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บทคัดยอ
การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสํารวจลักษณะปRจจัยสSวนบุคคล
ของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18 - 48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของปRจจัยสSวนบุคลที่สSงผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุนของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 1848 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 420 ชุด จาก
ประชากรคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหเชิงพรรณนาไดแกS คSารอยละ คSาความถี่ คSาเฉลี่ย และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใชสถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานดวย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการศึกษาอิสระพบวSาคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18-48 ปW ปRจจัยที่มีผลตSอการ
ตัดสินใจสSวนใหญSเปdนเพศหญิง อายุระหวSาง 26-33 ปW มีรายไดตSอเดือน 20,001-30,000
บาท เงิ น ออมตS อ เดื อ น 10,001-15,000 บาท เงิ น ลงทุ น ในหุ น 20,001-30,000 บาท
ประสบการณ ในการลงทุนในหุน 1-5 ปW ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานโสด และมี
ความตองการของบุคคลโดยมีความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรจากการขาย
หุนในระดับสูง
ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวSา ปRจจัยดานประชากร ที่แตกแตSงกันสSงผลตSอ
เพศ อายุ อาชีพ รายไดตSอเดือน เงินออมตSอเดือน เงินลงทุนในหุน ประสบการณการลงทุน
ในหุน ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรสที่มีความแตกตSางกันสSงผลตSอการตัดสินใจ
ลงทุนในหุนของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตSางกัน
คําสําคัญ : คนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 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
การลงทุ น ในยุ ค ปR จ จุบั นนั บ ไดวS า มีก ารเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม มาก โดยสS ว นใหญSแลว
ประชาชนจะให ความสนใจในการนํ า เงิ น ไปลงทุ น ในเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น อื่ น ๆ
นอกเหนือจากการ นําเงินไปฝากไวกับธนาคารพาณิชย ซึ่งมีผลตอบแทนที่ต่ํา ไมSวSาจะเปdน
ธนาคารเอกชนหรือธนาคารของภาครัฐก็ตาม ประชาชนที่มีกําลังทรัพยพอที่จะลงทุนจึง
พยายามหาทางเลือกที่จะสรางผลตอบแทนสูงสุดใหกับตนเองมากขึ้น โดยการนําเงินไป
ลงทุนกับกิจกรรมตSาง ๆ อาทิเชSน การลงทุนในทองคําหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
เปdนตน ขึ้นอยูSกับการยอมรับความเสี่ยงของ แตSละบุคคล โดยที่ในปRจจุบันมีทางเลือกตSางๆ
มากมายที่สถาบันการเงินตSางคิดคนมากเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และอีก
หนึ่งทางเลือกที่ประชาชนใหความสนใจมากและเปdนที่นิยมในวงกวาง คือ การลงทุนตลาด
ทุน โดยเฉพาะผูที่ตองการความหลากหลายในการลงทุน เนื่องจากเปdนการลงทุนที่ได
ผลตอบแทนที่สูงกวSาหากเปรียบเทียบกับการฝากเงินในธนาคาร เชSน ผลตอบแทนจากเงิน
ปRนผล หรือกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย ประกอบกับมีชSองทางในการลงทุนที่งSายและ
สะดวกผSานระบบออนไลนหรือโทรศัพทสั่งซื้อผSานทางโบรกเกอร เปdนตน ซึ่งเหมาะแกSคน
รุSนใหมSที่ตองการการลงทุนที่หลากหลายและไดรับผลตอบแทนที่คุมคSา
อยSางไรก็ตามแมวSาในยุคปRจจุบันจะมีการลงทุนอยูSมากมายหลากหลายรูปแบบซึ่ง
ขึ้นอยูSกับผูลงทุนจะมีความสนใจหรือความถนัดที่แตกตSางกันออกไป การที่เลือกลงทุนใน
รูปแบบใดนั้นก็จะตองศึกษาขอมูลตSาง ๆ โดยละเอียดกSอนการลงทุน เพื่อเปdนการบริหาร
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ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ซึ่งการลงทุนในตลาดหุนถือไดวSาเปdนการลงทุนที่ทาทายมี
