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บทคัดย�อ 

 การศึกษาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) เพ่ือสํารวจลักษณะปRจจัยสSวนบุคคล
ของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18 - 48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของปRจจัยสSวนบุคลท่ีสSงผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-
48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวบรวมข อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 420 ชุด จาก
ประชากรคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช ในการ
วิเคราะห�เชิงพรรณนาได แกS คSาร อยละ คSาความถี่ คSาเฉล่ีย และสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบใช สถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด วย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษาอิสระพบวSาคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW ปRจจัยท่ีมีผลตSอการ
ตัดสินใจสSวนใหญSเปdนเพศหญิง อายุระหวSาง 26-33 ปW มีรายได ตSอเดือน 20,001-30,000 
บาท เงินออมตSอเดือน 10,001-15,000 บาท เงินลงทุนในหุ น 20,001-30,000 บาท 
ประสบการณ� ในการลงทุนในหุ น 1-5 ปW ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานโสด และมี
ความต องการของบุคคลโดยมีความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรจากการขาย
หุ นในระดับสูง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได วSา ปRจจัยด านประชากร ท่ีแตกแตSงกันสSงผลตSอ
เพศ อายุ อาชีพ รายได ตSอเดือน เงินออมตSอเดือน เงินลงทุนในหุ น ประสบการณ�การลงทุน
ในหุ น ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรสท่ีมีความแตกตSางกันสSงผลตSอการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตSางกัน 

คําสําคัญ : คนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW,เขตกรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

This independent study aimed to 1) survey the personal factors of youth 
aged 18-48 in Bangkok, 2) to study the influence of personal factors on 
investment decisions in stocks of young people aged between 18. -48 years 
in Bangkok. Data were collected from a questionnaire of 420 people from 
youth aged 18-48 years in Bangkok. The statistics used in the descriptive 
analysis were percentage,frequency,meanand standard deviation.The 
comparative hypothesis test was used to test the hypothesis using one-way 
statistical variance. 

An independent study found that the young generation aged 18-48, who had 
the greatest influence on decision factors, were women aged 26-33 years 
with monthly income, savings of 20,001-30,000 baht per month, 10,001-
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15,000 baht, investing 20,001 shares. -30,000 baht 1-5 years of experience in 
investing in stocks, bachelor's degree, bachelor's degree, and individual needs 
with high expectations of return in the form of capital gains. 

The results of the double analysis test were that the different trees affect 
the monthly income per month, saving per month, money on the contract. 
Stock investment experience Education level Different marital status affect 
the decision to invest in stocks of young people aged between 18-48 years 
in Bangkok differently 

บทนํา 

การลงทุนในยุคปRจจุบันนับได วSามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก โดยสSวนใหญSแล ว
ประชาชนจะให ความสนใจในการนําเ งินไปลงทุนในเคร่ืองมือทางการเ งิน อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการ นําเงินไปฝากไว กับธนาคารพาณิชย� ซึ่งมีผลตอบแทนท่ีต่ํา ไมSวSาจะเปdน
ธนาคารเอกชนหรือธนาคารของภาครัฐก็ตาม ประชาชนท่ีมีกําลังทรัพย�พอท่ีจะลงทุนจึง
พยายามหาทางเลือกท่ีจะสร างผลตอบแทนสูงสุดให กับตนเองมากขึ้น โดยการนําเงินไป
ลงทุนกับกิจกรรมตSาง ๆ อาทิเชSน การลงทุนในทองคําหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 
เปdนต น ขึ้นอยูSกับการยอมรับความเส่ียงของ แตSละบุคคล โดยท่ีในปRจจุบันมีทางเลือกตSางๆ 
มากมายท่ีสถาบันการเงินตSางคิดค นมากเพ่ือตอบสนองความต องการของลูกค า และอีก
หน่ึงทางเลือกท่ีประชาชนให ความสนใจมากและเปdนท่ีนิยมในวงกว าง คือ การลงทุนตลาด
ทุน โดยเฉพาะผู ท่ีต องการความหลากหลายในการลงทุน เน่ืองจากเปdนการลงทุนท่ีได 
ผลตอบแทนท่ีสูงกวSาหากเปรียบเทียบกับการฝากเงินในธนาคาร  เชSน ผลตอบแทนจากเงิน
ปRนผล หรือกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย�  ประกอบกับมีชSองทางในการลงทุนท่ีงSายและ
สะดวกผSานระบบออนไลน�หรือโทรศัพท�ส่ังซื้อผSานทางโบรกเกอร� เปdนต น ซึ่งเหมาะแกSคน
รุSนใหมSท่ีต องการการลงทุนท่ีหลากหลายและได รับผลตอบแทนท่ีคุ มคSา 

