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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือส ารวจลกัษณะปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคล ปัจจยัแรงจูงใจ ในการลงทุนใน

ก าร ตั ด สิ น ใจ ใน  ต ล าด ห ลัก ท รั พ ย์แ ห่ งป ร ะ เท ศ ไท ยข อ งป ระช าก ร ใน เข ต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร                                                              

2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัลกัษณะทางดา้นส่วนบุคคล ปัจจยแัรงจูงใจในการลงทุน ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใน
ตลาดหลกทัรัพยแ์ห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาอิสระคร้ังน้ีคือ นักลงทุนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test  แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว                  

(One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการ
ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  นักลงทุนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ  

ดา้นอายุ  ดา้นระดบัการศึกษา  ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมต่างกนั  และปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการ

ลงทุน ดา้นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ  ดา้นสังคมและการเมือง ดา้นระยะเวลาในการลงทุน ดา้น

บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใช้บริการ และ ดา้นโอกาสเพ่ิมรายได ้ มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีผลในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ตอ้งปรับ

ลดปัจจัยดังกล่าว จึงจะท าให้การตัดสินใจในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ค าส าคญั : การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 

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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วตัถุประสงค์ของการศึกษาอสิระ  

                    1. เพ่ือสารวจลกัษณะปัจจยัทางดา้นส่วนบุคคล ปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุนในการตดัสินใจในตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

                     2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัลกัษณะทางดา้นส่วนบุคคล ปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุน ท่ีส่งผลต่อการ 
ตดัสินใจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตงานวิจยั                                                                                                                                                                        

.                    ..ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุนท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจ

ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดก้ าหนด ขอบเขตของ
การศึกษาดงัน้ี 

 .                    1. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวน 

ประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% โดย เปิด
ตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane (1973) ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาในคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 400   ตวัอยา่ง  

.                    2 ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีใชใ้นการวิจยั 

                     การก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัจะก าหนดตวัแปร 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

                     2.1 ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

                     2.1.1 ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ของนกัลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

                     2.1.2 ตวัแปรดา้นแรงจูงใจ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ สงัคมและการเมือง 

ระยะเวลาในการลงทุน บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการ โอกาสเพ่ิมรายได ้เป็นโอกาสสร้างช่ือเสียงใหต้นเองในการ
ลงทุน รู้จกับริษทัต่างๆ มากข้ึน ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

                    2.2 ตวัแปรตาม คือ อิทธิท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย ไดแ้ก่ ดา้นตลาดหลกัทรัพย ์ดา้นตวัหลกัทรัพย ์ดา้นการลงทุนเนน้คุณค่า และดา้นการเกง็ก าไรของนกั
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

                     3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาและเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธนัวาคม 2563 รวมระยะเวลา
ทั้งส้ิน 3 เดือน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บส าหรับงานวิจยัน้ีอธิบายไดด้งัน้ี 

                     1. การศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือทราบถึงขอ้มูลส่วนบุคคล แรงจูงใจ การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

                     2. ผลการวิจยัน้ีคาดวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้สนใจจะน าไปใชใ้นประกอบในการตดัสินใจการ

ลงทุนได ้

สมมตฐิานของการศึกษาอสิระ  

                    สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

                       1.1. เพศ ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

                       1.2. อาย ุต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

                       1.3. อาชีพ ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

                       1.4. ระดบัการศึกษา ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

                       1.5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั  

                       สมมตฐิานที่2 ปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในตลาดหลกทัรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั                                                                                                                                                                                        

.                       2.1. ปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุน ดา้นเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิภายในประเทศมีอิทธิพลส่งผลต่อ

การตดัสินใจในตลาดหลกทัรัพยแ์ห่ง ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั                                                                                                                                            

.                       2.2. ปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุน ดา้นสงัคมและการเมืองอิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจในตลาด

