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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจลักษณะปั จจัยทางด้านส่ วนบุคคล ปั จจัยแรงจูงใจ ในการลงทุนใน
ก าร ตั ด สิ น ใจ ใน ต ล าด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ข อ งป ร ะ ช าก ร ใน เข ต ก รุ งเท พ ม ห าน ค ร
2) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยลักษณะทางด้านส่ วนบุคคล ปั จจยัแรงจูงใจในการลงทุน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใช้ในการศึ กษาอิ ส ระครั้ งนี้ คื อ นัก ลงทุ น ที่ อ ยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
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เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐานด้วยสถิ ติก ารทดสอบแบบ t-test แบบสถิ ติค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
(One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่ างจะนาไปเปรี ย บเที ยบเป็ นรายคู่ โ ดยใช้วิธีข อง LSD และสถิ ติก าร
ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า นักลงทุ นที่ อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มีปัจจัยส่ วนบุ คคล ด้านเพศ
ด้านอายุ ด้านระดับการศึ กษา ด้านอาชี พ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมต่างกัน และปั จจัยด้านแรงจูงใจในการ
ลงทุน ด้านเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิ จภายในประเทศ ด้านสังคมและการเมือง ด้านระยะเวลาในการลงทุน ด้าน
บริ ษทั หลักทรัพ ย์ที่ใช้บ ริ การ และ ด้านโอกาสเพิ่ มรายได้ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุ นในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีผลในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ต้องปรับ
ลดปั จจั ย ดั ง กล่ า ว จึ ง จะท าให้ ก ารตั ด สิ นใจในตลาดหลกั ท รั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ : การวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล
Abstract
The objectives of this independent study were 1) to explore the personal factors, motivation factors influencing
investment decision making in the Stock Exchange of Thailand among Thai investors in Bangkok 2) to study the
influence of personal factors and motivation factors on investment decision making in the Stock Exchange of
Thailand among Thai investors in Bangkok.
The sample of this independent study were 4 00 investors in Bangkok. A questionnaire was used as a research
instrument for data collection. Data were then analyzed using statistics, including percentage, mean and standard
deviation. The hypothesis was tested using t-test, One-Way ANOVA. If the differences were found, a pairwise
comparison was conducted by using LSD and Multiple Regression.
The results of hypothesis testing indicated that the respondents with the different personal factors, including
gender, age, educational level, occupation, and average monthly income had different investment decision
making in the Stock Exchange of Thailand. Motivation factors, including global and domestic economy aspect,
and social and political aspect, investment duration, selected securities company, and income-generating
opportunity negatively influenced the respondents’ investment decision making in the Stock Exchange of
Thailand. Therefore, based on the researcher’s perspective, negative factors should be reduced or avoided in
order to stimulate investors’ decision making in in the Stock Exchange of Thailand.
Keyword : PERSONAL FINANCIAL PLANNING
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษาอิสระ
1. เพื่อสารวจลักษณะปัจจัยทางด้านส่ วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุนในการตัดสิ นใจในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปัจจัยลักษณะทางด้านส่ วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุน ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจยั
.
..ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยแรงจูงใจในการลงทุนที่มีผลต่อการ ตัดสิ นใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้กาหนด ขอบเขตของ
การศึกษาดังนี้
.
1. ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่ ท ราบจานวน
ประชากรที่ แน่ นอน จึงกาหนดค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่ อนในการประมาณไม่เกิ น 5% โดย เปิ ด
ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้มีท้ งั สิ้ น 400 ตัวอย่าง
.