อยSางไรก็ตามแม วSาในยุคปRจจุบันจะมีการลงทุนอยูSมากมายหลากหลายรูปแบบซึ่ง
ขึ้นอยูSกับผู ลงทุนจะมีความสนใจหรือความถนัดท่ีแตกตSางกันออกไป การท่ีเลือกลงทุนใน
รูปแบบใดน้ันก็จะต องศึกษาข อมูลตSาง ๆ โดยละเอียดกSอนการลงทุน เพ่ือเปdนการบริหาร
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ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ซึ่งการลงทุนในตลาดหุ นถือได วSาเปdนการลงทุนท่ีท าทายมี
นักลงทุนรายใหมSเข ามาอยSางตSอเน่ือง ด วยผลตอบแทนท่ีนSาสนใจกวSาการลงทุนประเภท
อ่ืน ดังน้ัน ผู วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุ
ระหวSาง 18 – 48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะทราบถึงปRจจัยสSวนบุคคลท่ีสSงผลตSอ
การตัดสินใจลงทุนในหุ น  โดยผู วิจัยได นําแนวคิด ทฤษฎีตSาง ๆ ท่ีศึกษามาใช ในการเก็บ
รวบรวมข อมูลและวิเคราะห�เพ่ือให ได มาซึ่งข อมูล และเพ่ือเปdนประโยชน�แกSผู ท่ีมีความ
สนใจลงทุนในตลาดทุนตSอไป 

วัตถุประสงคBของการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

1. เพ่ือสํารวจลักษณะปRจจัยสSวนบุคคลของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18 - 48 ปW 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปRจจัยสSวนบุคลท่ีสSงผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุ นของคน

รุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

1. ขอบเขตของประชากร 

ขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ี ผู ศึกษาต องการศึกษากลุSมประชากรท่ีสSงผลตSอการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตของกลุ�มตัวอย�าง 

ขนาดของกลุSมตัวอยSางคิดจากสูตรการคํานวณกลุSมตัวอยSางของ Yamane (1973) เพ่ือ
กําหนดขนาดของกลุSมตัวอยSางท่ีจะใช ในการศึกษา โดยกําหนดคSาความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับได ท่ี 0.05 หรือคิดเปdนคSาความคลาดเคล่ือนท่ี 5% โดยคSาความเช่ือม่ัน จะอยูSท่ี
ระดับ 95% ได จํานวน 420 คน   
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3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช�ในการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

การศึกษาอิสระคร้ังน้ีจะใช เคร่ืองมือในการเก็บข อมูลเปdนแบบสอบถามเก่ียวกับ

ประเด็นสําคัญตSาง ๆ ให ด านของปRจจัยด านประชากรศาสตร� ปRจจัยด านความต องการของ

บุคคล ด านทักษะพ้ืนฐาน ด านเศษฐกิจ ของประชากร ของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-

48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตSอการตัดสินใจลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุ

ระหวSาง 18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรท่ีใช�ในการค�นคว�าอิสระ 

1. ตัวแปรอิสระ ได แกS ปRจจัยสSวนบุคคลได แกS เพศ อายุ อาชีพ รายได ตSอเดือน เงิน

ออมตSอเดือน เงินลงทุนในหุ น ประสบการณ�การลงทุนในหุ น ระดับการศึกษา สถานภาพ

การสมรส 

2. ตัวแปรตาม การตัดสินใจลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด วย ด านความต องการของของบุคคล  ด านทักษะ