นักลงทุนรายใหมSเขามาอยSางตSอเนื่อง ดวยผลตอบแทนที่นSาสนใจกวSาการลงทุนประเภท
อื่น ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจลงทุนในหุนของคนรุSนใหมSที่มีอายุ
ระหวSาง 18 – 48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะทราบถึงปRจจัยสSวนบุคคลที่สSงผลตSอ
การตัดสินใจลงทุนในหุน โดยผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีตSาง ๆ ที่ศึกษามาใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และเพื่อเปdนประโยชนแกSผูที่มีความ
สนใจลงทุนในตลาดทุนตSอไป

วัตถุประสงคBของการศึกษาคนควาอิสระ
1. เพื่อสํารวจลักษณะปRจจัยสSวนบุคคลของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18 - 48 ปW
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปRจจัยสSวนบุคลที่สSงผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุนของคน
รุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการศึกษาคนควาอิสระ
1. ขอบเขตของประชากร
ขอบเขตของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาต องการศึ ก ษากลุS ม ประชากรที่ สS ง ผลตS อ การ
ตัดสินใจลงทุนในหุนของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุSมตัวอยSางคิดจากสูตรการคํานวณกลุSมตัวอยSางของ Yamane (1973) เพื่อ
กําหนดขนาดของกลุSมตัวอยSางที่จะใชในการศึกษา โดยกําหนดคSาความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปdนคSาความคลาดเคลื่อนที่ 5% โดยคSาความเชื่อมั่น จะอยูSที่
ระดับ 95% ไดจํานวน 420 คน
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3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาอิสระ
การศึ ก ษาอิ ส ระครั้ ง นี้ จ ะใช เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข อมู ล เปd น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
ประเด็นสําคัญตSาง ๆ ใหดานของปRจจัยดานประชากรศาสตร ปRจจัยดานความตองการของ
บุคคล ดานทักษะพื้นฐาน ดานเศษฐกิจ ของประชากร ของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 1848 ปW ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ตS อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในหุ นของคนรุS น ใหมS ที่ มี อ ายุ
ระหวSาง 18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตัวแปรที่ใชในการคนควาอิสระ
1. ตัวแปรอิสระ ไดแกS ปRจจัยสSวนบุคคลไดแกS เพศ อายุ อาชีพ รายไดตSอเดือน เงิน

ออมตSอเดือน เงินลงทุนในหุน ประสบการณการลงทุนในหุน ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส
2. ตัวแปรตาม การตัดสินใจลงทุนในหุนของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18-48 ปW
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวย ดานความตองการของของบุคคล ดานทักษะ
พื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ

ขอบเขตระยะเวลาการดําเนินการศึกษา
ขอบเขตระยะเวลาการดําเนินการศึกษาเริ่มตั้งแตSเดือน ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประโยชนBที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถนําขอมูลดานปRจจัยสSวนบุคคลที่สSงผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุนของ

คนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18 - 48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใชในการวิเคราะห
แนวโนมโดยรวมของนักลงทุนรุSนใหมS
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2. สามารถนําขอมูลดานความตองการของบุคคลของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง
18 - 48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในหุนไปใชเปdน
ฐานขอมูลในการตอบสนองความตองการของนักลงทุนรุSนใหมSในอนาคต
3. สามารถนําขอมูล ไปใชเปdนแนวทางการตัดสินใจของการลงทุนในหุนใหแกSนัก
ลงทุนรายใหมSที่เริ่ม สนใจเขามาลงทุน

บททบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชุมพล ชีววิริยะกุล, 2543 ไดทําการศึกษาเรื่อง“การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย
กลุSมธนาคารพาณิชยของนักลงทุนรายยSอยในจังหวัดเชียงใหมS” พบวSา ในดานพฤติกรรม
ของนักลงทุนรายยSอยในหลักทรัพยกลุSมธนาคารพาณิชยสSวนใหญSเขามาลงทุนมากกวSา 5
ปW มี ว งเงิ น ลงทุ น ประมาณ100,000 - 500,000 บาท ใช เงิ น ทุ น สS ว นตั ว ในการลงทุ น
ระยะเวลา ในการถือครองหลักทรัพยโดยเฉลี่ย1ทิตยซึ่งทําการลงทุนเพื่อการเก็งกําไร
สุพร จรูญรังษี, 2546 ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปRจจัยที่มีผลตSอพฤติกรรมการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร” พบวSานักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศสSวนใหญSเปdนเพศชาย มีอายุระหวSาง 30-39 ปW มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
สSวนใหญSเปdนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตSอเดือน 20,001 – 50,000 บาท ปRจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลตS อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ยของนั ก ลงทุ น ทั ว ไปในกรุ ง เทพมหานครให
ความสํ า คั ญ ในด านแหลS ง ข อมู ล ขS า วสารมากที่ สุ ด โดยให ปR จ จั ย ยS อ ยบทวิ เ คราะหและ
คําแนะนําของโบรกเกอรเปdนอันดับแรก ปRจจัยดานภาวะเศรษฐกิจใหความสําคัญมากที่สุด
คือ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ย ปRจจัยดานภาวะการณเมืองที่นักลงทุนทัวไปในประเทศให
ความสําคัญมากที่สุด คือภาวะการเมืองตSางประเทศ และปRจจัยดานภาวะหลักทรัพยที่นัก
ลงทุนทัวไปในประเทศใหความสําคัญมากที่สุด คือหลักทรัพยที่ไดลงทุนมีราคาเพิ่มขึ้น
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อิสรีย จุลจิราภรณ, 2550 ไดทําการศึกษาเรื่อง“ปRจจัยที่มีผลตองSอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหSงประเทศไทย” พบวSา
นักลงทุนสSวนใหญSเปdนเพศชายมากกวSาเพศหญิงมีอายุอยูSในชSวง 40 – 49 ปW มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีประกอบธุรกิจสSวนตัวมีรายไดเฉลี่ยตSอเดือนมากกวSา 50,000 บาท โดย
สSวนใหญSมีประสบการณในการซื้อขายหลักทรัพยมากกวSา 3 ปW มีวงเงินที่ใชในการซือขย
หลักทรัพยอยูระหวSาง 1,000,000 – 5,000,000 บาท เป|ดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภท
เงินสด ระยะเวลาการลงทุนภายใน2 – 4 สัปดาหแหลSงขอมูลในการตัดสินใจลงทุนไดจาก
เจ าหน าที่ ก ารตลาด สาเหตุ ที่ เ ลื อ กใช บริ ก ารบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ยของนั ก ลงทุ น จาก
ความคุนเคย กับเจาหนาที่การตลาดมานานั และสถานที่สะดวกมาใชบริการ
มนตรี สุ ค นธมาน, 2550 ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง“การจั ด สั ด สS ว นการลงทุ น สS ว น
บุคคล” พบวSาการลงทุนในรูปแบบสินทรัพยเดี่ยว โดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตาม
ดั ช นี set 50 จะให อั ต ราผลตอบแทนและความเสี่ ย งสู ง กวาการลงทุ น ในรู ป แบบอื่นๆ
ขณะที่การออมเงินในบัญชีเงินฝากประจ12 าเดือน จะใหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ต่ําที่สุด และพบวSาการฝากเงินแบบ 12 เดือนเหมาะสมที่สุด เพราะมีคSาความเสี่ยงตSอหนึ่ง
หนSวยผลตอบแทนต่ําที่สุด
ภั ท รานิ ษ ฐ ครองอั ม พรสุ ข ,2553 ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง“ปR จ จั ย ที่ สS ง ผลตS อ การ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของประชาชนในประเทศไทย” พบวากลุSมตัวอยSางทั้งหมดเปdน
เพศหญิงมากกวSาเพศชาย คิดเปdนรอยละ 61 มีอายุ 26 – 35 ปW มากที่สุด รอยละ 44.5
สถานภาพโสดรอยละ 66.3 กลุSมตัวอยางสSวนใหญSมีการศึกษาอยูSในระดับปริญญาตรีรอย
ละ 64.8 กลุSมตัวอยางสSวนใหญSมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 78.3 และมีรายได