2 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจยั
การกาหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั จะกาหนดตัวแปร 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่

2.1.1 ตัวแปรด้านปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ของนักลงทุนในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2.1.2 ตัวแปรด้านแรงจูงใจ ได้แก่ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ สังคมและการเมือง
ระยะเวลาในการลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ใช้บริ การ โอกาสเพิ่มรายได้ เป็ นโอกาสสร้างชื่อเสี ยงให้ตนเองในการ
ลงทุน รู ้จกั บริ ษทั ต่างๆ มากขึ้น ของนักลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2 ตัวแปรตาม คือ อิทธิ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ ด้านตลาดหลักทรัพย์ ด้านตัวหลักทรัพย์ ด้านการลงทุนเน้นคุณค่า และด้านการเก็งกาไรของนัก
ลงทุนในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผูว้ ิจยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้ น 3 เดือน
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ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสาหรับงานวิจยั นี้อธิ บายได้ดงั นี้
1. การศึกษาในครั้งนี้เพื่อทราบถึงข้อมูลส่ วนบุคคล แรงจูงใจ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ผลการวิจยั นี้คาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อผูท้ ี่สนใจจะนาไปใช้ในประกอบในการตัดสิ นใจการ
ลงทุนได้
สมมติฐานของการศึกษาอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
1.1. เพศ ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
1.2. อายุ ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
1.3. อาชีพ ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
1.4. ระดับการศึกษา ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
1.5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
สมมติฐานที่2 ปั จจัยแรงจูงใจในการลงทุน มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
.
2.1. ปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุน ด้านเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิภายในประเทศมีอิทธิ พลส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
.
2.2. ปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุน ด้านสังคมและการเมืองอิทธิ พลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในตลาด
หลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
.
2.3. ปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุน ด้านระยะเวลาในการลงทุน อิทธิ พลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในตลาด
หลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
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.
2.4. ปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุน ด้านบริ ษทัหลกัทรัพย์ที่ใช้บริ การมีอิทธิ พลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
.
2.5. ปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุน ด้านโอกาสเพมิ่ รายได้มีอิทธิ พลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในตลาด
หลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น (independent variable)

ตัวแปรตาม (dependent variable)

การออกแบบการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กล่าวคือ เป็ นการวิจยั ที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาหรื อควบคุมตัวแปรใดๆ เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทาง
สถิติ
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ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่อยูใ่ นเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครเนื่องจากกลุ่มประชากรมีจานวน
439,930 คน ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น เรี ยกว่า Non-Probability และสุ่ มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยอาศัยสู ตรในการคานวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% ผูว้ ิจยั เลือกใช้ตารางสาเร็ จรู ปการกาหนด
ตัวอย่างของ Yamane (1973) เป็ นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ดังนั้น
ขนาดตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหลักที่ผวู ้ ิจยั ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็ นกรอบแนวคิดที่เป็ น
แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีวิจยั เชิงสารวจเป็ นคาถามปลายปิ ด โดย
ผูว้ ิจยั มีคาตอบให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เลือกตอบ แบ่งแบบสอบถามปลายปิ ดได้เป็ น 3 ส่ วน และมีขอ้ เสนอแนะที่
เป็ นปลายเปิ ดอีก 1 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคาถามปัจจัยด้านส่ วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ
ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี จานวน แบบสอบถามทั้งหมด 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน ซึ่ งประกอบด้วย คาถามที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านสังคมและการเมือง ด้านระยะเวลาในการลงทุน ด้านบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ใช้บริ การ
และด้านโอกาสเพิ่มรายได้ มีจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 26 ข้อ ประกอบด้วยคาถามในลักษณะประเมินค่า
ความสาคัญ 5 ระดับ (Rating Scale)
ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งประกอบไปด้วยคาถามเกี่ยวกับ
ด้านตลาดหลักทรัพย์ ด้านตัวหลักทรัพย์ ด้านการลงทุนเน้นคุณค่า (VI) และด้านการเก็งกาไร มีจานวน
แบบสอบถามทั้งหมด 11 ข้อ
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งช่วงระดับความคิดเห็นของการตัดสิ นใจในการลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้วยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยใช้สูตรการหาความกว้างของอันตร
ภาคชั้น
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การสร้างเครื่ องที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือหลักในการเก็บรวบรวม ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึ่ งมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
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1. ศึกษาและค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด กระบวนการตัดสิ นใจ และข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับคลินิกเสริ ม
ความงาม
2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อทาให้ความหมายของตัวแปรสามารถ วัดผล
ได้อย่างชัดเจน
3. นานิยามศัพท์เฉพาะมาสร้างข้อคาถามที่มีความครอบคลุมและสัมพันธ์กบั นิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมดที่จะใช้ในการวัดผล
4. จัดทาร่ างแบบสอบถาม ซึ่ งโครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคาถามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ด้าน
เพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน ซึ่ งประกอบด้วย คาถามที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านสังคมและการเมือง ด้านระยะเวลาในการลงทุน ด้านบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ใช้บริ การ
และด้านโอกาสเพิ่มรายได้ มีจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 26 ข้อ
.
ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งประกอบไปด้วยคาถามเกี่ยวกับ
ด้านตลาดหลักทรัพย์ ด้านตัวหลักทรัพย์ ด้านการลงทุนเน้นคุณค่า (VI) และด้านการเก็งกาไร มีจานวน
แบบสอบถามทั้งหมด 11 ข้อ
5. ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ว่าแบบสอบถามใช้
ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
สรุ ปผลการวิจยั
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
การศึกษาเรื่ อง การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร มีผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.80 และเพศชาย จานวน 169 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.30 ส่ วน
ใหญ่มีอายุ 26- 35 ปี จานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.00 รองลงมาคือ อายุสูงกว่า 35 ปี ขึ้นไป จานวน 118
คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 และ อายุ 18 – 25 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.50 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มี
อาชีพพนักงานบริ ษทั จานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 รองลงมาคือ อื่นๆ จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.50 และธุรกิจส่ วนตัว จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีผจู ้ บระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จานวน 360 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.00 และรองลงมาคือสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ
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10.00 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีรายได้อยูใ่ นช่วง 20,001-30,000 บาท จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00 รองลงมา
รายได้ สู งกว่า 30,000 บาทขึ้นไป จานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.80 และ รายได้ 10,000-20,000 บาท จานวน
113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.30 ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการลงทุน
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุนของผูท้ ี่อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้าน
เศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิ จภายในประเทศ ด้านสังคมและการเมื อง ด้านระยะเวลาในการลงทุ น ด้านบริ ษ ทั
หลักทรัพย์ที่ใช้บริ การ และ ด้านโอกาสเพิ่มรายได้
1. ด้ านเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ทุ กข้อ ให้ค วามส าคัญ อยู่ในระดับมาก คื อ สถานการณ์ โควิด 19 ส่ งผลต่ อเศรษฐกิ จต่ างประเทศและใน
ประเทศ, เศรษฐกิจของต่างประเทศส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย, อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตามลาดับ ให้ความสาคัญรองลงมา คื อ สภาพคล่องทางเศรษฐกิ จ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ การผลิตและ
ความสามารถในการแข่ งขันกับต่ างประเทศ อัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ และ อัต ราแลกเปลี่ ยน
เงินตราระหว่างประเทศ ตามลาดับ
2.ด้ า นสั ง คมและการเมื อ ง โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ทุ ก ข้อ ให้
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก คื อ สถานการณ์การประท้วงในประเทศไทย รัฐบาลการปกครองในปั จจุบนั การเปิ ด
ตลาดกับต่างประเทศ การส่ งเสริ มการลงทุนตามลาดับ และ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตามลาดับ
3. ด้ านระยะเวลาในการลงทุ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุ กข้อให้
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก คื อ ลงทุ นระยะสั้น (น้อยกว่า 3 เดื อน ) ลงทุ นในระยะกลาง ( 3 เดื อน– 6 เดื อน และ
ลงทุนระยะยาว ( มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป) ตามลาดับ
4. ด้ านบริษทั หลักทรัพย์ ที่ใช้ บริการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อให้