หลกทัรัพยแ์ห่ง ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั                                                                                                                                            

.                       2.3. ปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุน ดา้นระยะเวลาในการลงทุน อิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจในตลาด

หลกทัรัพยแ์ห่ง ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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.                        2.4. ปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุน ดา้นบริษทหัลกทัรัพยท่ี์ใชบ้ริการมีอิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจ

ในตลาดหลกทัรัพยแ์ห่ง ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั                                                                                                                                            

.                        2.5. ปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุน ดา้นโอกาสเพม่ิ รายไดมี้อิทธิพลส่งผลต่อการตดัสินใจในตลาด

หลกทัรัพยแ์ห่ง ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั                                                                                                                                            

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรต้น  (independent variable)        ตวัแปรตาม (dependent variable) 

 

 

การออกแบบการวจิยั  

                     ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กล่าวคือ เป็นการวิจยัท่ีมี

การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเกบ็ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง

เพียงคร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทาง
สถิติ  
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ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวธีิการสุ่มตวัอย่าง  

                      ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเน่ืองจากกลุ่มประชากรมีจ านวน 

439,930 คน ผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น เรียกวา่ Non-Probability และสุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยอาศยัสูตรในการค านวณกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณไม่เกิน 5% ผูวิ้จยัเลือกใชต้ารางส าเร็จรูปการก าหนด

ตวัอยา่งของ Yamane (1973) เป็นตารางท่ีใชห้าขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือประมาณค่าสดัส่วนของประชากร ดงันั้น

ขนาดตวัอยา่งของการวิจยัในคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  

                     ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดท่ีเป็น

แนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม เพ่ือเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวิธีวิจยัเชิงส ารวจเป็นค าถามปลายปิด โดย

ผูวิ้จยัมีค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ แบ่งแบบสอบถามปลายปิดไดเ้ป็น  3 ส่วน และมีขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นปลายเปิดอีก 1 ส่วน ดงัน้ี  

                     ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ดา้นเพศ

ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี จ านวน แบบสอบถามทั้งหมด 5 ขอ้  

                    ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ย ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นเศรษฐกิจโลก

และเศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นสงัคมและการเมือง ดา้นระยะเวลาในการลงทุน ดา้นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการ 

และดา้นโอกาสเพ่ิมรายได ้มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 26 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะประเมินค่า
ความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale)  

                   ส่วนที่ 3 การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถามเก่ียวกบั

ดา้นตลาดหลกัทรัพย ์ดา้นตวัหลกัทรัพย ์ดา้นการลงทุนเนน้คุณค่า (VI) และดา้นการเกง็ก าไร มีจ านวน

แบบสอบถามทั้งหมด 11 ขอ้  

                   ผูวิ้จยัไดแ้บ่งช่วงระดบัความคิดเห็นของการตดัสินใจในการลงทุนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น โดยใชสู้ตรการหาความกวา้งของอนัตร
ภาคชั้น 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  

                 การสร้างเคร่ืองท่ีใชใ้นการวิจยั ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเกบ็รวบรวม ขอ้มูล 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
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                  1. ศึกษาและคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กระบวนการตดัสินใจ และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคลินิกเสริม
ความงาม  

                  2. นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เพ่ือท าใหค้วามหมายของตวัแปรสามารถ วดัผล

ไดอ้ยา่งชดัเจน  

                  3. น านิยามศพัทเ์ฉพาะมาสร้างขอ้ค าถามท่ีมีความครอบคลุมและสมัพนัธ์กบันิยามศพัทข์องตวัแปร

ทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการวดัผล  

                  4. จดัท าร่างแบบสอบถาม ซ่ึงโครงสร้างประกอบไปดว้ย 3 ส่วน  

                  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย ดา้น

เพศ ดา้นอาย ุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 5 ขอ้  

                    ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ย ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นเศรษฐกิจโลก

และเศรษฐกิจภายในประเทศ ดา้นสงัคมและการเมือง ดา้นระยะเวลาในการลงทุน ดา้นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการ 

