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แรงจูงใจในการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนทีมีผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทิฆมั พร จาดสุวรรณ์*
ดารณี เอือชนะจิ ต**

บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั งนี มีวั ตถุ ประสงค์เพื อศึ กษาความแตกต่ า งของข้ อ มู ลปั จ จั ย ส่ว นบุ ค คล
พฤติกรรมการลงทุน แรงจูงใจการลงทุนและกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ และเพือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจู งใจในการลงทุนทีส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
สามัญ ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักลงทุนทัวไปทีลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จํานวน
คน และสถิติทใช้
ี ในการวิจัยได้ แก่ การหาค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย
และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่ าการแจกแจง t-test การวิเคราะห์ One-way ANOVA และการ
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ลงทุ น ทั วไปที ลงทุ น ในหุ้ นสามั ญ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง - ปี มีอาชีพเป็ นพนักงาน
เอกชน รายได้ เฉลียต่อเดือน , - , บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่
มี ส ถานภาพโสด พฤติ ก รรมการลงทุ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ก ารลงทุ น ใน
หลักทรั พย์ - ปี โดยระยะเวลาทีลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์แบบลงทุ นระยะยาว ( เดือนขึนไป)
หลักทรั พย์ทีใช้ บริ การส่วนใหญ่ คือ บล. ไทยพาณิชย์ จํากัด โดยประเภทกลุ่มหลักทรั พย์ทีสนใจ
มากทีสุดคือทรั พยากร กลุ่ มตัวอย่ างส่วนใหญ่ ใช้ บัญชี Cash Balance Account ในการลงทุน ใช้
แหล่ ง เงิ น ทุ น จากเงิ น ออม โดยมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น โดยเฉลี ยแต่ ล ะครั งตํากว่ า ,
บาท มี
นักวิเคราะห์เป็ นบุคคลทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ โดยศึกษาข้ อมูลจากข่าวสารทางสือออนไลน์
ส่วนแรงจู งใจในการลงทุน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีแรงจู งใจการทีได้ รับผลตอบแทนสูงกว่ าการ
ลงทุนในรูปแบบอืนๆ อยู่ในระดับมากทีสุด และกระบวนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักลงทุนส่วนใหญ่จะมองด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาหลัก
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. บทนํา
ในยุคปั จจุ บันรูปแบบการลงทุนของประชาชนมีความหลากหลายมากขึน มีการใช้
เครืองมือทางการเงินหลากหลายประเภท เพือให้ ผ้ ูต้องการออมเงินมีทางเลือกในการลงทุนให้
ได้ รั บ ผลตอบแทนหรื อ ผลประโยชน์ ซึ งนอกจากการออมในรู ป แบบของเงิ น ฝากทีออมไว้ กับ
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ เพือรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบียเงินฝากนันมี
แนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนือง และไม่สามารถจู งใจผู้ทมีี เงินออมได้ ดังนันประชาชนบางส่วนจึงหัน
ไปแสวงหาการลงทุ น กับ สิน ทรั พ ย์ ต่า งๆเพื อต้ อ งการผลตอบแทนทีมากขึน เช่ น การลงทุ น ใน
กองทุนรวม หุ้นกู้ ตราสารหนีพันธบัตรรัฐบาล รวมถึงการลงทุนในหุ้น ซึงปัจจุบันการลงทุนในหุ้น
ได้ รับความสนใจและเป็ นทีนิยมอย่างมากทังในวัยเกษียณ วัยทํางาน และวัยเรียนทีมีเงินออมและ
ประสงค์จะบริหารเงินออมของตนให้ มีความมันคง และมีอิสรภาพทางการเงินในระยะยาวแทน
การฝากเงิ น ไว้ กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ ห รื อ สถาบั น การเงิ น ต่ า งๆ ทีได้ รั บ ผลตอบแทนในรู ป ของ
ดอกเบียเงินฝากทีมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนือง และไม่สามารถจูงใจผู้ทมีี เงินออมได้
การลงทุนในหุ้นจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึงสําหรับผู้ทีมีเงินออมหรื อผู้ทีมีความประสงค์
จะบริ หารเงินออมของตนเอง โดยเฉพาะผู้ทต้ี องการความหลากหลายในการลงทุน ทังประเภท
ของสินค้ าทีจะลงทุนและการมีส่วนร่ วม เป็ นเจ้ าของกิจการหรื อบริ ษัทต่างๆ ทีมีศักยภาพหรื อมี
แนวโน้ มการเติบโตทีดีได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุ น ในรู ปแบบต่ า งๆในอัตราทีสูงกว่ า และ
หลากหลายรูปแบบกว่า เมือเปรียบเทียบกับการฝากเงินในธนาคาร เช่น ผลตอบแทนจากเงินปัน
ผล หรือกําไรจากการซือขายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
ดั ง นั น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจในการที จะศึ ก ษาเรื องแรงจู ง ใจในการลงทุ น และ
พฤติกรรมการลงทุนทีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุน เนืองจากปัจจุบันรูปแบบการลงทุนของ