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก คื อ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั โปรแกรมการซื้ อขายที่ มีคุณภาพ ความสามารถในการ
ติดต่อ เช่น สาขาที่เดินทางสะดวก ช่องทางที่หลากหลาย ผลประโยชน์อื่น เช่น การจัดสรรหุน้ จองไอพีโอ ของขวัญ
ในโอกาสต่างๆ เจ้าหน้าที่การตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ ,อัตราค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ต่า ตามลาดับ
5 ด้ านโอกาสเพิม่ รายได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อให้ความสาคัญ
อยู่ในระดับมาก คือ กระจายการลงทุนไปยังสิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุนรวม ทองคา
, มีรูปแบบในการซื้ อขายหลักทรัพย์ เช่น ซื้ อหุ น้ ตามแนวเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) และ ทยอยซื้ อหลักทรัพย์
ในช่วงตลาดขาขึ้นไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์บ่อยเกินไป ตามลาดับ
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การตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
การตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของผูท้ ี่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านตลาดหลักทรัพย์ , ด้านการลงทุนเน้นคุณค่า (VI) และ ด้านการเก็งกาไร (Speculator)
1. ด้ านตลาดหลักทรัพย์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อให้ความสาคัญ
อยู่ในระดับมาก คื อ ผลตอบแทนจากการถือครองหลักทรัพย์, เงินปั นผลที่ คาดวาจะได้รับ , ผลการดาเนิ นงานของ
หลักทรัพย์ และ ข้อมูลจากงบการเงินและรายงานประจาปี ของบริ ษทั รวมทั้งการนาเสนอข้อมูลรายไตรมาสของ
บริ ษทั ตามลาดับ
2. ด้ านการลงทุนเน้ นคุณค่ า (Value Investor) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ทุกข้อให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก คือ หุ น้ ที่มีพ้ืนฐานแนวโน้มเติบโตในระยะยาวและราคาต่ากว่ามูลค่าพื้นฐาน,
ประเมินมูลค่าบริ ษทั และหุ น้ ของบริ ษทั , หุ น้ ในราคาที่มีส่วนลดจากข้อมูลพื้นฐาน และ ราคาของหุ น้ ที่จะซื้ อต้องต่า
กว่ามูลค่าที่แท้จริ ง ตามลาดับ
3. ด้ านการเก็งกาไร (Speculator) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ทุก
ข้อให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก คื อ การเข้าหาความเสี่ ยงสู งสุ ด เพื่อให้ทากาไร ,สภาพคล่องในการซื้ อขายสู ง
(High Liquidity) และ การเก็งกาไรมีความเสี่ ยงสู ง ตามลาดับ
อภิปรายผล
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง การศึ กษาปั จจัย แรงจู งใจในการลงทุ น ที่ มีผ ลต่ อการตัด สิ น ใจลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนที่ 1 แรงจูงใจในการลงทุน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คื อ ด้านเศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิ จภายในประเทศ, ด้านสังคมและการเมือง, ด้านระยะเวลาในการ
ลงทุ น , ด้านบริ ษ ทั หลักทรั พ ย์ที่ ใช้บ ริ การ และ ด้านโอกาสเพิ่ มรายได้ ส่ วนที่ 3 การตัด สิ นใจลงทุ นในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก คื อ ด้านตลาดหลักทรัพย์ ด้านการลงทุนเน้นคุณค่า (Value
Investor) และ ด้านการเก็งกาไร (Speculator) โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้
1. ด้ านเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ทุ กข้อ ให้ค วามส าคัญ อยู่ในระดับมาก คื อ สถานการณ์ โควิด 19 ส่ งผลต่ อเศรษฐกิ จต่ างประเทศและใน
ประเทศ, เศรษฐกิจของต่างประเทศส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย, อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตามลาดับ ให้ความสาคัญรองลงมา คือ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ , ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ , การผลิตและ
ความสามารถในการแข่ งขันกับต่ างประเทศ , อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ และ อัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราระหว่างประเทศ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (2558) ที่กล่าว