และดา้นโอกาสเพ่ิมรายได ้มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 26 ขอ้                                                                                

.                 ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถามเก่ียวกบั

ดา้นตลาดหลกัทรัพย ์ดา้นตวัหลกัทรัพย ์ดา้นการลงทุนเนน้คุณค่า (VI) และดา้นการเกง็ก าไร มีจ านวน

แบบสอบถามทั้งหมด 11 ขอ้ 

               5. ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ว่าแบบสอบถามใช้
ภาษาและลกัษณะของขอ้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง 

สรุปผลการวจิยั 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

         การศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง  จ านวน  231  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.80  และเพศชาย  จ านวน  169  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.30  ส่วน

ใหญ่มีอาย ุ 26- 35  ปี  จ านวน  236  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.00  รองลงมาคือ  อายสูุงกวา่  35  ปีข้ึนไป  จ านวน  118  

คน  คิดเป็นร้อยละ  29.50  และ อาย ุ 18 – 25  ปี  จ านวน  46  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.50  ตามล าดบั   ส่วนใหญ่มี

อาชีพพนกังานบริษทั จ านวน  270  คน  คิดเป็นร้อยละ  67.50  รองลงมาคือ  อ่ืนๆ  จ านวน  70  คน  คิดเป็นร้อยละ  

17.50  และธุรกิจส่วนตวั  จ านวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.00  ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีผูจ้บระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และรองลงมาคือสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
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10.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001-30,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมา 

รายได ้สูงกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และ รายได ้10,000-20,000 บาท จ านวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30 ตามล าดบั  

ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการลงทุน 

                    ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการลงทุนของผูท่ี้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  คือ  ดา้น

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ  ดา้นสังคมและการเมือง  ดา้นระยะเวลาในการลงทุน   ดา้นบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการ และ ดา้นโอกาสเพ่ิมรายได ้ 

                     1. ด้านเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ทุกข้อให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจต่างประเทศและใน

ประเทศ, เศรษฐกิจของต่างประเทศส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย, อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ตามล าดบั ให้ความส าคญัรองลงมา คือ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้  การผลิตและ

ความสามารถในการแข่งขันกบัต่างประเทศ  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ และ อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งประเทศ ตามล าดบั 

                    2.ด้านสังคมและการเมือง   โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อให้

ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ สถานการณ์การประทว้งในประเทศไทย  รัฐบาลการปกครองในปัจจุบนั การเปิด
ตลาดกบัต่างประเทศ การส่งเสริมการลงทุนตามล าดบั และ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ตามล าดบั 

                      3. ด้านระยะเวลาในการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ให้

ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ลงทุนระยะสั้น (นอ้ยกว่า 3 เดือน ) ลงทุนในระยะกลาง ( 3 เดือน– 6 เดือน และ
ลงทุนระยะยาว ( มากกวา่ 1 ปีข้ึนไป) ตามล าดบั 

                      4. ด้านบริษทัหลกัทรัพย์ที่ใช้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ให้

ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั โปรแกรมการซ้ือขายท่ีมีคุณภาพ ความสามารถในการ

ติดต่อ เช่น สาขาท่ีเดินทางสะดวก ช่องทางท่ีหลากหลาย  ผลประโยชนอ่ื์น เช่น การจดัสรรหุน้จองไอพีโอ ของขวญั
ในโอกาสต่างๆ เจา้หนา้ท่ีการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ,อตัราค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ต ่า ตามล าดบั 

                     5 ด้านโอกาสเพิม่รายได้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ใหค้วามส าคญั

อยู่ในระดบัมาก คือ กระจายการลงทุนไปยงัสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ เช่น พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุนรวม ทองค า 

, มีรูปแบบในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เช่น ซ้ือหุน้ตามแนวเส้นค่าเฉล่ีย (Moving Average) และ ทยอยซ้ือหลกัทรัพย ์
ในช่วงตลาดขาข้ึนไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยบ่์อยเกินไป ตามล าดบั 
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การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