อยูS ในระดับ 10,000 – 20,000 บาทตSอเดือน รอยละ 38.5 พฤติกรรมของกลุSมตัวอยSาง
สSวนใหญSมีลักษณะการลงทุนหุนสามัญ (Common Stock) มากที่สุดคิดเปdนรอยละ 38.3
มีจํานวนเงินที่ลงทุนมากกวSา 35,001 บาท รอยละ 39.5 มีระยะเวลาที่ทSานลงทุน 1 - 3 ปW
รอยละ36.5 กลุSมตัวอยางมีเหตุผลที่ลงทุนเพราะเพื่อความมั่นคงในอนาคตมากที่สุดคิดเปdน
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รอยละ 40.5 มีเป}าหมายหลักที่ลงทุนเพื่อตองการผลตอบแทนที่มั่นคงไมSสามารถรับความ
เสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนได (ความเสี่ยงนอยที่สุด) รอยละ 42.2 จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวSากลุSมตัวอยSางที่มีเพศที่ แตกตSางกันมีการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่
ปรึ ก ษาการลงทุ น ในเขตภาคกลางไมS แ ตกตS า งกั น แตS ก ลุS ม ตั ว อยS า งที่ มี อ ายุ ส ถานภาพ
การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตSางกันมีการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน
ในเขตภาคกลางแตกตSางกัน
อธิวัฒน โตสันติกุล (2556) ศึกษาเรื่องแนวโนมและพฤติกรรมการลงทุน ของนัก
ลงทุน ชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวSา นักลงทุนที่มีอายุและอาชีพที่แตกตSางกันมี
พฤติกรรมการ ลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครแตกตSางกัน ในดาน
จํานวนครั้งที่ลงทุนโดยเฉลี่ย (ครั้ง/ ปW) และดานมูลคSาการลงทุนโดยเฉลี่ย (บาท/ ครั้ง)
อยSางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นัก ลงทุนที่สถานภาพและรายไดเฉลี่ยตSอเดือนที่
แตกตSางกันมีพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตSาง
กัน ในดานมูลคSาการลงทุนโดยเฉลี่ย (บาท/ ครั้ง) อยSางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
บุคลิกภาพดานกลาเสี่ยง (ชอบผจญภัย) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน ของนัก
ลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานระยะเวลาถือครองสินทรัพยเฉลี่ยโดยมี
ความสัมพันธในระดับตSางทิศทางตรงกันขาม บุคลิกภาพดานความเชื่อมั่นในตนเอง ดาน
รอบคอบ ระมัดระวังและดานการใชเหตุผลในการตัดสินใจมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การลงทุนของนักลงทุน ชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนครั้งที่ลงทุนโดย
เฉลี่ย (ครั้ง/ ปW) โดยมีความสัมพันธใน ระดับตSางทิศทางเดียวกัน บุคลิกภาพดานการใช
เหตุผลในการตัดสินใจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ ลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดานมูลคSาการลงทุนโดยเฉลี่ย (บาท/ ครั้ง) โดย มีความสัมพันธใน
ระดับ ตSางทิศทางเดียวกัน ปRจจัยภายในดานความมั่งคั่ง มีความสัมพันธกับพฤติกรรม การ
ลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนครั้งที่ลงทุนโดยเฉลี่ย (ครั้ง/
ปW ) และด านมู ล คS า การลงทุ น โดยเฉลี่ ย (บาท/ ครั้ ง ) ปR จ จั ย ภายในด านความเสี่ ย ง มี
ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครดาน
มูลคSาการลงทุนโดยเฉลี่ย (บาท/ ครั้ง) สSวนปRจจัยภายในดานสภาพคลSอง มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครดานมูลคSาการลงทุน
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โดยเฉลี่ ย (บาท/ ครั้ ง ) ในระดั บ ตS าและเปd น ไปใน ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ตามล าดั บ ปR จ จั ย
ภายนอกดานเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนของ นักลงทุนชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานครดานจ านวนครั้งที่ลงทุนโดยเฉลี่ย (ครั้ง/ ปW) โดยมี ความสัมพันธใน
ระดับตS าทิศทางเดียวกัน และปRจจัยภายนอกดานการเมือง มีความสัมพันธกับ พฤติกรรม
การลงทุนของนักลงทุน ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ดานระยะเวลาในการถือครอง
