
แรงจูงใจในการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนทีมีผลต่อกระบวนการการ
ตดัสินใจลงทุนในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทิฆมัพร จาดสุวรรณ*์ 
ดารณี เอือชนะจิต** 

บทคดัย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความแตกต่างของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการลงทุน แรงจูงใจการลงทุนและกระบวนการการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นสามัญ และเพือ
ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจในการลงทุนทส่ีงผลต่อกระบวนการการตัดสนิใจลงทุนในหุ้น
สามัญ ผู้วิจัยกาํหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักลงทุนทวัไปทลีงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จาํนวน  คน และสถิติทใีช้ในการวิจัยได้แก่ การหาค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าการแจกแจง t-test การวิเคราะห์ One-way ANOVA และการ
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักลงทุนทัวไปทีลงทุนในหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง -  ปี มีอาชีพเป็นพนักงาน
เอกชน รายได้เฉลียต่อเดือน , - ,  บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด พฤติกรรมการลงทุน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การลงทุนใน
หลักทรัพย์ -  ปี โดยระยะเวลาทีลงทุนในหลักทรัพย์แบบลงทุนระยะยาว (  เดือนขึนไป) 
หลักทรัพย์ทีใช้บริการส่วนใหญ่คือ บล. ไทยพาณิชย์ จาํกัด โดยประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ทีสนใจ
มากทีสุดคือทรัพยากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บัญชี Cash Balance Account ในการลงทุน ใช้
แหล่งเงินทุนจากเงินออม โดยมูลค่าเงินลงทุนโดยเฉลียแต่ละครังตํากว่า ,  บาท มี
นักวิเคราะห์เป็นบุคคลทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ โดยศึกษาข้อมูลจากข่าวสารทางสือออนไลน์ 
ส่วนแรงจูงใจในการลงทุน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจการทไีด้รับผลตอบแทนสูงกว่าการ
ลงทุนในรูปแบบอนืๆ อยู่ในระดับมากทสีุด และกระบวนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักลงทุนส่วนใหญ่จะมองด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์  

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาหลัก
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. บทนาํ
 ในยุคปัจจุบันรูปแบบการลงทุนของประชาชนมีความหลากหลายมากขึน มีการใช้

เครืองมือทางการเงินหลากหลายประเภท เพือให้ผู้ต้องการออมเงินมีทางเลือกในการลงทุนให้
ได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ซึงนอกจากการออมในรูปแบบของเงินฝากทีออมไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ เพือรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบียเงินฝากนันมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง และไม่สามารถจูงใจผู้ทมีีเงินออมได้ ดังนันประชาชนบางส่วนจึงหัน
ไปแสวงหาการลงทุนกับสินทรัพย์ต่างๆเพือต้องการผลตอบแทนทีมากขึน เช่น การลงทุนใน
กองทุนรวม หุ้นกู้ ตราสารหนีพันธบัตรรัฐบาล รวมถึงการลงทุนในหุ้น ซึงปัจจุบันการลงทุนในหุ้น
ได้รับความสนใจและเป็นทนิียมอย่างมากทงัในวัยเกษียณ วัยทาํงาน และวัยเรียนทมีีเงินออมและ
ประสงค์จะบริหารเงินออมของตนให้มีความมันคง และมีอิสรภาพทางการเงินในระยะยาวแทน
การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ  ทีได้รับผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบียเงินฝากทมีีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง และไม่สามารถจูงใจผู้ทมีีเงินออมได้ 

การลงทุนในหุ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึงสาํหรับผู้ทีมีเงินออมหรือผู้ทีมีความประสงค์
จะบริหารเงินออมของตนเอง โดยเฉพาะผู้ทต้ีองการความหลากหลายในการลงทุน ทังประเภท
ของสินค้าทจีะลงทุนและการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของกิจการหรือบริษัทต่างๆ ทีมีศักยภาพหรือมี
แนวโน้มการเติบโตทีดีได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆในอัตราทีสูงกว่าและ
หลากหลายรูปแบบกว่า เมือเปรียบเทยีบกับการฝากเงินในธนาคาร เช่น ผลตอบแทนจากเงินปัน
ผล หรือกาํไรจากการซือขายหลักทรัพย์ เป็นต้น 