                       การตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของผูท่ี้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก  คือ  ดา้นตลาดหลกัทรัพย ์,  ดา้นการลงทุนเนน้คุณค่า (VI) และ  ดา้นการเกง็ก าไร (Speculator)  

                     1. ด้านตลาดหลักทรัพย์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้ใหค้วามส าคญั

อยู่ในระดบัมาก คือ ผลตอบแทนจากการถือครองหลกัทรัพย,์ เงินปันผลท่ีคาดวาจะไดรั้บ, ผลการด าเนินงานของ

หลกัทรัพย ์และ ขอ้มูลจากงบการเงินและรายงานประจ าปี ของบริษทั รวมทั้งการน าเสนอขอ้มูลรายไตรมาสของ
บริษทั ตามล าดบั  

                     2. ด้านการลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investor) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ทุกขอ้ใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ หุน้ท่ีมีพ้ืนฐานแนวโนม้เติบโตในระยะยาวและราคาต ่ากว่ามูลค่าพ้ืนฐาน, 

ประเมินมูลค่าบริษทัและหุน้ของบริษทั , หุน้ในราคาท่ีมีส่วนลดจากขอ้มูลพ้ืนฐาน และ ราคาของหุน้ท่ีจะซ้ือตอ้งต ่า
กวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง ตามล าดบั 

                     3. ด้านการเก็งก าไร (Speculator) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า             ทุก

ขอ้ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ การเขา้หาความเส่ียงสูงสุด เพ่ือให้ท าก าไร ,สภาพคล่องในการซ้ือขายสูง 
(High Liquidity) และ การเกง็ก าไรมีความเส่ียงสูง ตามล าดบั 

อภิปรายผล  

                     การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี1 แรงจูงใจในการลงทุน โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก คือ  ดา้นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ,  ดา้นสังคมและการเมือง,  ดา้นระยะเวลาในการ

ลงทุน,   ดา้นบริษทัหลกัทรัพย์ท่ีใช้บริการ และ ด้านโอกาสเพ่ิมรายได้  ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นตลาดหลกัทรัพย ์  ดา้นการลงทุนเนน้คุณค่า (Value 
Investor) และ  ดา้นการเกง็ก าไร (Speculator) โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม  ดงัน้ี 

                     1. ด้านเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ทุกข้อให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจต่างประเทศและใน

ประเทศ, เศรษฐกิจของต่างประเทศส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย, อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ตามล าดบั ใหค้วามส าคญัรองลงมา คือ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ , ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ , การผลิตและ

ความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ , อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ และ อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราระหว่างประเทศ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2558) ท่ีกล่าว

ไวว้่า การวิเคราะห์เทคนิคเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางการเคล่ือนไหวของราคาหุน้ ทั้ง

ยงัสามารถหาจังหวะท่ีเหมาะสมในการเข้าซ้ือหุ้นหรือรระยะเวลาในการถือครองข้ึนอยู่กับปัจจัยวิเคราะห์
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ปัจจยัพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจ ขอ้มูลอุตสาหกรรม และขอ้มูลบริษทัท่ีตอ้งการลงทุน เพ่ือคน้หา

หุ้นท่ีน่าลงทุนควบคู่ไปกบัการวิเคราะห์ทางเทคนิคและหาจงัหวะเขา้ซ้ือซ่ึงจะช่วยให้ผูล้ทุนสามารถตดัสินใจได้
อยา่งรอบคอบมากยิ่งข้ึน 

                     2. ด้านสังคมและการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อให้

ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ สถานการณ์การประทว้งในประเทศไทย , รัฐบาลการปกครองในปัจจุบนั, การเปิด

ตลาดกบัต่างประเทศ ,การส่งเสริมการลงทุนตามล าดบั และ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ตามล าดบั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ กนกดล สิริวฒันชยั (2557) ปัจจยัเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์ปัจจยัทางสังคมและการเมือง ปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมี ความไม่แน่นอน 2.8.4  ไดท้ าการศึกษา การตดัสินใจลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่ท่ี มี