พ้ืนฐาน ด านเศรษฐกิจ  

ขอบเขตระยะเวลาการดําเนินการศึกษา 

ขอบเขตระยะเวลาการดําเนินการศึกษาเร่ิมตั้งแตSเดือน ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ประโยชนBท่ีคาดว�าจะได�รับ 

 1. สามารถนําข อมูลด านปRจจัยสSวนบุคคลท่ีสSงผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุ นของ

คนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18 - 48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใช ในการวิเคราะห�

แนวโน มโดยรวมของนักลงทุนรุSนใหมS  
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 2. สามารถนําข อมูลด านความต องการของบุคคลของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง  

18 - 48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความสัมพันธ�กับการตัดสินใจลงทุนในหุ นไปใช เปdน

ฐานข อมูลในการตอบสนองความต องการของนักลงทุนรุSนใหมSในอนาคต  

 3. สามารถนําข อมูล ไปใช เปdนแนวทางการตัดสินใจของการลงทุนในหุ นให แกSนัก

ลงทุนรายใหมSท่ีเร่ิม สนใจเข ามาลงทุน 

บททบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

ชุมพล ชีววิริยะกุล, 2543 ได ทําการศึกษาเร่ือง“การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย�

กลุSมธนาคารพาณิชย�ของนักลงทุนรายยSอยในจังหวัดเชียงใหมS” พบวSา ในด านพฤติกรรม 

ของนักลงทุนรายยSอยในหลักทรัพย�กลุSมธนาคารพาณิชย�สSวนใหญSเข ามาลงทุนมากกวSา 5 

ปW มีวงเงินลงทุนประมาณ100,000 - 500,000 บาท ใช เ งินทุนสSวนตัวในการลงทุน 

ระยะเวลา ในการถือครองหลักทรัพย�โดยเฉล่ีย1ทิตย�ซึ่งทําการลงทุนเพ่ือการเก็งกําไร 

สุพร จรูญรังษี, 2546 ได ทําการศึกษาเร่ือง “ปRจจัยท่ีมีผลตSอพฤติกรรมการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย�ของนักลงทุนท่ัวไปในกรุงเทพมหานคร”  พบวSานักลงทุนท่ัวไปใน

ประเทศสSวนใหญSเปdนเพศชาย มีอายุระหวSาง 30-39 ปW มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ

สSวนใหญSเปdนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได ตSอเดือน 20,001 – 50,000 บาท ปRจจัยท่ีมี 

อิทธิพลตSอการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย�ของนักลงทุนทัวไปในกรุงเทพมหานครให 

ความสําคัญในด านแหลSงข อมูลขSาวสารมากท่ีสุด โดยให ปRจจัยยSอยบทวิเคราะห�และ

คําแนะนําของโบรกเกอร�เปdนอันดับแรก ปRจจัยด านภาวะเศรษฐกิจให ความสําคัญมากท่ีสุด 

คือ ทิศทางของอัตราดอกเบ้ีย ปRจจัยด านภาวะการณ�เมืองท่ีนักลงทุนทัวไปในประเทศให 

ความสําคัญมากท่ีสุด คือภาวะการเมืองตSางประเทศ และปRจจัยด านภาวะหลักทรัพย�ท่ีนัก

ลงทุนทัวไปในประเทศให ความสําคัญมากท่ีสุด คือหลักทรัพย�ท่ีได ลงทุนมีราคาเพ่ิมขึ้น 



7 

 

 

อิสรีย� จุลจิราภรณ�, 2550 ได ทําการศึกษาเร่ือง“ปRจจัยท่ีมีผลตองSอการตัดสินใจ 

เลือกใช บริการบริษัทหลักทรัพย�ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย�แหSงประเทศไทย” พบวSา

นักลงทุนสSวนใหญSเปdนเพศชายมากกวSาเพศหญิงมีอายุอยูSในชSวง 40 – 49 ปW มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีประกอบธุรกิจสSวนตัวมีรายได เฉล่ียตSอเดือนมากกวSา 50,000 บาท โดย 