ประชาชนมีความหลากหลายมากขึนมีทางเลือกในการลงทุนมากมาย ตามทีกล่าวมาข้ างต้ นผู้วิจัย
ได้ ให้ ความสําคัญ โดยนําองค์ความรู้กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาศึกษาแนวคิดทีขึนอยู่กับ
ทัศนคติ แรงจูงใจของผู้ลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนนันมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน มาใช้ ในการ
เก็บ รวบรวมข้ อ มู ลและวิ เคราะห์ เ พื อให้ ได้ มาซึ งข้ อ มู ลทีมี ความสัมพั น ธ์กัน และเป็ นประโยชน์
สําหรับสถาบันการเงินนําไปใช้ วางแผนการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพือให้ เหมาะสมกับผู้ทจะ
ี
ลงทุน และเป็ นประโยชน์สาํ หรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนารูปแบบการลงทุน
ให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ทมีี ความสนใจลงทุนต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุน แรงจูงใจการลงทุนและกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญ
2.2 เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญแตกต่างกัน
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2.3 เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนทีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกัน
2.4 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจู งใจในการลงทุนทีส่งผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ

3. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที 1 ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญแตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 พฤติกรรมการลงทุน ทีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกัน
สมมติฐานที 3 แรงจูงใจในการลงทุนส่งผลกระทบต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญ

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 เป็ นแนวทางให้ กับสถาบันการเงินสําหรับนําไปใช้ วางแผนการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพือให้ เหมาะสมกับผู้ทจะลงทุ
ี
น ทําให้ ได้ ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์สาํ หรับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในการพัฒนารูปแบบการลงทุนให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของนักลงทุน
4.2 ผลการวิจัยนีคาดว่าหน่วยงานทีเกียวข้ องหรื อผู้ทีสนใจจะนําไปใช้ ในประกอบใน
การตัดสินใจการลงทุนได้

5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ นักลงทุนทัวไป
ตั ว อย่ า งทีใช้ วิ จั ย ในครั งนี คื อ นั ก ลงทุ น ทั วไปที ลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน โดยใช้ วิธสี ่มุ ตัวอย่างแบบอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของทาโร่
ยามาเน่ ทีระดับความคลาดเคลือนไม่เกินร้ อยละ 5 ได้ จาํ นวน 400 คน
5.2 ขอบเขตด้ า นเนื อหา การศึ กษาครั งนี มีจุ ดมุ่ งหมายในการศึ กษาแรงจู ง ใจและ
พฤติกรรมในการลงทุนทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ น 3 ตัวแปร ได้ แก่
1. ตัวแปรด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพและรายได้ ของนักลงทุนทัวไป
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2. ด้ านแรงจู งใจ ได้ แก่ การได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นโอกาสในการ
เพิมรายได้ เพือความมันคงในชีวิต
3. ด้ านพฤติกรรมการลงทุน ได้ แก่ ระยะเวลาในการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ทีใช้
บริการ การเข้ าถึงข้ อมูลหลักทรัพย์ จํานวนเงินทีใช้ ลงทุน ทีมาของเงินทุน
ตัวแปรตาม แบ่งเป็ น 1 ตัวแปร คือ กระบวนการการตัดสินใจลงทุน
5.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทําการวิจัยรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือน 14 สิงหาคม – 20 พฤศจิยายน 2562

6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื องมื อ ที ใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล การศึ ก ษาวิ จั ย ครั งนี เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น ส่วน ดังนี
ส่ ว นที : ข้ อ มู ลปั จ จั ยส่ว นบุ คคลของผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามใน
ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพและรายได้
ส่วนที : ข้ อมูลพฤติกรรมการลงทุน เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ดให้ เลือกตอบได้
เพียงข้ อเดียว (Closed-ended Form)
ส่วนที : ข้ อมูลแรงจู งใจในการลงทุน โดยใช้ เครืองมือประเภทมาตรวัดประมาณค่า
(Rating Scale) ของ Likert Scale ซึงแบ่งระดับความคิดเห็น ออกเป็ น ระดับ จากน้ อยไปมาก
ส่วนที : ข้ อมูลกระบวนการการตัดสินใจลงทุน โดยใช้ เครื องมือประเภทมาตรวั ด