อายุระหว่าง 18 -48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของคนรุ่น ใหม่ท่ีมีอายุ

ระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.6 และ

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขต กรุงเทพมหานครสามารถอธิบายการตดัสินใจ

ลงทุนในหุน้ได ้ร้อยละ 44.4 นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยั ดา้นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18-48 ปี ใน

เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงประกอบดว้ย ความ ตอ้งการของบุคคล และทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุน
ในหุน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05    

                       กรณี ศึกษา การตัด สินใจลงทุนในหุ้นของคน รุ่นใหม่ ท่ี  มีอายุระหว่าง 18 -48 ปี ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งท่ีใชใ้น การวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรและกลุ่มตวอัย่า งในการวิจยัคร้ังน้ีคือคนรุ่นใหม่ท่ีมี

อายุระหว่าง 18 - 48ปี ในเขตกรุงเทพมหานครโดยทา การเก็บรวบรวมขอมู้ลจา นวน 400  ตวัอย่างจ านวน โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ รวบรวมขอ้มูล ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ใช้วิธีการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และแสดงหาค่าร้อยละ(Percentage) ขอ้มูล

เก่ียวกบั พฤติกรรมใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ การหาค่าเฉล่ีย(Mean) และการหาค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจใชส้ถิติเชิง พรรณา (Descriptive Statistic)ไดแ้ก่ 

การหาค่าเฉล่ีย(Mean) และ การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ไดแ้ก่ t-test, F-test และสถิติวิเคราะห์ถดถอย (Regression 
Analysis : RA)  

                      3. ด้านระยะเวลาในการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ให้

ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ลงทุนระยะสั้น (นอ้ยกว่า 3 เดือน ) ,ลงทุนในระยะกลาง ( 3 เดือน– 6 เดือน และ
ลงทุนระยะยาว ( มากกวา่ 1 ปีข้ึนไป) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัขอ้มูลเพ่ือการลงทุน  

                    ชิติพทัธ์ วรารัตน์นิธิกุล (2550) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า การลงทุนหมายถึงภาระผูกพนัในช่วงระยะเวลา หน่ึง

ของเงินลงทุนจ านวนหน่ึงเพ่ือให้ได้มาซ่ึง  ผลตอบแทนในอนาคตท่ี มากพอจะชดเชยกับภาระผูกพนั ในช่วง

ระยะเวลาท่ีน าเงินมาลงทุนอตัราเงิน เฟ้อ และความไม่แน่นอนในอนาคตของเงินลงทุนจ านวนนั้น  ปัจจยัท่ีนัก
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ลงทุนจะเลือกลงทุนในสินทรัพยใ์ดนั้น ส่วนใหญ่มาจากใหบ้ริการของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงการตดัสินใจดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการตดัสินใจ 

                      4. ด้านบริษทัหลกัทรัพย์ที่ใช้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ คือ  ภาพลกัษณ์

ท่ีดีของบริษทั ,โปรแกรมการซ้ือขายท่ีมีคุณภาพ ,ความสามารถในการติดต่อ เช่น สาขาท่ีเดินทาง สะดวก ช่องทางท่ี

หลากหลาย ,ผลประโยชน์อ่ืน เช่น การจดัสรรหุ้นจองไอพีโอ ของขวญัในโอกาสต่างๆ เจา้หน้าท่ีการตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพ ,อตัราค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ต ่า ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบั บริษทัหลกัทรัพย ์

ShuiYee Wong & Kwai Sang Chin (2007) ได้กล่าวไวใ้นความหมายของบริษทัหลกัทรัพย์ เป็นการลดจ านวน

เจา้หนา้ท่ีแนะน าการลงทุน เพราะนกัลงทุนรุ่นใหม่มีความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการลงทุนเป็นอย่างดี และสามารถซ้ือ