สSวนใหญSมีประสบการณ�ในการซื้อขายหลักทรัพย�มากกวSา 3 ปW มีวงเงินท่ีใช ในการซือขย 

หลักทรัพย�อยูระหวSาง 1,000,000 – 5,000,000 บาท เป|ดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย�ประเภท

เงินสด ระยะเวลาการลงทุนภายใน2 – 4 สัปดาห�แหลSงข อมูลในการตัดสินใจลงทุนได จาก

เจ าหน าท่ีการตลาด สาเหตุ ท่ี เ ลือกใช บริการบริษัทหลักทรัพย�ของนักลงทุนจาก

ความคุ นเคย กับเจ าหน าท่ีการตลาดมานานั และสถานท่ีสะดวกมาใช บริการ 

มนตรี สุคนธมาน, 2550 ได ทําการศึกษาเร่ือง“การจัดสัดสSวนการลงทุนสSวน

บุคคล” พบวSาการลงทุนในรูปแบบสินทรัพย�เดี่ยว โดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย�ตาม 

ดัชนีset 50  จะให อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงสูงกวาการลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ 

ขณะท่ีการออมเงินในบัญชีเงินฝากประจ12 าเดือน จะให อัตราผลตอบแทนและความเส่ียง

ต่ําท่ีสุด และพบวSาการฝากเงินแบบ 12 เดือนเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีคSาความเส่ียงตSอหน่ึง

หนSวยผลตอบแทนต่ําท่ีสุด 

ภัทรานิษฐ� ครองอัมพรสุข,2553 ได ทําการศึกษาเร่ือง“ปRจจัยท่ีสSงผลตSอการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของประชาชนในประเทศไทย” พบวากลุSมตัวอยSางท้ังหมดเปdน
เพศหญิงมากกวSาเพศชาย คิดเปdนร อยละ 61 มีอายุ 26 – 35 ปW มากท่ีสุด ร อยละ 44.5 
สถานภาพโสดร อยละ 66.3 กลุSมตัวอยางสSวนใหญSมีการศึกษาอยูSในระดับปริญญาตรีร อย 
ละ 64.8 กลุSมตัวอยางสSวนใหญSมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร อยละ 78.3 และมีรายได 
อยูS ในระดับ 10,000 – 20,000 บาทตSอเดือน ร อยละ 38.5 พฤติกรรมของกลุSมตัวอยSาง
สSวนใหญSมีลักษณะการลงทุนหุ นสามัญ (Common Stock) มากท่ีสุดคิดเปdนร อยละ 38.3  
มีจํานวนเงินท่ีลงทุนมากกวSา 35,001 บาท ร อยละ 39.5 มีระยะเวลาท่ีทSานลงทุน 1 - 3 ปW 
ร อยละ36.5 กลุSมตัวอยางมีเหตุผลท่ีลงทุนเพราะเพ่ือความม่ันคงในอนาคตมากท่ีสุดคิดเปdน
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ร อยละ 40.5 มีเป}าหมายหลักท่ีลงทุนเพ่ือต องการผลตอบแทนท่ีม่ันคงไมSสามารถรับความ
เส่ียงจากความผันผวนของผลตอบแทนได  (ความเส่ียงน อยท่ีสุด) ร อยละ  42.2 จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวSากลุSมตัวอยSางท่ีมีเพศท่ี แตกตSางกันมีการตัดสินใจลงทุนในบริษัทท่ี
ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลางไมSแตกตSางกันแตSกลุSมตัวอยSางท่ีมีอายุสถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตSางกันมีการตัดสินใจลงทุนในบริษัทท่ีปรึกษาการลงทุน
ในเขตภาคกลางแตกตSางกัน 