ไว้ว่า การวิเคราะห์เทคนิ คเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผลู ้ งทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหุ น้ ทั้ง
ยังสามารถหาจังหวะที่ เหมาะสมในการเข้า ซื้ อ หุ ้ น หรื อ รระยะเวลาในการถื อ ครองขึ้ น อยู่ กับ ปั จจัย วิ เคราะห์
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ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเศรษฐกิจ ข้อมูลอุตสาหกรรม และข้อมูลบริ ษทั ที่ตอ้ งการลงทุน เพื่อค้นหา
หุ ้นที่ น่าลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางเทคนิ คและหาจังหวะเข้าซื้ อซึ่ งจะช่ วยให้ผูล้ ทุนสามารถตัดสิ นใจได้
อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น
2. ด้ านสั ง คมและการเมื อ งโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ทุ ก ข้อ ให้
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก คือ สถานการณ์การประท้วงในประเทศไทย , รัฐบาลการปกครองในปั จจุบนั , การเปิ ด
ตลาดกับต่างประเทศ ,การส่ งเสริ มการลงทุนตามลาดับ และ อัตราดอกเบี้ ยนโยบาย ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของ กนกดล สิ ริ วฒั นชัย (2557) ปั จจัยเกี่ ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ปั จจัยทางสังคมและการเมือง ปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆที่มี ความไม่แน่ นอน 2.8.4 ได้ทาการศึกษา การตัดสิ นใจลงทุนในหุ น้ ของคนรุ่ นใหม่ที่ มี
อายุระหว่าง 18 -48 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านพฤติ กรรมของคนรุ่ น ใหม่ที่มีอายุ
ระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานครมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจลงทุนในหุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 66.6 และ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของคนรุ่ นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต กรุ งเทพมหานครสามารถอธิ บายการตัดสิ นใจ
ลงทุนในหุ น้ ได้ ร้อยละ 44.4 นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปั จจัย ด้านพฤติกรรมของคนรุ่ นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปี ใน
เขตกรุ งเทพมหานครซึ่ งประกอบด้วย ความ ต้องการของบุคคล และทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจลงทุน
ในหุน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
กรณี ศึ ก ษา การตั ด สิ นใจลงทุ น ในหุ ้ น ของคนรุ่ นใหม่ ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18 -48 ปี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรและกลุ่มตวัอย่า งในการวิจยั ครั้งนี้ คือคนรุ่ นใหม่ที่มี
อายุระหว่าง 18 - 48ปี ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยทา การเก็บรวบรวมขอ้มูลจา นวน 400 ตัวอย่างจานวน โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ใช้วิธีการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ (Frequency) และแสดงหาค่ าร้อยละ(Percentage) ข้อมูล
เกี่ ยวกับ พฤติกรรมใช้สถิติเชิ งพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย(Mean) และการหาค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจใชส้ถิติเชิ ง พรรณา (Descriptive Statistic)ได้แก่
การหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และ การหาค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิ เคราะห์ เพื่ อ ทดสอบ
สมมติ ฐานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ได้แก่ t-test, F-test และสถิติวิเคราะห์ถดถอย (Regression
Analysis : RA)
3. ด้ านระยะเวลาในการลงทุ น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุ กข้อให้
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก คือ ลงทุนระยะสั้น (น้อยกว่า 3 เดื อน ) ,ลงทุนในระยะกลาง ( 3 เดื อน– 6 เดื อน และ