ขายหลกัทรัพยไ์ดด้ว้ยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงลดค่า ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ือการ

แข่งขนักนัในอุตสาหกรรม แต่การสร้างใหลู้กคา้เกิดความ จงรักภกัดีหรือการออกสินคา้ และบริการรูปแบบใหม่ๆ

ก่อนคู่แข่งขันก็เป็นเร่ืองท่ีท้าทายของธุรกิจในการ ตอบสนองความคาดหวงัท่ีมีอย่างไม่จ ากัดของลูกค้า ใน

อุตสาหกรรมน้ีจึงตอ้งมีแนวทางพฒันาบุคลากร และระบบ ในการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งต่อ
ความของนกัลงทุน 

                    5. ด้านโอกาสเพิม่รายได้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ คือ กระจายการลงทุน  ไปยงั

สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ เช่น พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุนรวม ทองค า , มีรูปแบบในการซ้ือขาย  หลกัทรัพย ์เช่น 

ซ้ือหุน้ตามแนวเส้นค่าเฉล่ีย (Moving Average) และ ทยอยซ้ือหลกัทรัพย ์ในช่วงตลาดขาข้ึน ไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย์
บ่อยเกินไป ตามล าดบั           

                     ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี (Moneyhub (2016), ผูแ้ปล ดาวิษ  ชาญชยัวานิช (2559))  การลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยข์องประเทศ สหรัฐอเมริกานั้น ถือเป็นตลาดท่ีรวมหลกัทรัพยก์ลุ่มเทคโนโลยีท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกและ

เศรษฐกิจของประเทศก าลงัมี การฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน นอกจากราคาหลกัทรัพยท่ี์ปรับข้ึนแลว้นักลงทุนอาจได้

ประโยชน์เพ่ิมเติมจากค่าเงินท่ีมี แนวโนม้แข็งค่าตามพฒันาการทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลดการอดัฉีดเมด็เงินเขา้สู่

ระบบผ่านมาตรการ QE (Quantitative Easing หมายถึง มาตรการการผ่อนคลายการเงิน หรือท่ีเราเรียกว่าการพิมพ์

ธนบตัรออกมาเพ่ือ ส่งเสริมสภาพคล่อง และกระตุน้เศรษฐกิจ) ซ่ึงการถอนคนัเร่งมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจะท า

ต่อเม่ือตวัเลขทาง เศรษฐกิจฟ้ืนตวัอย่างมัน่คงกว่าน้ี จึงคลายกงัวลไดใ้นระดบัหน่ึง ขณะท่ีนโยบายการเงินแบบผอ่น

คลายจะยงัมีคง ต่อไปแมม้าตรการดงักล่าวลดบทบาทลง ดงันั้นการลงทุนในตลาดหุน้อเมริกาเป็นการเพ่ิมโอกาสท า

ก าไรแบบไร้ ขีดจ ากดั และเพ่ิมความยืดหยุ่นในการลงทุนในโอกาสการเขา้มีส่วนร่วมในบริษทัขนาดใหญ่ระดบั

โลกดว้ยการเลือก วารสารวิชาการ สถาบนัเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 24 ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทย

ไม่มี หรือสามารถลงทุนในสินคา้โภคภณัฑโ์ดยตรง เช่น ทอง น ้ามนั ยาง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการช่วยกระจาย ความเส่ียง

เพราะขณะท่ีตลาดหุน้บางแห่งอยู่ในช่วงขาลงก็สามารถเลือกลงทุนใน ตลาดหุน้ท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีได ้โอกาสท า

ก าไรเพ่ิมข้ึนจากการใชเ้งินทุนของประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่าไปลงทุน ในประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่ เพ่ือ
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ผลตอบแทนในระดบัสูง ซ่ึงการซ้ือขายหลกัทรัพยน์กัลงทุนตอ้งท าการ เปิดบญัชีหลกัทรัพยต่์างประเทศกบับริษทั
หลกัทรัพยท่ี์เป็นตวัแทน จากนั้นนกัลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซ้ือขายตลาด หลกัทรัพย ์