อธิวัฒน� โตสันติกุล (2556) ศึกษาเร่ืองแนวโน มและพฤติกรรมการลงทุน ของนัก
ลงทุน ชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวSา นักลงทุนท่ีมีอายุและอาชีพท่ีแตกตSางกันมี
พฤติกรรมการ ลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครแตกตSางกัน ในด าน
จํานวนคร้ังท่ีลงทุนโดยเฉล่ีย (คร้ัง/ ปW) และด านมูลคSาการลงทุนโดยเฉล่ีย (บาท/ คร้ัง) 
อยSางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นัก ลงทุนท่ีสถานภาพและรายได เฉล่ียตSอเดือนท่ี
แตกตSางกันมีพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตSาง
กัน ในด านมูลคSาการลงทุนโดยเฉล่ีย (บาท/ คร้ัง) อยSางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01
บุคลิกภาพด านกล าเส่ียง (ชอบผจญภัย) มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการลงทุน ของนัก
ลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด านระยะเวลาถือครองสินทรัพย�เฉล่ียโดยมี 
ความสัมพันธ�ในระดับตSางทิศทางตรงกันข าม บุคลิกภาพด านความเช่ือม่ันในตนเอง ด าน
รอบคอบ ระมัดระวังและด านการใช เหตุผลในการตัดสินใจมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรม
การลงทุนของนักลงทุน ชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด านจํานวนคร้ังท่ีลงทุนโดย
เฉล่ีย (คร้ัง/ ปW) โดยมีความสัมพันธ�ใน ระดับตSางทิศทางเดียวกัน บุคลิกภาพด านการใช 
เหตุผลในการตัดสินใจมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการ ลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด านมูลคSาการลงทุนโดยเฉล่ีย (บาท/ คร้ัง) โดย มีความสัมพันธ�ใน
ระดับ ตSางทิศทางเดียวกัน ปRจจัยภายในด านความม่ังค่ัง มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรม การ
ลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครด านจํานวนคร้ังท่ีลงทุนโดยเฉล่ีย (คร้ัง/ 
ปW) และด านมูลคSาการลงทุนโดยเฉล่ีย (บาท/ คร้ัง) ปRจจัยภายในด านความเส่ียง มี
ความสัมพันธ�กับ พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครด าน
มูลคSาการลงทุนโดยเฉล่ีย (บาท/ คร้ัง) สSวนปRจจัยภายในด านสภาพคลSอง มีความสัมพันธ�
กับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครด านมูลคSาการลงทุน
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โดยเฉล่ีย (บาท/ คร้ัง) ในระดับตS าและเปdนไปใน ทิศทางเดียวกันตามล าดับ ปRจจัย
ภายนอกด านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการลงทุนของ นักลงทุนชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานครด านจ านวนคร้ังท่ีลงทุนโดยเฉล่ีย (คร้ัง/ ปW) โดยมี ความสัมพันธ�ใน
ระดับตS าทิศทางเดียวกัน และปRจจัยภายนอกด านการเมือง มีความสัมพันธ�กับ พฤติกรรม
การลงทุนของนักลงทุน ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ด านระยะเวลาในการถือครอง 
หลักทรัพย�เฉล่ีย มีความสัมพันธ�ในระดับตSางและเปdนไปในทิศทางตรงกันข าม พฤติกรรม
การลงทุน ด านจํานวนคร้ังท่ีลงทุนเฉล่ีย (คร้ัง/ ปW) มีความสัมพันธ�กับแนวโน มการลงทุนใน
อนาคต โดยมี ความสัมพันธ�ในระดับตSางทิศทางเดียวกัน 

สรุปผลการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

ปPจจัยส�วนบุคคล 

 การศึกษาอิสระ เร่ือง การตัดสินใจการลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 

18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประชากรท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 420 คน 

คน สSวนใหญSเปdนเพศหญิง จํานวน 253 คน คิดเปdนร อยละ 60.24 และ เพศชาย จํานวน 

167 คน คิดเปdนร อยละ 39.76สSวนใหญSมีอายุ 26 – 33 ปW จํานวน 198 คน คิดเปdนร อยละ 

47.14 รองลงมาคือ อายุ 34 – 41 ปW จํานวน 151 คน คิดเปdน ร อยละ 35.95, อายุ 18 – 

25 ปW จํานวน 45 คน คิดเปdนร อยละ 10.71 และอายุ 42 - 48 ปW จํานวน 26 คน คิดเปdน

ร อยละ 6.19 ตามลําดับ สSวนใหญSเงินออมตSอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 171 