ดังนัน ผู้ วิ จัยจึงมีความสนใจในการทีจะศึกษาเรืองแรงจูงใจในการลงทุนและ
พฤติกรรมการลงทุนทมีีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจลงทุน เนืองจากปัจจุบันรูปแบบการลงทุนของ
ประชาชนมีความหลากหลายมากขึนมีทางเลือกในการลงทุนมากมาย ตามทกีล่าวมาข้างต้นผู้วิจัย
ได้ให้ความสาํคัญ โดยนาํองค์ความรู้กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาศึกษาแนวคิดทีขึนอยู่กับ 
ทศันคติ แรงจูงใจของผู้ลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนนันมีผลต่อการตัดสนิใจลงทุน มาใช้ในการ
เกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพือให้ได้มาซึงข้อมูลทีมีความสัมพันธ์กันและเป็นประโยชน์
สาํหรับสถาบันการเงินนาํไปใช้วางแผนการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพือให้เหมาะสมกบัผู้ทจีะ
ลงทุน และเป็นประโยชน์สาํหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนารูปแบบการลงทุน
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ทมีีความสนใจลงทุนต่อไป  

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุน แรงจูงใจการลงทุนและกระบวนการการตัดสินใจ

ลงทุนในหุ้นสามัญ 
2.2 เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทแีตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน

ในหุ้นสามัญแตกต่างกนั 
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 2.3 เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนทแีตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกนั 

 2.4 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการลงทุนทส่ีงผลต่อกระบวนการการ
ตัดสนิใจลงทุนในหุ้นสามัญ 

 

3. สมมติฐานการวิจยั 
 สมมติฐานท ี1 ปัจจัยส่วนบุคคลทแีตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการการตัดสนิใจลงทุน
ในหุ้นสามัญแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท ี2 พฤติกรรมการลงทุนทีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท ี3 แรงจูงใจในการลงทุนส่งผลกระทบต่อกระบวนการการตัดสนิใจลงทุน
ในหุ้นสามัญ 

 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 
 4.1 เป็นแนวทางให้กับสถาบันการเงินสาํหรับนาํไปใช้วางแผนการกาํหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพือให้เหมาะสมกับผู้ทจีะลงทุน ทาํให้ได้ข้อมูลทเีป็นประโยชน์สาํหรับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในการพัฒนารูปแบบการลงทุนให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุน 

 4.2 ผลการวิจัยนีคาดว่าหน่วยงานทีเกียวข้องหรือผู้ทีสนใจจะนาํไปใช้ในประกอบใน
การตัดสนิใจการลงทุนได้ 

 

5. ขอบเขตการศึกษา 
 5.1 ขอบเขตด้านประชากรและตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นักลงทุนทวัไป 

 ตัวอย่างทีใช้วิจัยในครังนี คือ นักลงทุนทัวไปทีลงทุนในหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงไม่ทราบจาํนวนประชากรทแีน่นอน โดยใช้วิธสีุ่มตัวอย่างแบบอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยการกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของทาโร่ 
ยามาเน่ ทรีะดับความคลาดเคลือนไม่เกนิร้อยละ 5 ได้จาํนวน 400 คน 

 5.2 ขอบเขตด้านเนือหา การศึกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาแรงจูงใจและ
พฤติกรรมในการลงทุนทมีีผลต่อการตัดสนิใจลงทุน 

 ตัวแปรอสิระ แบ่งเป็น 3 ตัวแปร ได้แก่  
 1. ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพและรายได้ของนักลงทุนทวัไป 
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 2. ด้านแรงจูงใจ ได้แก่ การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นโอกาสในการ
เพิมรายได้ เพือความมันคงในชีวิต 

 3. ด้านพฤติกรรมการลงทุน ได้แก่ ระยะเวลาในการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ทีใช้
บริการ การเข้าถึงข้อมูลหลักทรัพย์ จาํนวนเงินทใีช้ลงทุน ทมีาของเงินทุน 

 ตัวแปรตาม แบ่งเป็น 1 ตัวแปร คือ กระบวนการการตัดสนิใจลงทุน 

 5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ทาํการวิจัยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน 14 สงิหาคม – 20 พฤศจิยายน 2562 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น  ส่วน ดังนี 

ส่วนที  : ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามใน
ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพและรายได้ 

ส่วนท ี  : ข้อมูลพฤติกรรมการลงทุน เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบได้
เพียงข้อเดียว (Closed-ended Form) 