                     1. ด้านตลาดหลักทรัพย์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผลตอบแทนจากการถือ 

ครองหลกัทรัพย,์ เงินปันผลท่ีคาดวาจะไดรั้บ, ผลการด าเนินงานของหลกัทรัพย ์และ ขอ้มูลจากงบการเงินและ

รายงานประจ าปี ของบริษทั รวมทั้งการน าเสนอขอ้มูลรายไตรมาสของบริษทั ตามล าดบั ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัทฤษฎี  (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย, 2545, หน้า 7-15) ภาพรวมของการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้

ปัจจยัพ้ืนฐาน ปัจจยัทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลกระทบต่อการ ลงทุนในหลกัทรัพย ์ปัญหาทาง

เศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆ ไดอี้กมากมาย และ ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผูล้งทุนไดม้าก

ท่ีสุด ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีผูล้งทุนควรค านึงถึง ไดแ้ก่สภาพคล่องทางการเงิน เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปัญหาสภาพคล่อง

ทางการเงิน หมายความว่าธุรกิจ หรือกิจการทั้งหลายขาดเงินหมุนเวียนท่ีจะใชใ้นการด าเนินงาน ย่อมก่อให้เกิด

ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น อตัราดอกเบ้ีย เม่ือเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อตัราดอกเบ้ียจะขยบัตวัสูงข้ึน ท าให้

ตน้ทุนการ  ผลิตของกิจการ หรืออุตสาหกรรมต่างๆ สูงข้ึนตามไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม หากสภาพคล่องทาง 

การเงินมีมาก อตัราดอกเบ้ียจะลดต ่าลง ผูค้นในสังคมจะมีก าลงัซ้ือมากข้ึน ส่งผลให้อุตสาหกรรม ขยายตวั ธุรกิจ

ต่างๆ รวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยก์็ไดรั้บผลดีตามไปดว้ย และอตัราแลกเปล่ียน เงินตราระหว่างประเทศ หรือ
ค่าเงิน ปัญหาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศจะเกิดข้ึน 

                     2. ด้านการลงทุนเน้นคุณค่า (VI) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ หุ้นท่ีมีพ้ืนฐาน

แนวโนม้เติบโตในระยะยาวและราคาต ่ากว่ามูลค่าพ้ืนฐาน, ประเมินมูลค่าบริษทัและหุน้ของบริษทั , หุน้ในราคาท่ีมี

ส่วนลดจากขอ้มูลพ้ืนฐาน และ ราคาของหุน้ท่ีจะซ้ือตอ้งต ่ากว่ามูลค่าท่ีแทจ้ริง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด 

รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา (2558) ศึกษาเร่ืองการลงทุนแบบเนน้คุณค่าในประเทศไทย ประเดน็ของจ านวนหุน้และ

ระยะเวลาการถือครองท่ีเหมาะสม ไดก้ล่าวไวว้่า การลงทุนเน้นคุณค่าเป็นแนวทางการ ลงทุนท่ีเน้น คดัเลือกหุ้น 

ด้วยการศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวกับในส่วนของกิจการและประเมินมูลค่าท่ี  ควรเป็นของหุ้นท่ีจะลงทุน ท าการ

เปรียบเทียบมูลค่าท่ีประเมินได ้หรือ มูลค่าท่ีควรจะเป็น (Intrinsic value) กบัราคาหุน้ในปัจจุบนั หากพบว่าราคาต ่า

กว่ามูลค่าอย่างมีนยัส าคญั ซ่ึงเรียกว่ามีส่วนเผื่อความปลอดภยั (Margin of Safety) ก็จะตดัสินใจลงทุน และถือไว้

จนกวา่ราคาหุน้จะสะทอ้นมูลค่าท่ีควรจะเป็น จึงขายท าก าไร 

                 3. ด้านการเก็งก าไร (Speculator) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ คือ การเขา้หาความ