คน คิดเปdนร อยละ 40.71 รองลงมาคือ เงินออมตSอเดือนน อยกวSา 10,000 บาท จํานวน 

86 คน คิดเปdน ร อยละ 20.48, เงินออมตSอเดือน 50,001  บาทขึ้นไป จํานวน 64 คน คิด

เปdนร อยละ 15.24,  เงินออมตSอเดือน 10,001- 20,000  บาท จํานวน 41 คน คิดเปdนร อย

ละ 9.76, เงินออมตSอเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเปdนร อยละ 9.76, 

และเงินออมตSอเดือน 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปdนร อยละ 4.05 

ตามลําดับ สSวนใหญSเงินลงทุนในหุ น 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 171 คน คิดเปdนร อย

ละ 40.71 รองลงมาคือ เงินลงทุนในหุ น น อยกวSา 10,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเปdน   
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ร อยละ 20.48 ,เงินลงทุนในหุ น 50,001  บาทขึ้นไป จํานวน 64 คน คิดเปdนร อยละ 15.24,  

เงินลงทุนในหุ น 10,001- 20,000  บาท จํานวน 41 คน คิดเปdนร อยละ 9.76, เงินลงทุนใน

หุ น 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเปdนร อยละ 9.76 , และเงินลงทุนในหุ น 

40,001 – 50,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปdนร อยละ 4.05 ตามลําดับ พบวSา ประชากร

ผู ท่ีตอบแบบสอบถาม สSวนใหญSมีประสบการณ�ในการลงทุนในหุ น 1 – 5 ปW จํานวน 153 

คน คิดเปdนร อยละ 36.43 รองลงมาคือ ประสบการณ�ในการลงทุนในหุ น 6 – 10 ปW จํานวน 

131 คน คิดเปdน   ร อยละ 31.19, ประสบการณ�ในการลงทุนในหุ น น อยกวSา 1 ปW จํานวน 

55 คน คิดเปdน ร อยละ 13.10 , ประสบการณ�ในการลงทุนในหุ น 11 – 15 ปW จํานวน 46 

คน คิดเปdน ร อยละ 10.95, ประสบการณ�ในการลงทุนในหุ น 16 – 20 ปW จํานวน 19 คน 

คิดเปdน ร อยละ 4.52 และประสบการณ�ในการลงทุนในหุ น ตั้งแตS 21 ปWขึ้นไป จํานวน 16 

คน คิดเปdนร อยละ 3.81  ตามลําดับ สSวนใหญSมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 246 

คน คิดเปdนร อยละ 58.57 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ํากวSาปริญญาตรี จํานวน 108 

คน คิดเปdนร อยละ 25.71 และระดับการศึกษาสูงกวSาปริญญาตรีจํานวน 66 คน คิดเปdน

ร อยละ 15.71 ตามลําดับ สSวนใหญSมีสถานภาพโสด จํานวน 267 คน คิดเปdนร อยละ 

63.57 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จํานวน 144 คน คิดเปdนร อยละ 34.29 และ

สถานภาพหม าย/หยSาล าง จํานวน 9 คน คิดเปdนร อยละ 2.14 ตามลําดับ 

การตัดสินใจการลงทุนในหุ�นของคนรุ�นใหม�ที่มีอายุระหว�าง 18-48 ป" ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 การตัดสินใจการลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปdนรายด าน พบวSา ด านท่ีอยูSใน

ระดับมาก คือ ด านท่ีอยูSในระดับมาก คือ ด านความต องการของบุคคล ด านเศรษฐกิจ ด าน

ทักษะพ้ืนฐาน ตามลําดับ 
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ด�านความต�องการของบุคคล 

 โดยรวม อยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปdนรายข อ พบวSา ข อท่ีมีความคิดเห็นอยูSใน

ระดับมาก คือ ทSานมีความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรจาการขาย ทSานมี

ความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปRนผลจากการลงทุนในหุ น ทSานสามารถ

ยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในทSานสามารถยอมรับความเส่ียงในการลงทุนในหุ น 

ตามลําดับ 

ด�านทักษะพ้ืนฐาน 

 โดยรวม อยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปdนรายข อ พบวSา ข อที่มีความคิดเห็นอยูSในระดับมาก คือ 