หลักทรัพยเฉลี่ย มีความสัมพันธในระดับตSางและเปdนไปในทิศทางตรงกันขาม พฤติกรรม
การลงทุน ดานจํานวนครั้งที่ลงทุนเฉลี่ย (ครั้ง/ ปW) มีความสัมพันธกับแนวโนมการลงทุนใน
อนาคต โดยมี ความสัมพันธในระดับตSางทิศทางเดียวกัน

สรุปผลการศึกษาคนควาอิสระ
ปPจจัยสวนบุคคล
การศึกษาอิสระ เรื่อง การตัดสินใจการลงทุนในหุนของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง
18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประชากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 420 คน
คน สSวนใหญSเปdนเพศหญิง จํานวน 253 คน คิดเปdนรอยละ 60.24 และ เพศชาย จํานวน
167 คน คิดเปdนรอยละ 39.76สSวนใหญSมีอายุ 26 – 33 ปW จํานวน 198 คน คิดเปdนรอยละ
47.14 รองลงมาคือ อายุ 34 – 41 ปW จํานวน 151 คน คิดเปdน รอยละ 35.95, อายุ 18 –
25 ปW จํานวน 45 คน คิดเปdนรอยละ 10.71 และอายุ 42 - 48 ปW จํานวน 26 คน คิดเปdน
รอยละ 6.19 ตามลําดับ สSวนใหญSเงินออมตSอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 171
คน คิดเปdนรอยละ 40.71 รองลงมาคือ เงินออมตSอเดือนนอยกวSา 10,000 บาท จํานวน
86 คน คิดเปdน รอยละ 20.48, เงินออมตSอเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 64 คน คิด
เปdนรอยละ 15.24, เงินออมตSอเดือน 10,001- 20,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเปdนรอย
ละ 9.76, เงินออมตSอเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเปdนรอยละ 9.76,
และเงิ น ออมตS อ เดื อ น 40,001 – 50,000 บาท จํ า นวน 17 คน คิ ด เปd น ร อยละ 4.05
ตามลําดับ สSวนใหญSเงินลงทุนในหุน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 171 คน คิดเปdนรอย
ละ 40.71 รองลงมาคือ เงินลงทุนในหุน นอยกวSา 10,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเปdน
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รอยละ 20.48 ,เงินลงทุนในหุน 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 64 คน คิดเปdนรอยละ 15.24,
เงินลงทุนในหุน 10,001- 20,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเปdนรอยละ 9.76, เงินลงทุนใน
หุน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเปdนรอยละ 9.76 , และเงินลงทุนในหุน
40,001 – 50,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปdนรอยละ 4.05 ตามลําดับ พบวSา ประชากร
ผูที่ตอบแบบสอบถาม สSวนใหญSมีประสบการณในการลงทุนในหุน 1 – 5 ปW จํานวน 153
คน คิดเปdนรอยละ 36.43 รองลงมาคือ ประสบการณในการลงทุนในหุน 6 – 10 ปW จํานวน
131 คน คิดเปdน รอยละ 31.19, ประสบการณในการลงทุนในหุน นอยกวSา 1 ปW จํานวน
55 คน คิดเปdน รอยละ 13.10 , ประสบการณในการลงทุนในหุน 11 – 15 ปW จํานวน 46
คน คิดเปdน รอยละ 10.95, ประสบการณในการลงทุนในหุน 16 – 20 ปW จํานวน 19 คน
คิดเปdน รอยละ 4.52 และประสบการณในการลงทุนในหุน ตั้งแตS 21 ปWขึ้นไป จํานวน 16
คน คิดเปdนรอยละ 3.81 ตามลําดับ สSวนใหญSมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 246
คน คิดเปdนรอยละ 58.57 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ํากวSาปริญญาตรี จํานวน 108
คน คิดเปdนรอยละ 25.71 และระดับการศึกษาสูงกวSาปริญญาตรีจํานวน 66 คน คิดเปdน
ร อยละ 15.71 ตามลํ า ดั บ สS ว นใหญS มี ส ถานภาพโสด จํ า นวน 267 คน คิ ด เปd น ร อยละ
63.57 รองลงมาคื อ สถานภาพสมรส จํ า นวน 144 คน คิ ด เปd น ร อยละ 34.29 และ
สถานภาพหมาย/หยSาลาง จํานวน 9 คน คิดเปdนรอยละ 2.14 ตามลําดับ
การตั ด สิ น ใจการลงทุ น ในหุ นของคนรุ นใหมที่ มี อ ายุ ร ะหวาง 18-48 ป" ในเขต
กรุงเทพมหานคร
การตั ด สิ น ใจการลงทุ น ในหุ นของคนรุS น ใหมS ที่ มี อ ายุ ร ะหวS า ง 18-48 ปW ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปdนรายดาน พบวSา ดานที่อยูSใน
ระดับมาก คือ ดานที่อยูSในระดับมาก คือ ดานความตองการของบุคคล ดานเศรษฐกิจ ดาน
ทักษะพื้นฐาน ตามลําดับ