เส่ียงสูงสุด เพ่ือให้ท าก าไร ,สภาพคล่องในการซ้ือขายสูง (High Liquidity) และ การเก็งก าไรมีความเส่ียงสูง 

ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี  ดร.นิเวศน์  เหมวชิรวรากร (2020) การเก็งก าไรในตลาดหุ้นเองนั้น นอกจากจะ

ไม่หายไปแลว้ มนัยงัเฟ่ืองฟูมากและอาจจะมากกว่าการเก็งก าไรในอดีตด้วยซ ้ า เหตุผลนั้นน่าจะมีหลายอย่าง 

ประการแรกนั้น การเก็งก าไรเป็นเร่ืองท่ีอยู่ใน “ยีน” ของคนตั้งแต่ยุคเร่ิมตน้ของมนุษยท่ี์เรียกว่า “Homo Sapiens” 

โดยท่ีคนท่ีไม่กลา้หรือไม่ชอบเส่ียงนั้นมกัจะเอาตวัรอดและเผยแพร่เผ่าพนัธ์ุไดย้ากและน้อยกว่าคนท่ีชอบเส่ียง 
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ประการต่อมากคื็อ ระบบท่ีเอ้ืออ านวยใหก้บัการเล่นเกง็ก าไร นัน่ก็คือ ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหุน้ท่ีต ่ามากและการ

ท่ีไม่เสียภาษีก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงันั้น การซ้ือ ๆ ขาย ๆ หุน้และ “ท าก าไร” ไดอ้ย่างรวดเร็วจึงเป็นส่ิงท่ี

คนอยากท า และสุดท้ายก็คือ “ทางเลือก” ในการเก็งก าไรอย่างอ่ืนในประเทศไทยนั้ นดูเหมือนว่าจะไม่ได้

ผลตอบแทนดีเท่ากบัการ “เล่นหุ้น” ในภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัโดยเฉพาะส าหรับคนท่ีมีเงินเหลือเก็บ
เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เพ่ือการเกษียณ  

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  

              จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยั  เพ่ือใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ละเป็นแนวทางส าหรับ นกั
ลงทุนท่ีมีความสนใจในการลงทุนตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

ลกัษณะประชากร  

 จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากร ดา้นเพศ ดา้น อาย ุ 

ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าใหปั้จจยัแรงจูงใจในการลงทุนท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมต่างกนั  ดงันั้น

นกัลงทุนหรือผูป้ระกอบการกิจการตอ้งสนใจกบัลกัษณะส่วนบุคคลขา้งตน้ เพราะ เน่ืองจากประชากรในแต่ละเพศ  

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ลว้นแต่ให้ความส าคัญ ในการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อสินทรัพยน์ั้น ทั้งภายในและภายนอก ท าให้เกิด

ความเช่ือมัน่ในการเลือกลงทุนในสินทรัพย ์

ปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุน 

              จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า แรงจูงใจในการลงทุนใน ดา้นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ดา้นสังคมและการเมือง ดา้นระยะเวลาในการลงทุน  ดา้นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้ริการ ดา้นโอกาสเพ่ิมรายไดด้ว้ย

ค่าเฉล่ีย โดยมีผลในทิศทางตรงกนัขา้ม ดงันั้นนักลงทุนและผูป้ระกอบกิจการตอ้งปรับลดปัจจยัท่ีมีผลในทิศทาง
ตรงกนัขา้มดงักล่าว จึงท าใหล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของมีผูล้งทุนมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบนัและอนาคต 
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 2.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในการตัดสินใจ การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ควรขยายขอบเขตดา้นประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน อาทิเช่น นกั

ลงทุนหรือผูป้ระกอบการ นกัลงทุนทัว่ประเทศ เพ่ือใหไ้ดค้วามแตกต่างทางดา้นความคิด ค่านิยม และไดผ้ลการวิจยั

ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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