ทSานมีความรู ความเข าใจการเป|ดบัญชีหุ นเพื่อการลงทุนในหุ น ทSานมีความรู ความเข าใจในเร่ืองการสร าง

ระบบเทรดหุ นที่ลงทุนในหุ น ทSานมีความรู ความเข าใจในเร่ืองการทดลองลงทุนในหุ นชSวงแรก  ทSานมีความรู 

ความเข าใจเร่ืองธุรกิจของบริษัทที่เลือกลงทุนในหุ น ทSานมีความรู ความเข าใจในเร่ืองของผลการดําเนินงาน

ย อนหลังของบริษัทที่เลือกลงทุนในหุ น ทSานมีความรู ความเข าใจในเร่ืองโครงสร างของบริษัทที่ลงทุนในหุ น 

ทSานมีความรู ความเข าใจเร่ืองการเลือกโบรกเกอร�ในการลงทุนในหุ น ตามลําดับ 

ด�านเศรษฐกิจ 

 โดยรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปdนรายข อ พบวSา ข อท่ีมีความคิดเห็นอยูSใน

ระดับมาก คือ ภาวะเงินเฟ}อ และภาวะเงินฟ�ด มีผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุ นของทSาน 

ราคาทองคําในตลาดมีผลตSการตัดสินใจลงทุนในหุ นของทSาน อัตราแลกเปล่ียนตSางประเทศ

มีผลตSอการตัดสินใจการลงทุนในหุ นของทSาน การขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีผลตSอการ

ตัดสินใจลงทุนในหุ นของทSาน  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารมีผลตSอการตัดสินใจลงทุนใน

หุ นของทSาน ตามลําดับ 
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การทดสอบสมมติฐาน 

ตามสมมุติฐานปRจจัยสSวนบุคคล ได แกS  เพศ อายุ อาชีพ รายได ตSอเดือน เงินออม

ตSอเดือน เงินลงทุนในหุ น ประสบการณ�การลงทุนในหุ น ระดับการศึกษา สถานภาพการ

สมรสท่ีมีความแตกตSางกันสSงผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 

18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตSางกัน 

อภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง การตัดสินใจการลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 

ปW ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปdน รายด าน พบวSา ด าน

ท่ีอยูSในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับจากด านท่ีมีคSาเฉล่ียสูงสุด คือ ด านความต องการของ

บุคคล ด านเศรษฐกิจ ด านทักษะพ้ืนฐาน โดยมีประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติม ดังน้ี 

ด�านความต�องการของบุคคล 

 การตัดสินใจการลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูSในระดับมาก โดยรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข อ 

พบวSา ข อท่ีมีความคิดเห็นอยูSในระดับมาก คือ ทSานมีความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบ

ของกําไรจาการขาย ทSานมีความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปRนผลจากการ

ลงทุนในหุ น ทSานสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในทSานสามารถยอมรับความ

เส่ียงในการลงทุนในหุ นตามลําดับซึ่งสอดคล อง กับแนวคิดของ รายได และสถานภาพการ

สมรสมีความสัมพันธ�กับชSวงเวลาท่ีซื้อณระดับความเช่ือม่ันร อยละ95 สําหรับปRจจัยด าน

การตลาดท่ีมีผลตSอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือด านผลิตภัณฑ�ในด านการได รับสิทธิ 

ประโยชน�ทางภาษีรองลงมาได แกSด านสถานท่ีในการจัดจําหนSายในด านความสะดวกในการ

ลงทุนด าน บุคลากรในการได รับคําแนะนําจากพนักงานขายหนSวยลงทุนด านการสSงเสริม

การตลาดในการโฆษณา ประชาสัมพันธ�ท่ีดีและมีการจัดโปรโมช่ันของสมนาคุณตามลําดับ 
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ด�านเศรษฐกิจ 

 การตัดสินใจการลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข อ พบวSา ข อท่ีมีความคิดเห็น

อยูSในระดับมาก คือ ทSานมีความรู ความเข าใจการเป|ดบัญชีหุ นเพ่ือการลงทุนในหุ น ทSานมี