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale ซึงแบ่งระดับความคิดเห็น ออกเป็ น ระดับ จาก
น้ อยไปมาก
ในการนีแบบสอบถามใช้ เครืองมือประเภทมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ของ
Likert Scale โดยกําหนดการให้ คะแนนดังนี
ระดับความคิดเห็น
มากทีสุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้ อย
2
น้ อยทีสุด
1
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7. ผลการศึกษา
ผลการวิจยั ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 228 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 57.0 มีอายุ 30-39 ปี จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้ อย 35.3 มีสถานภาพโสด จํานวน
286 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 259 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.8
มี ร ายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อน 20,000-35,000 บาทจํา นวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.0 มีอ าชี พ
พนักงานเอกชน จํานวน 275 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.8
ผลการวิจยั พฤติกรรมการลงทุน
จากผลการวิจัยพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมในการลงทุ น ส่ วน
ใหญ่ ป ระสบการณ์ ก ารลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ 1-5 ปี จํา นวน 201 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.2 มี
ระยะเวลาทีลงทุนในหลักทรั พย์แบบลงทุนระยะยาว (9 เดือนขึนไป) จํานวน 300 คน คิดเป็ น
ร้ อย 75.0 มีบริษัทหลักทรัพย์ทใช้
ี บริการในการลงทุนมากทีสุดคือ บล. ไทยพาณิชย์ จํากัด จํานวน
137 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 34.3 มี ป ระเภทกลุ่ ม หลั ก ทรั พ ย์ ใ ดที สนใจมากทีสุ ด คื อ ทรั พ ยากร
(RESOURC) จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.8 มีประเภทของบัญชีทใช้
ี ในการลงทุนคือบัญชี
เงินฝาก (Cash Balance Account) จํานวน 273 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.3 มีแหล่งทีมาของเงินทุน
ทีท่านใช้ ในการลงทุน คือเงินออม จํานวน 248 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.0 มีมูลค่าเงินทีใช้ ในการ
ลงทุนโดยเฉลียแต่ละครัง คือตํากว่า 30,000 บาท จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.7 มีบุคคล
ทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการลงทุน คือนักวิเคราะห์ จํานวน 271 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.8 มี
การศึกษาข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนจากแหล่ งไหนมากทีสุด คือข้ อมูลข่าวสารทางสือออนไลน์
จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.3
ผลการวิจยั ระดับความคิดเห็นเกียวกับแรงจูงใจในการลงทุน
สําหรั บผลการพิ จารณาเป็ นรายข้ อเรี ยงลํา ดับจากมากไปหาน้ อยโดยภาพรวมกลุ่ ม
ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับปั จจัยแรงจู งใจในการลงทุนอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ นแยก
เป็ นรายข้ อโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย พบว่า ได้ รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนใน
รูปแบบอืนๆ/กระจายความเสียงอยู่ในระดับมากทีสุด รองลงมาคือ ท่านเห็นถึงความงอกเงยใน
การลงทุนเพือความมันคงในชีวิตและหลังเกษียณ ต่อมาคือได้ รับผลตอบแทนในระยะยาว/ได้ รับ
เงินปันผลสมําเสมอ และท่านเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นโอกาสในการเพิมรายได้ /เพือเก็ง
กําไร ตามลําดับ
ผลการวิจยั ระดับความคิดเห็นเกียวกับกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
สําหรั บผลการพิ จารณาเป็ นรายข้ อเรี ยงลํา ดับจากมากไปหาน้ อยโดยภาพรวมกลุ่ ม
ตัวอย่างรายละเอียดแต่ละด้ านสรุปได้ ดังนี
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ด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ พบว่า ในภาพรวมเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ 3 อันดับ
แรกโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้ อย พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รองลงมา
คือ ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามลําดับ
ด้ านสังคมและการเมือง พบว่า ในภาพรวมเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ 3 อันดับแรกโดย
เรี ยงลํา ดั บ ค่ า เฉลี ยจากมากไปน้ อ ย พบว่ า นโยบายส่ งเสริ มการลงทุ น รองลงมาคือ ความมี
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลไทย และ การชุมนุนประท้วงรัฐบาล ตามลําดับ
ด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ พบว่า ในภาพรวมเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ 3 อันดับ
แรกโดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้ อย พบว่า แนวโน้ มการเติบโตของอุตสาหกรรม รองลงมา
คือ ฐานะทางการเงินและผลกําไรของบริษัท และข่าวลือและข่าวเกียวกับผู้บริหาร ตามลําดับ
ด้ านอืนๆทีอาจเกิดขึน พบว่ า ในภาพรวมเมือพิ จารณาเป็ นรายข้ อ 3 อันดับแรกโดย
เรี ยงลํา ดั บ ค่ า เฉลี ยจากมากไปน้ อ ย พบว่ า การก่ อ การร้ า ย ให้ ความสํา คั ญ ในระดั บ มากที สุ ด
รองลงมาคือ ภัยพิบัติรุนแรง ให้ ความสําคัญในระดับมาก และโรคระบาด ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีมีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ
ด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและการเมือง ด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ และ
ด้ านอืนๆทีอาจเกิดขึนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่มตัวอย่างทีมีอายุแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ
ด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและการเมือง และด้ านการพิจารณาตัวหลักทรั พย์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีมีอายุแตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้ านอืนๆทีอาจเกิดขึนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่มตัวอย่างทีมีสถานภาพแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
สามัญด้ านสังคมและการเมือง และด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ แตกต่างกันอย่างมีนั ยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีมีสถานภาพแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการ
การตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ และด้ านอืนๆทีอาจเกิดขึนอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและการเมือง และด้ านการพิจารณาตัว
หลักทรั พย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้ นสามัญ ด้ านอืนๆทีอาจ
เกิดขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
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กลุ่ มตั ว อย่ า งทีมี อ าชี พ แตกต่ า งกันส่งผลต่ อกระบวนการการตัดสินใจลงทุ น ในหุ้ น
สามัญ ด้ า นสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ า นสังคมและการเมือง และด้ า นอืนๆทีอาจเกิดขึน
แตกต่ างกันอย่ า งมีนั ยสํา คัญ ทางสถิ ติ ทีระดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่ มตัว อย่ า งทีมีระดับ การศึ ก ษา
แตกต่ า งกั น ไม่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการการตั ด สิ น ใจลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ ด้ า นการพิ จ ารณาตั ว
หลักทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้ เฉลียต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและการเมือง ด้ านการพิจารณาตัว
หลักทรัพย์ และด้ านอืนๆ ทีอาจเกิดขึนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
สมมติฐานที 2 พฤติกรรมการลงทุนทีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีมีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรั พย์แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวน
การการตัดสินใจลงทุนในหุ้ นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและการเมือง
และด้ านอืนๆ ทีอาจเกิดขึนแตกต่ า งกันอย่ า งมีนั ยสํา คัญ ทางสถิ ติ ทีระดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่ ม
ตัวอย่างทีมีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที มี ร ะยะเวลาที ท่ า นลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ านการพิจารณา
ตัวหลักทรัพย์ และด้ านอืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่ า งทีมี
ระยะเวลาทีท่านลงทุนในหลั กทรั พย์แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้ น
สามัญด้ านสังคมและการเมือง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่ มตั วอย่ างทีมี บริ ษั ทหลั ก ทรั พ ย์ ทีใช้ บริ การในการลงทุ นแตกต่า งกันไม่ ส่ง ผลต่ อ
กระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้ นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและ
การเมือง ด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ และด้ านอืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่มตัวอย่างทีมีประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ทสนใจแตกต่
ี
างกันส่งผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและการเมือง และด้ าน
การพิ จารณาตัวหลั กทรั พ ย์ แตกต่ างกันอย่ างมีนั ยสํา คัญ ทางสถิติ ทีระดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่ ม
ตัวอย่างทีมีประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ทสนใจแตกต่