ลงทุนระยะยาว ( มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป) ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อการลงทุน
ชิ ติพทั ธ์ วรารัตน์นิธิกุล (2550) ซึ่ งได้กล่าวว่า การลงทุ นหมายถึงภาระผูกพันในช่ วงระยะเวลา หนึ่ ง
ของเงิ นลงทุ น จานวนหนึ่ งเพื่ อให้ได้มาซึ่ ง ผลตอบแทนในอนาคตที่ มากพอจะชดเชยกับภาระผูกพัน ในช่ ว ง
ระยะเวลาที่ นาเงิ นมาลงทุ นอัตราเงิ น เฟ้ อ และความไม่แน่ นอนในอนาคตของเงิ นลงทุ นจานวนนั้น ปั จจัยที่ นัก
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ลงทุนจะเลือกลงทุนในสิ นทรัพย์ใดนั้น ส่ วนใหญ่มาจากให้บริ การของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ่ งการตัดสิ นใจดังกล่าว
สอดคล้องกับทฤษฎีการตัดสิ นใจ
4. ด้ านบริษทั หลักทรัพย์ ที่ใช้ บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ คือ ภาพลักษณ์
ที่ดีของบริ ษทั ,โปรแกรมการซื้ อขายที่มีคุณภาพ ,ความสามารถในการติดต่อ เช่น สาขาที่เดินทาง สะดวก ช่องทางที่
หลากหลาย ,ผลประโยชน์อื่น เช่ น การจัดสรรหุ ้นจองไอพี โอ ของขวัญในโอกาสต่ างๆ เจ้าหน้าที่ การตลาดที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ,อัตราค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ต่า ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับ บริ ษทั หลักทรัพย์
ShuiYee Wong & Kwai Sang Chin (2007) ได้กล่ าวไว้ในความหมายของบริ ษ ทั หลักทรั พ ย์ เป็ นการลดจานวน
เจ้าหน้าที่แนะนาการลงทุน เพราะนักลงทุนรุ่ นใหม่มีความรู ้ความเข้าใจ ด้านการลงทุนเป็ นอย่างดี และสามารถซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ได้ดว้ ยตนเองผ่านทางอินเทอร์ เน็ต รวมถึงลดค่า ค่ าธรรมเนี ยมในการซื้ อขายหลักทรั พย์เพื่ อการ
แข่งขันกันในอุตสาหกรรม แต่การสร้างให้ลูกค้าเกิดความ จงรักภักดีหรื อการออกสิ นค้า และบริ การรู ปแบบใหม่ๆ
ก่ อ นคู่ แ ข่ งขัน ก็ เป็ นเรื่ อ งที่ ท ้าทายของธุ ร กิ จ ในการ ตอบสนองความคาดหวังที่ มี อ ย่า งไม่ จากัด ของลู กค้า ใน
อุตสาหกรรมนี้จึงต้องมีแนวทางพัฒนาบุคลากร และระบบ ในการซื้ อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อ
ความของนักลงทุน
5. ด้ านโอกาสเพิม่ รายได้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ คือ กระจายการลงทุน ไปยัง
สิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุนรวม ทองคา , มีรูปแบบในการซื้ อขาย หลักทรัพย์ เช่น
ซื้ อหุน้ ตามแนวเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) และ ทยอยซื้ อหลักทรัพย์ ในช่วงตลาดขาขึ้น ไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์
บ่อยเกินไป ตามลาดับ
ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี (Moneyhub (2016), ผูแ้ ปล ดาวิษ ชาญชัยวานิ ช (2559)) การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศ สหรัฐอเมริ กานั้น ถือเป็ นตลาดที่ รวมหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของโลกและ
เศรษฐกิ จของประเทศกาลังมี การฟื้ นตัวอย่างชัด เจน นอกจากราคาหลักทรั พ ย์ที่ ป รั บขึ้ นแล้วนักลงทุ น อาจได้
ประโยชน์เพิ่มเติมจากค่าเงินที่มี แนวโน้มแข็งค่าตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลดการอัดฉี ดเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบผ่านมาตรการ QE (Quantitative Easing หมายถึง มาตรการการผ่อนคลายการเงิน หรื อที่ เราเรี ยกว่าการพิมพ์
ธนบัตรออกมาเพื่อ ส่ งเสริ มสภาพคล่อง และกระตุน้ เศรษฐกิ จ) ซึ่ งการถอนคันเร่ งมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจะทา
ต่อเมื่อตัวเลขทาง เศรษฐกิจฟื้ นตัวอย่างมัน่ คงกว่านี้ จึงคลายกังวลได้ในระดับหนึ่ ง ขณะที่นโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายจะยังมีคง ต่อไปแม้มาตรการดังกล่าวลดบทบาทลง ดังนั้นการลงทุนในตลาดหุ น้ อเมริ กาเป็ นการเพิ่มโอกาสทา
กาไรแบบไร้ ขี ดจากัด และเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนในโอกาสการเข้ามีส่วนร่ วมในบริ ษทั ขนาดใหญ่ระดับ
