกรรมดา้นแรงจงูใจ ทกัษะทาง
การเงิน ทศันคติ และความเสี่ยง ในส่วนของปัจจยัความรูด้า้นการวิเคราะหพ์ืน้ฐาน และการวิเคราะหท์างเทคนิค  
ก็มีส่วนส าคญัในการช่วยตัดสินใจลงทุนไดอ้ย่างแม่นย ามากขึน้ นอกจากนีปั้จจยัดา้นเทคโนโลยี ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบนั ช่วยใหก้ารซือ้หรือขายหุน้สามารถกระท าไดด้ว้ยตวัเอง เกิดความ
รวดเร็วและสามารถสืบคน้ขอ้มลูเพื่อประกอบการตัดสินใจ นกัลงทุนจะตอ้งรูจ้ักเลือกเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัการลงทุนเพื่อช่วยสรา้งทกัษะการคิดและแก้ปัญหาการลงทนุใน ระดบัสงู ส าหรบั
รูปแบบการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งถ้าหากเป็นการลงทุนทางตรงก็สามารถเลือกลงทุนใน หุ้นตัวที่
วิเคราะหแ์ลว้ตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง สว่นการลงทนุรูปแบบทางออ้มก็สามารถท าไดใ้นกรณีที่ผูล้งทนุตอ้งการลงทุน
แต่ไม่ค่อยมีเวลาในการติดตามตลาด ซึ่งผลการตดัสินใจลงทนุขึน้อยู่กบัความพรอ้มของผูล้งทนุ 
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3.5 ปัจจัยแรงจูงใจดา้นเวลาของนักลงทุน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน 
Gen Y ผลการวิจยัพบว่า นกัลงทนุ Gen Y มีพฤติกรรมเลือกลงทนุในตลาดหุน้ไทย ในระยะเวลาสัน้ ๆ เพื่อเก็งก าไร 
มีระดบัความคิดเห็นมากที่สุด และเลือกลงทุนในตลาดหุน้ไทยเพื่อรอผลตอบแทนในระยะยาว เช่น เงินปันผล มี
ระดบัความคิดเห็น ปานกลาง ผูว้ิจยัคิดว่านกัลงทุน Gen Y อาจมีการตดัสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยในระยะเวลา
สัน้ ๆ เพื่อรอรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาหุน้ที่เพิ่มขึน้(เก็งก าไร) มากกว่าการเลือกลงทุนในตลาดหุน้ไทย 
เพื่อรอผลตอบแทนที่แน่นอนระยะยาว และการติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของตลาดหุน้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ
การตัดสินใจลงทุน สอดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุนและแนวคิดด้านการยอมรับความเสี่ ยง ของ  
วฒุิพงศ ์แสงพนัธ.์(2564).ที่กลา่วว่า นกัลงทุนที่ตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยส์ว่นใหญ่ไดม้ีการเตรียมเงินสด
เพื่อการลงทนุ และยอมรบัความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทนุ และเป็นเงินสดท่ีไม่จ าเป็นตอ้งน าไปใชจ้่ายอย่างอ่ืน เป็น
เงินที่เกิดจากการออมของนกัลงทุน เพื่อน ามาลงทุน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทางการเงินก็จะแตกต่างกันไปตาม
ปัจจยัสิ่งแวดลอ้มของแต่ละคนของนักลงทุน สอดคลอ้งกบังานวิจัยของอนงนาฎ ศภุกิจวณิชกุล , ประสพชยั พสุ
นนท.์(2559).ไดก้ล่าวว่าอัตราการออมแตกต่างกันมีการบริหารการเงินดา้นเป้าหมายการออมดา้นผลตอบแทน
และดา้นความเสี่ยงแตกต่างกนั 
 3.6 ปัจจัยแรงจูงใจดา้นอิทธิพลของสื่อออนไลน ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนัก
ลงทุน Gen Y ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า แรงจูงใจด้านอิทธิพลของสื่อออนไลน์ เป็นตัวแปรส าคัญด้านแรงจูงใจ 
ผลการวิจยัที่พบคือ ไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในตลาดหุน้ไทยของนกัลงทนุ Gen Y อาจเป็นเพราะการก าหนด
ขอ้ค าถามสื่อออนไลนม์ีความใกลเ้คียงกนัเกินไป ไม่แตกต่างกนั รวมทัง้ขอ้ค าถามอาจมีความใกลเ้คียงกับ ปัจจัย
แรงจงูใจดา้นเครื่องมือ/อปุกรณท์ี่นกัลงทนุใชค้  าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึ่งมีการใชอิ้นเตอรผ์่านแอพลิเคชนัเพื่อรบัชม
สื่อออนไลน์ต่าง ๆเก่ียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ผลการวิจัยที่ออกมาจึงไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของ  
จไุรวรรณ รนิทพล,วิชิต อู่อน้. (2562). สรุปไวว้่า ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทัง้สื่อออนไลน์
ต่าง ๆ ในปัจจุบนัช่วยใหก้ารซือ้หรือขายหุน้ สามารถกระท าไดด้ว้ยตัวเองเกิดความรวดเร็ วและสามารถสืบคน้
ขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจไดเ้ป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ  
1.ผูว้ิจัยท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุน้ไทยของนักลงทุน  Gen Y ในการวิจัยครัง้
ต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ในดา้นพฤติกรรมการลงทุนของบุคคล Gen Y และ Gen อ่ืนๆ ที่มีสดัส่วนลงทุนใน
ตลาดหุน้ไทย เช่น คน Gen X , Gen Z เป็นตน้ รวมทัง้ศึกษาปัจจยัใหม่ ๆ เช่น แรงจูงใจดา้นแอพลิเคชั่นส่งผลต่อ
การลงทนุในตลาดหุน้ไทย อย่างไร 
2.ปัจจยัดา้นแรงจงูใจเป็นปัจจยัที่มีความซบัซอ้น ละเอียดอ่อน ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรเลือกตวัแปรดา้นแรงจงูใจ
ในการลงทนุดา้นอ่ืน ๆ เช่น เพื่อความมั่นคงในวยัเกษียณ เป็นตน้ 
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3.ปัจจยัแรงจูงใจดา้นความรูค้วามเขา้ในการเลือกหลกัทรพัย ์มีหลายดา้นควรศึกษาเพิ่มเติม เช่น การเติบโตของ
กลุ่มหลกัทรพัยป์ระเภทต่าง ๆ เช่น กลุ่มเทคโนโลยี,กลุม่ธุรกิจเก่ียวกบัสขุภาพ,กลุม่นวตักรรม เป็นตน้ มีการศึกษา
กลุ่มตัวหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอย่างไร และการวิจัยที่ เข้ากับ
สถานการณปั์จจบุนัเขา้มาเพื่อใหผ้ลการวิจยัมีประโยชนแ์ก่นกัลงทนุมากขึน้  
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