ความรู ความเข าใจในเร่ืองการสร างระบบเทรดหุ นท่ีลงทุนในหุ น ทSานมีความรู ความเข าใจ

ในเร่ืองการทดลองลงทุนในหุ นชSวงแรก  ทSานมีความรู ความเข าใจเร่ืองธุรกิจของบริษัทท่ี

เลือกลงทุนในหุ น ทSานมีความรู ความเข าใจในเร่ืองของผลการดําเนินงานย อนหลังของ

บริษัทท่ีเลือกลงทุนในหุ น ทSานมีความรู ความเข าใจในเร่ืองโครงสร างของบริษัทท่ีลงทุนใน

หุ น ทSานมีความรู ความเข าใจเร่ืองการเลือกโบรกเกอร�ในการลงทุนในหุ น ตามลําดับ  

ด�านทักษะพ้ืนฐาน 

 การตัดสินใจการลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูSในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข อ พบวSา ข อท่ีมีความคิดเห็น

อยูSในระดับมาก คือ ภาวะเงินเฟ}อ และภาวะเงินฟ�ด มีผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุ นของ

ทSาน ราคาทองคําในตลาดมีผลตSการตัดสินใจลงทุนในหุ นของทSาน อัตราแลกเปล่ียน

ตSางประเทศมีผลตSอการตัดสินใจการลงทุนในหุ นของทSาน การขาดเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจมีผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุ นของทSาน  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารมีผลตSอ

การตัดสินใจลงทุนในหุ นของทSาน ตามลําดับ  

ข�อเสนอแนะจากผลการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

 1.ใช ในการวิเคราะห�แนวโน มโดยรวมของนักลงทุนรุSนใหมSจากการท่ีนักลงทุนรุSน

ใหมSให  ความสนใจในการลงทุนในหุ นจากเงินออมของรายได ตSอเดือนท่ีได รับ และต องการ

มี สภาพทางการเงินของชีวิตหลังวัยเกษียณท่ีดีและม่ันคง และให เงินทํางานโดยผู ลงทุน

สามารถใช เวลาได อิสระ ซึ่งเปdนพ้ืนฐานท่ีดีตSอโครงสร าง ตลาดทุนของประเทศในอนคต 
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 2.ปRจจัยด านความต องการของบุคคลท่ีมีผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุ นท่ีได จาก

งานวิจยัน้ีสามารถ นําไปใช เปdนฐานข อมูลในการตอบสนองความต องการของนักลงทุนรุSน

ใหมSในอนาคตได  

 3.จากปRจจัยด านทักษะพ้ืนฐาน ความรู ความเข าใจ สามารถใช เปdนข อมูลอ างอิง

สําหรับการ สSงเสริมการให ความรู เพ่ิมเติมเก่ียวกับการลงทุนในหุ น และเปdนแนวทางในการ

ให ความรู  แบบสมบูรณ�แบบในทุกๆ ด านแกSนักลงทุนรายใหมSท่ีเร่ิมสนใจเข ามาลงทุนในหุ น 

เพ่ือเปdนแรงขบั เคล่ือนนักลงทุนรุSนใหมSให กับตลาดทุนของประเทศตSอไป 

ข�อเสนอแนะในการศึกษาค�นคว�าอิสระคร้ังต�อไป 

 เพ่ือให การศึกษาอิสระคร้ังน้ีสามารถนําไปประยุกต�ใช  เกิดประโยชน�สูงสุดมาก

ย่ิงขึ้น ผู วิจัยมีข อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตSอไป ดังน้ี 

ควรศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจการลงทุนในหุ นของคนรุSนใหมSท่ีมีอายุระหวSาง 18-48 ปW ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ด านอ่ืนท่ีสSงผลตSอตัดสินใจการลงทุนในหุ น เพ่ือเพ่ิมความรู ความ

เข าใจและเปdนข อเสนอแนะกับบุคคลอ่ืนๆ 

ควรศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจการลงทุนในหุ นในเชิงลึกเปdนรายด านและทําการวิเคราะห�

ผลเพ่ือติดตามผลการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการลงทุนอยSางตSอเน่ือง 
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