โลกด้วยการเลือก วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุ วรรณภูมิ 24 ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย
ไม่มี หรื อสามารถลงทุนในสิ นค้าโภคภัณฑ์โดยตรง เช่น ทอง น้ ามัน ยาง เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการช่วยกระจาย ความเสี่ ยง
เพราะขณะที่ตลาดหุ น้ บางแห่ งอยู่ในช่วงขาลงก็สามารถเลือกลงทุนใน ตลาดหุ น้ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีได้ โอกาสทา
กาไรเพิ่มขึ้นจากการใช้เงินทุนของประเทศที่มีอตั ราดอกเบี้ยต่าไปลงทุน ในประเทศที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงกว่า เพื่อ
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ผลตอบแทนในระดับสู ง ซึ่ งการซื้ อขายหลักทรัพย์นกั ลงทุนต้องทาการ เปิ ดบัญชี หลักทรัพย์ต่างประเทศกับบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่เป็ นตัวแทน จากนั้นนักลงทุนสามารถส่ งคาสัง่ ซื้ อขายตลาด หลักทรัพย์
1. ด้ านตลาดหลักทรั พย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ ผลตอบแทนจากการถื อ
ครองหลักทรั พย์, เงิ นปั นผลที่ คาดวาจะได้รับ , ผลการดาเนิ นงานของหลักทรัพ ย์ และ ข้อมูลจากงบการเงิ นและ
รายงานประจาปี ของบริ ษทั รวมทั้งการนาเสนอข้อมูลรายไตรมาสของบริ ษทั ตามลาดับ ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้อง
กับทฤษฎี (ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย, 2545, หน้า 7-15) ภาพรวมของการวิเคราะห์หลักทรั พย์โดยใช้
ปั จจัยพื้นฐาน ปั จจัยทางเศรษฐกิจถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อการ ลงทุนในหลักทรัพย์ ปั ญหาทาง
เศรษฐกิจอาจส่ งผลกระทบต่อปั ญหาอื่นๆ ได้อีกมากมาย และ ก่อให้เกิ ดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผูล้ งทุนได้มาก
ที่สุด ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ผลู ้ งทุนควรคานึ งถึง ได้แก่สภาพคล่องทางการเงิน เมื่อใดก็ตามที่เกิดปั ญหาสภาพคล่อง
ทางการเงิ น หมายความว่าธุ รกิ จ หรื อกิ จการทั้งหลายขาดเงิ นหมุนเวียนที่ จะใช้ในการดาเนิ นงาน ย่อมก่อให้เกิ ด
ปั ญหาอื่นๆ ตามมา เช่น อัตราดอกเบี้ย เมื่อเกิดปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยจะขยับตัวสู งขึ้น ทาให้
ต้นทุ นการ ผลิตของกิ จการ หรื ออุตสาหกรรมต่ างๆ สู งขึ้ นตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม หากสภาพคล่องทาง
การเงินมีมาก อัตราดอกเบี้ ยจะลดต่ าลง ผูค้ นในสังคมจะมีกาลังซื้ อมากขึ้ น ส่ งผลให้อุตสาหกรรม ขยายตัว ธุ รกิ จ
ต่างๆ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ก็ได้รับผลดีตามไปด้วย และอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราระหว่างประเทศ หรื อ
ค่าเงิน ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะเกิดขึ้น
2. ด้ านการลงทุ นเน้ นคุ ณ ค่ า (VI) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ หุ ้นที่ มีพ้ื นฐาน
แนวโน้มเติบโตในระยะยาวและราคาต่ากว่ามูลค่าพื้นฐาน, ประเมินมูลค่าบริ ษทั และหุน้ ของบริ ษทั , หุน้ ในราคาที่มี
ส่ วนลดจากข้อมูลพื้นฐาน และ ราคาของหุ น้ ที่ จะซื้ อต้องต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริ ง ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา (2558) ศึกษาเรื่ องการลงทุนแบบเน้นคุณค่าในประเทศไทย ประเด็นของจานวนหุ น้ และ
ระยะเวลาการถือครองที่ เหมาะสม ได้กล่าวไว้ว่า การลงทุนเน้นคุณค่าเป็ นแนวทางการ ลงทุ นที่ เน้น คัดเลือกหุ ้น
ด้ว ยการศึ ก ษาข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วกับ ในส่ ว นของกิ จ การและประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ควรเป็ นของหุ ้ น ที่ จ ะลงทุ น ท าการ
เปรี ยบเทียบมูลค่าที่ประเมินได้ หรื อ มูลค่าที่ควรจะเป็ น (Intrinsic value) กับราคาหุ น้ ในปั จจุบนั หากพบว่าราคาต่า
กว่ามูลค่าอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งเรี ยกว่ามีส่วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) ก็จะตัดสิ นใจลงทุน และถือไว้