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ดานความตองการของบุคคล
โดยรวม อยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปdนรายขอ พบวSา ขอที่มีความคิดเห็นอยูSใน
ระดับมาก คือ ทSานมีความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรจาการขาย ทSานมี
ความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปRนผลจากการลงทุนในหุน ทSานสามารถ
ยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในทSานสามารถยอมรับความเสี่ ยงในการลงทุน ในหุ น
ตามลําดับ
ดานทักษะพื้นฐาน
โดยรวม อยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปdนรายขอ พบวSา ขอที่มีความคิดเห็นอยูSในระดับมาก คือ
ทSานมีความรูความเขาใจการเป|ดบัญชีหุนเพื่อการลงทุนในหุน ทSานมีความรูความเขาใจในเรื่องการสราง
ระบบเทรดหุนที่ลงทุนในหุน ทSานมีความรูความเขาใจในเรื่องการทดลองลงทุนในหุนชSวงแรก ทSานมีความรู
ความเขาใจเรื่องธุรกิจของบริษัทที่เลือกลงทุนในหุน ทSานมีความรูความเขาใจในเรื่องของผลการดําเนินงาน
ยอนหลังของบริษัทที่เลือกลงทุนในหุน ทSานมีความรูความเขาใจในเรื่องโครงสรางของบริษัทที่ลงทุนในหุน
ทSานมีความรูความเขาใจเรื่องการเลือกโบรกเกอรในการลงทุนในหุน ตามลําดับ

ดานเศรษฐกิจ
โดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปdนรายขอ พบวSา ขอที่มีความคิดเห็นอยูSใน
ระดับมาก คือ ภาวะเงินเฟ}อ และภาวะเงินฟ•ด มีผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุนของทSาน
ราคาทองคําในตลาดมีผลตSการตัดสินใจลงทุนในหุนของทSาน อัตราแลกเปลี่ยนตSางประเทศ
มีผลตSอการตัดสินใจการลงทุนในหุนของทSาน การขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีผลตSอการ
ตัดสินใจลงทุนในหุนของทSาน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมีผลตSอการตัดสินใจลงทุนใน
หุนของทSาน ตามลําดับ
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การทดสอบสมมติฐาน
ตามสมมุติฐานปRจจัยสSวนบุคคล ไดแกS เพศ อายุ อาชีพ รายไดตSอเดือน เงินออม
ตSอเดือน เงินลงทุนในหุน ประสบการณการลงทุนในหุน ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรสที่มีความแตกตSางกันสSงผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุนของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง
18-48 ปW ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตSางกัน

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง การตัดสินใจการลงทุนในหุนของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18-48
ปW ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปdน รายดาน พบวSา ดาน
ที่อยูSในระดับมากที่สุดเรียงลําดับจากดานที่มีคSาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความตองการของ
บุคคล ดานเศรษฐกิจ ดานทักษะพื้นฐาน โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้
ดานความตองการของบุคคล
การตั ด สิ น ใจการลงทุ น ในหุ นของคนรุS น ใหมS ที่ มี อ ายุ ร ะหวS า ง 18-48 ปW ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูSในระดับมาก โดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวSา ขอที่มีความคิดเห็นอยูSในระดับมาก คือ ทSานมีความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบ
ของกําไรจาการขาย ทSานมีความคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปRนผลจากการ
ลงทุนในหุน ทSานสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในทSานสามารถยอมรับความ
เสี่ยงในการลงทุนในหุนตามลําดับซึ่งสอดคลอง กับแนวคิดของ รายไดและสถานภาพการ
สมรสมีความสัมพันธกับชSวงเวลาที่ซื้อณระดับความเชื่อมั่นรอยละ95 สําหรับปRจจัยดาน
การตลาดที่ มี ผ ลตS อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ มากที่ สุ ด คื อ ด านผลิ ต ภั ณ ฑในด านการได รั บ สิ ท ธิ