ี
างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญด้ านอืนๆ ทีอาจเกิดขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่มตัวอย่างทีมีประเภทของบัญชีทใช้
ี ในการลงทุนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
การตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและการเมือง ด้ าน
การพิ จารณาตัวหลักทรั พย์ และด้ านอืนๆ ทีอาจเกิดขึนแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05
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กลุ่มตัวอย่างทีมีแหล่ งทีมาของเงินทุนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญด้ านสังคมและการเมือง ด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ และด้ านอืนๆทีอาจ
เกิดขึนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีมีแหล่งทีมาของ
เงินทุนแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทาง
เศรษฐกิจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่มตัวอย่างทีมีมูลค่าเงินทีใช้ ในการลงทุนแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ และด้ านอืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ทีระดั บ 0.05 ในขณะทีกลุ่ มตั ว อย่ างทีมี สถานภาพแตกต่ า งกัน ส่งผลต่ อกระบวนการการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้ านสังคมและการเมือง และด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่มตัวอย่างทีมีบุคคลทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการลงทุนแตกต่างกันส่งผลต่อ
กระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้ นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ด้ านสังคมและ
การเมือง ด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ และด้ านอืนๆ ทีอาจเกิดขึนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
กลุ่มตัวอย่างทีมีแหล่งศึกษาข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวน
การการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้ านสังคมและการเมือง ด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ และ
ด้ านอืนๆ ทีอาจเกิดขึนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างที
มีแหล่งศึกษาข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
สมมติฐานที 3 แรงจูงใจในการลงทุนส่งผลกระทบต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญ สถิติทีใช้ การทดสอบ คือ การวิเคราะห์สถิติอนุ มาน (Inferential Statistics) เพือใช้
เป็ นการทดสอบสมมติฐานทีตังไว้ โดยใช้ สถิติในการคํานวณ ด้ วยการวิ เคราะห์ การถดถอยเชิง
พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า แรงจู ง ใจในการลงทุ น ส่ ง ผล
กระทบต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ โดยรวมร้ อยละ 10.2 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ 0.05

8. อภิปรายผลการศึกษา
เรื อง แรงจู ง ใจในการลงทุ น และพฤติ ก รรมการลงทุ น ทีมี ผ ลต่ อ กระบวนการการ
ตั ด สิน ใจลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ ในตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั งนี มี ป ระเด็น ทีสามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี
ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้ นสามัญ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดั บ 0.05 สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ของ สรชา
ตนานุ วั ฒ น์ (2560) ศึ ก ษาเรื อง ปั จ จั ย ทีมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น หุ้ น สามั ญ ในตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า นักลงทุนทีมีอายุ สถานภาพ และแหล่งทีมาของเงินทุน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือหุ้ น
ี บ 0.05 และยัง
สามัญ (การวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐาน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ พิชญา ชัยณรงค์เดชากุล (2557) ศึกษาเรือง ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทัวไปในประเทศ ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกันในด้ านเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้ เฉลีย
ต่อเดือน และอาชีพ พบว่า ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ทแตกต่
ี
างกันและส่งผลต่ อการตัดสิน ใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทแตกต่
ี
างกัน
พบว่านักลงทุนในหุ้นสามัญทีมีพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
การตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกัน สถาบันการเงิน(หลักทรัพย์)และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยควรศึ ก ษาพฤติกรรมของนั ก ลงทุ น กลุ่ มเป้ าหมายของตนเองอยู่ เ สมอ เนื องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคนันจะมีการเปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตามสภาพตลาดและการแข่งขันของ
คู่แข่งขัน ซึงเป็ นปัจจัยทีทําให้ ผ้ ูบริโภคเกิดการตัดสินใจทีเปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา การศึกษา
และสํารวจพฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มเป้ าหมายจะทําให้ สถาบันการเงิน(หลักทรัพย์) เกิดการ
ได้ เ ปรี ยบทางการแข่ งขัน ได้ ดียิงขึน ในผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การ ซึ งการโฆษณาและการตลาดใน
ปัจจุปันจําเป็ นต้ องเข้ าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ เนืองมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
มีความซั บ ช้ อ นมากขึน การทีประสบความสํา เร็จ ในตลาด คื อ ต้ อ งสามารถตอบสนองในสิ งที
ผู้บริโภคต้ องการ
พฤติ ก รรมการลงทุ น ทีแตกต่ างกันส่ งผลต่ อ กระบวนการการตั ดสินใจลงทุ นในหุ้ น
สามัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ณภาภัช
พายุเลิศ (2557) ศึกษาเรือง การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า นั ก ลงทุ น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื อ
หลักทรัพย์โดยได้ รับข้ อมูลมาจสกทางอินเตอร์เน็ต และยังสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ปุระชัย
นี ร ะพล (2560) ศึ กษาเรื อง ศึ ก ษาพฤติก รรมนั กลงทุ น ไทยรายย่ อยในตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักลงทุนมีแหล่งข้ อมูล
ในการตัดสินใจลงทุน ซือ-ขายหุ้นนัน จะเชือการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ห้ ุน
พบว่า นักลงทุนในหุ้นสามัญทีมีพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
การตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกัน สถาบันการเงิน(หลักทรัพย์)และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยควรศึ ก ษาพฤติกรรมของนั ก ลงทุ น กลุ่ มเป้ าหมายของตนเองอยู่ เ สมอ เนื องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคนันจะมีการเปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตามสภาพตลาดและการแข่งขันของ
คู่แข่งขัน ซึงเป็ นปัจจัยทีทําให้ ผ้ ูบริโภคเกิดการตัดสินใจทีเปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา การศึกษา
และสํารวจพฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มเป้ าหมายจะทําให้ สถาบันการเงิน(หลักทรัพย์)เกิดการ
ได้ เ ปรี ยบทางการแข่ งขัน ได้ ดียิงขึน ในผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การ ซึ งการโฆษณาและการตลาดใน
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ปัจจุปันจําเป็ นต้ องเข้ าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ เนืองมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
มี ความซั บ ช้ อ นมากขึ น การทีประสบความสํา เร็จ ในตลาด คื อ ต้ อ งสามารถตอบสนองในสิ งที
ผู้บริโภคต้ องการ
แรงจู งใจในการลงทุนส่งผลกระทบต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้ นสามัญ
อย่ า งมีนั ยสํา คัญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ 0.05 สอดคล้ องกับ ผลการวิ จั ยของ เพ็ญ สุดา ศรี วิ ชาสร้ อย
(2554) ศึกษาเรื อง พฤติกรรมการเปิ ดรั บสือและการตัดสินใจลงทุนในหลักทรั พย์ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคนวัยทํางาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักลงทุนมีเหตุผล
ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้านความงอกเงยของเงินลงทุนในระดับมากทีสุด สําหรับเหตุผล
ด้ านความงอกเงยของเงินลงทุนทีกลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญมาก คือ ได้ รับผลตอบแทนสูงกว่า
การลงทุนในรูปแบบอืน และยังสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล (2559) ศึกษา
เรือง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ด้ านความคิดเห็นเกียวกับแรงจูงใจในการลงทุน พบว่า เป็ นโอกาสเพิมรายได้ มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด
พบว่านักลงทุนในหุ้นสามัญมีแรงจู งใจในการลงทุนเกียวกับได้ รับผลตอบแทนสูงกว่ า
การลงทุนในรูปแบบอืนๆ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ สถาบัน
การเงิน (หลั กทรั พย์)และตลาดหลั กทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยควรศึ ก ษาแรงจู งใจของนั กลงทุน
กลุ่ มเป้ าหมายของตนเองอยู่ เสมอ ควรเล็งเห็นการให้ ผลตอบแทนในอัตราส่วนทีสูง เพื อจู งใจ
ให้ แก่นักลงทุนมาลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท การลงทุ นนันมีมากมาย แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม
นันต่างก็มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทแตกต่