จนกว่าราคาหุน้ จะสะท้อนมูลค่าที่ควรจะเป็ น จึงขายทากาไร
3. ด้ านการเก็งกาไร (Speculator) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ คือ การเข้าหาความ
เสี่ ย งสู งสุ ด เพื่ อให้ท ากาไร ,สภาพคล่ อ งในการซื้ อขายสู ง (High Liquidity) และ การเก็ งก าไรมี ค วามเสี่ ย งสู ง
ตามลาดับซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี ดร.นิ เวศน์ เหมวชิ รวรากร (2020) การเก็งกาไรในตลาดหุ ้นเองนั้น นอกจากจะ
ไม่ หายไปแล้ว มันยังเฟื่ องฟู มากและอาจจะมากกว่าการเก็งกาไรในอดี ตด้วยซ้ า เหตุ ผ ลนั้นน่ าจะมี หลายอย่าง
ประการแรกนั้น การเก็งกาไรเป็ นเรื่ องที่ อยู่ใน “ยีน” ของคนตั้งแต่ยุคเริ่ มต้นของมนุ ษย์ที่เรี ยกว่า “Homo Sapiens”
โดยที่ คนที่ ไม่กล้าหรื อไม่ชอบเสี่ ยงนั้นมักจะเอาตัวรอดและเผยแพร่ เผ่าพันธุ์ได้ยากและน้อยกว่าคนที่ ชอบเสี่ ยง
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ประการต่อมาก็คือ ระบบที่เอื้ออานวยให้กบั การเล่นเก็งกาไร นัน่ ก็คือ ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหุน้ ที่ต่ามากและการ
ที่ไม่เสี ยภาษีกาไรจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ ดังนั้น การซื้ อ ๆ ขาย ๆ หุ น้ และ “ทากาไร” ได้อย่างรวดเร็ วจึงเป็ นสิ่ งที่
คนอยากท า และสุ ด ท้า ยก็ คื อ “ทางเลื อ ก” ในการเก็ ง ก าไรอย่ า งอื่ น ในประเทศไทยนั้น ดู เหมื อ นว่ า จะไม่ ไ ด้
ผลตอบแทนดีเท่ากับการ “เล่นหุ ้น” ในภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั โดยเฉพาะสาหรับคนที่ มีเงินเหลือเก็บ
เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เพื่อการเกษียณ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั เพื่อใช้ให้เป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับ นัก
ลงทุนที่มีความสนใจในการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
ลักษณะประชากร
จากการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีลกั ษณะประชากร ด้านเพศ ด้าน อายุ
ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้ปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุนที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมต่างกัน ดังนั้น
นักลงทุนหรื อผูป้ ระกอบการกิจการต้องสนใจกับลักษณะส่ วนบุคคลข้างต้น เพราะ เนื่ องจากประชากรในแต่ละเพศ
อายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อ น ล้วนแต่ ให้ค วามส าคัญ ในการตัด สิ น ใจลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ มีผลต่อสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งภายในและภายนอก ทาให้เกิ ด
ความเชื่อมัน่ ในการเลือกลงทุนในสิ นทรัพย์
ปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุน
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจในการลงทุนใน ด้านเศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ
ด้านสังคมและการเมือง ด้านระยะเวลาในการลงทุน ด้านบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ใช้บริ การ ด้านโอกาสเพิ่มรายได้ดว้ ย
ค่าเฉลี่ย โดยมีผลในทิ ศทางตรงกันข้าม ดังนั้นนักลงทุนและผูป้ ระกอบกิ จการต้องปรับลดปั จจัยที่ มีผลในทิ ศทาง
ตรงกันข้ามดังกล่าว จึงทาให้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของมีผลู ้ งทุนมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ในปัจจุบนั และอนาคต
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2.การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเฉพาะประชากรในการตัด สิ นใจ การลงทุ น ในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ควรขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ เช่น นัก
ลงทุนหรื อผูป้ ระกอบการ นักลงทุนทัว่ ประเทศ เพื่อให้ได้ความแตกต่างทางด้านความคิด ค่านิยม และได้ผลการวิจยั
ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
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