ประโยชนทางภาษีรองลงมาไดแกSดานสถานที่ในการจัดจําหนSายในดานความสะดวกในการ
ลงทุนดาน บุคลากรในการไดรับคําแนะนําจากพนักงานขายหนSวยลงทุนดานการสSงเสริม
การตลาดในการโฆษณา ประชาสัมพันธที่ดีและมีการจัดโปรโมชั่นของสมนาคุณตามลําดับ
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ดานเศรษฐกิจ
การตั ด สิ น ใจการลงทุ น ในหุ นของคนรุS น ใหมS ที่ มี อ ายุ ร ะหวS า ง 18-48 ปW ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวSา ขอที่มีความคิดเห็น
อยูSในระดับมาก คือ ทSานมีความรูความเขาใจการเป|ดบัญชีหุนเพื่อการลงทุนในหุน ทSานมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการสรางระบบเทรดหุนที่ลงทุนในหุน ทSานมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องการทดลองลงทุนในหุนชSวงแรก ทSานมีความรูความเขาใจเรื่องธุรกิจของบริษัทที่
เลือกลงทุนในหุน ทSานมีความรูความเขาใจในเรื่องของผลการดําเนินงานยอนหลังของ
บริษัทที่เลือกลงทุนในหุน ทSานมีความรูความเขาใจในเรื่องโครงสรางของบริษัทที่ลงทุนใน
หุน ทSานมีความรูความเขาใจเรื่องการเลือกโบรกเกอรในการลงทุนในหุน ตามลําดับ
ดานทักษะพื้นฐาน
การตั ด สิ น ใจการลงทุ น ในหุ นของคนรุS น ใหมS ที่ มี อ ายุ ร ะหวS า ง 18-48 ปW ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูSในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวSา ขอที่มีความคิดเห็น
อยูSในระดับมาก คือ ภาวะเงินเฟ}อ และภาวะเงินฟ•ด มีผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุนของ
ทS า น ราคาทองคํ าในตลาดมีผ ลตSการตัด สิน ใจลงทุ น ในหุ นของทS า น อั ต ราแลกเปลี่ยน
ตS า งประเทศมี ผ ลตS อ การตั ด สิ น ใจการลงทุ น ในหุ นของทS า น การขาดเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจมีผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุนของทSาน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมีผลตSอ
การตัดสินใจลงทุนในหุนของทSาน ตามลําดับ

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาคนควาอิสระ
1.ใชในการวิเคราะหแนวโนมโดยรวมของนักลงทุนรุSนใหมSจากการที่นักลงทุนรุSน
ใหมSให ความสนใจในการลงทุนในหุนจากเงินออมของรายไดตSอเดือนที่ไดรับ และตองการ
มี สภาพทางการเงินของชีวิตหลังวัยเกษียณที่ดีและมั่นคง และใหเงินทํางานโดยผูลงทุน
สามารถใชเวลาไดอิสระ ซึ่งเปdนพื้นฐานที่ดีตSอโครงสราง ตลาดทุนของประเทศในอนคต
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2.ปRจจัยดานความตองการของบุคคลที่มีผลตSอการตัดสินใจลงทุนในหุนที่ไดจาก
งานวิจยันี้สามารถ นําไปใชเปdนฐานขอมูลในการตอบสนองความตองการของนักลงทุนรุSน
ใหมSในอนาคตได
3.จากปRจจัยดานทักษะพื้นฐาน ความรูความเขาใจ สามารถใชเปdนขอมูลอางอิง
สําหรับการ สSงเสริมการใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหุน และเปdนแนวทางในการ
ใหความรู แบบสมบูรณแบบในทุกๆ ดานแกSนักลงทุนรายใหมSที่เริ่มสนใจเขามาลงทุนในหุน
เพื่อเปdนแรงขบั เคลื่อนนักลงทุนรุSนใหมSใหกับตลาดทุนของประเทศตSอไป

ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาอิสระครั้งตอไป
เพื่อใหการศึกษาอิสระครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใช เกิดประโยชนสูงสุดมาก
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตSอไป ดังนี้
ควรศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจการลงทุนในหุนของคนรุSนใหมSที่มีอายุระหวSาง 18-48 ปW ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานอื่นที่สSงผลตSอตัดสินใจการลงทุนในหุน เพื่อเพิ่มความรูความ
เขาใจและเปdนขอเสนอแนะกับบุคคลอื่นๆ
ควรศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจการลงทุนในหุนในเชิงลึกเปdนรายดานและทําการวิเคราะห
ผลเพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการลงทุนอยSางตSอเนื่อง
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