ี
างกัน

9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. แรงจู ง ใจในการลงทุ น จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ความสํา คั ญ กั บ เรื อง การได้ รั บ
ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอืนๆ/กระจายความเสียง บริษัทหลักทรัพย์ควรเล็งเห็น
การให้ ผลตอบแทนในอัตราส่วนทีสูง เพือจูงใจให้ แก่นักลงทุนมาลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท
2. ตลาดหลั กทรั พย์ ฯ ควรให้ ข้อ มู ล แก่นั ก ลงทุ น ให้ มากขึน โดยอาจอาศั ยช่ อ งทาง
อินเทอร์เน็ต ซึงเป็ นช่องทางทีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้ าถึงจากนักลงทุน
3. ด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ ตลาดหลัดทรั พย์สามารถขยายฐานลูกค้ าทีเป็ น
นักลงทุน โดยคาดการณ์จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ซึงจะสร้ างสามาถรสร้ างความ
ได้ เปรียบในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการลงทุน
4. ด้ านสังคมและการเมืองภาครัฐสามารถใช้ นโยบายส่งเสริ มการลงทุน เพื อกระตุ้น
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ด้ านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับแนวโน้ มการเติบโต
ของอุ ต สาหกรรม มากทีสุ ด ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จึ ง ควรนํา ข้ อ มู ล แนวโน้ ม การเติ บ โตของกลุ่ ม
อุ ต สหกรรมต่ า งๆ มานํา เสนออย่ า งชั ด เจนและเข้ า ใจง่ า ย เพื อเพิ มกลุ่ ม นั ก ลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์
6. ด้ านอืนๆ ทีอาจเกิดขึน จากกลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับการก่อการร้ าย ตลาด
หลักทรัพย์ควรให้ ข้อมูลแก่นักลงทุนเมืออาจจะเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ าย เพือไม่ให้ นักลงทุนเกิด
ความตืนตระหนก
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครังต่อไป
1. ควรเพิมเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลอืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) เพือให้ ได้ ข้อมูลทีมีความเฉพาะเจาะจงและมีความหลากหลายมากขึน
2. ควรมีการศึกษาเพิ มเติมเกียวกับปั จจั ยอืนๆ รวมถึงปั จจัยภายนอกเพิ มเติม เช่น
ปั จ จั ย ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ การรั บ รู้ ข้ อมู ล สามารถใช้ เป็ นข้ อมู ล อ้ างอิ ง สํา หรั บ การ
ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู้ เ พิ มเติ ม เกี ยวกั บ การลงทุ น ในหุ้ น และเป็ นแนวทางในการให้ ค วามรู้
ทีสามารถตอบสนองความต้ องการของนักลงทุนทัวไปในประเทศได้ ดียิงขึน
3. ควรมีการทําการวิจัยปั จจัยส่นบุคคลในด้ านอืนๆ เพิมเติม เช่น ระดับการยอมรับ
ความเสียง สัดส่วนเงินออมต่ อรายได้ เป็ นต้ น เพื อทดสอบว่ ามีปัจจั ยส่วบุ คคลทีส่ งผลต่ อ การ
ตัดสินใจทีแตกต่างกันหรือไม่

10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีสําเร็จลุล่วงได้ ด้ วยความอนุ เคราะห์อย่างสูงจากจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอือชนะจิต ทีกรุณารับเป็ นอาจารย์ทปรึ
ี กษา ได้ ให้ ความช่วยเหลือ
คําแนะนําตลอดจนวางแผนรวมทังได้ เสียสละเวลาอันมีค่านับตังแต่เริ มต้ นดําเนินการจนเสร็จ
เรี ย บร้ อยสมบู ร ณ์ ซึ งถื อ เป็ นส่ ว นสํา คั ญ อย่ า งยิ งที ให้ คํา แนะนํา ช่ ว ยเหลื อ และตรวจแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่องอันเป็ นประโยชน์ในการทําการศึกษาเฉพาะบุคคลในฉบับนีมีความสมบูรณ์มากยิงขึน
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้ วยความเคารพเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ทุ ก ท่ า นในคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทีได้ อบรมสังสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทีเป็ นประโยชน์ยิงแก่
ผู้ วิจัยขอขอบพระคุ ณเจ้ าหน้ าทีคณะ บริ หารธุรกิจทุ กท่านตลอดจนผู้ มีส่วนสําเร็จต่ อการศึกษา
เฉพาะบุคคลนี กราบขอบคุณครอบครัวและเพือนๆทีเป็ นกําลังใจในการศึกษาให้ ความช่วยเหลือ
พร้ อมคําแนะนําทีดีมีคุณค่าทําให้ ผ้ ูวิจัยสามารถจัดทําการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีสําเร็จลุล่วงได้
เป็ นอย่างดี
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ท้ ายทีสุดนีคุณงามความดีและประโยชน์ใดอันเกิดจากการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี
ผู้วิจัยขอมอบให้ แก่ผ้ ูมีพระคุ ณทุกท่านทีได้ กล่าวถึงและมิได้ เกล่าวถึงไว้ ณ ทีนี หากมีข้อบกพร่ อง
หรือข้ อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้ อมรับแต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ ทีนีด้ วย
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