ส่วนท ี  : ข้อมูลแรงจูงใจในการลงทุน โดยใช้เครืองมือประเภทมาตรวัดประมาณค่า 
(Rating Scale) ของ Likert Scale ซึงแบ่งระดับความคิดเหน็ ออกเป็น  ระดับ จากน้อยไปมาก  

ส่วนที  : ข้อมูลกระบวนการการตัดสินใจลงทุน โดยใช้เครืองมือประเภทมาตรวัด
ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert Scale ซึงแบ่งระดับความคิดเหน็ ออกเป็น  ระดับ จาก
น้อยไปมาก 

ในการนีแบบสอบถามใช้เครืองมือประเภทมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ของ 
Likert Scale โดยกาํหนดการให้คะแนนดังนี 

ระดับความคิดเหน็ 

มากทสีุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

น้อย 2 

น้อยทสีุด 1 
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7. ผลการศึกษา
ผลการวิจยัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 228 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.0 มีอายุ 30-39 ปี จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อย 35.3 มีสถานภาพโสด จาํนวน 
286 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 

มีรายได้เฉลียต่อเดือน 20,000-35,000 บาทจํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีอาชีพ
พนักงานเอกชน จาํนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8  

ผลการวิจยัพฤติกรรมการลงทุน 
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการลงทุนส่วน

ใหญ่ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ 1-5 ปี จํานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 มี
ระยะเวลาทีลงทุนในหลักทรัพย์แบบลงทุนระยะยาว (9 เดือนขึนไป) จาํนวน 300 คน คิดเป็น
ร้อย 75.0 มีบริษัทหลักทรัพย์ทใีช้บริการในการลงทุนมากทสีดุคือ บล. ไทยพาณิชย์ จาํกดั จาํนวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ใดทีสนใจมากทีสุดคือทรัพยากร 
(RESOURC) จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 มีประเภทของบัญชีทใีช้ในการลงทุนคือบัญชี
เงินฝาก (Cash Balance Account) จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีแหล่งทมีาของเงินทุน
ทีท่านใช้ในการลงทุน คือเงินออม จาํนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีมูลค่าเงินทีใช้ในการ
ลงทุนโดยเฉลียแต่ละครัง คือตาํกว่า 30,000 บาท จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 มีบุคคล
ทมีีอิทธิพลในการตัดสินใจในการลงทุน คือนักวิเคราะห์ จาํนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 มี
การศึกษาข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนจากแหล่งไหนมากทสีุด คือข้อมูลข่าวสารทางสือออนไลน์ 
จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 

ผลการวิจยัระดบัความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการลงทุน 
 สาํหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยโดยภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างให้ความสาํคัญกับปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุนอยู่ในระดับมากทสีุด เมือพิจารณาเป็นแยก
เป็นรายข้อโดยเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย พบว่า ได้รับผลตอบแทนสงูกว่าการลงทุนใน
รูปแบบอนืๆ/กระจายความเสียงอยู่ในระดับมากทสีุด รองลงมาคือ ท่านเหน็ถึงความงอกเงยใน
การลงทุนเพือความมันคงในชีวิตและหลังเกษียณ ต่อมาคือได้รับผลตอบแทนในระยะยาว/ได้รับ
เงินปันผลสมาํเสมอ และทา่นเหน็ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นโอกาสในการเพิมรายได้/เพือเกง็
กาํไร ตามลาํดับ 

ผลการวิจยัระดบัความคิดเห็นเกียวกบักระบวนการการตดัสินใจลงทุน 
สาํหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยโดยภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างรายละเอยีดแต่ละด้านสรุปได้ดังนี 
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 ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ พบว่า ในภาพรวมเมือพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อนัดับ
แรกโดยเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รองลงมา
คือ ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ ตามลาํดับ 

 ด้านสังคมและการเมือง พบว่า ในภาพรวมเมือพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกโดย
เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย พบว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุน รองลงมาคือ ความมี
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลไทย และ การชุมนุนประท้วงรัฐบาล ตามลาํดับ 

 ด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ พบว่า ในภาพรวมเมือพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับ
แรกโดยเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย พบว่า แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม รองลงมา
คือ ฐานะทางการเงินและผลกาํไรของบริษัท และข่าวลือและข่าวเกยีวกบัผู้บริหาร ตามลาํดับ 

 ด้านอืนๆทีอาจเกิดขึน พบว่า ในภาพรวมเมือพิจารณาเป็นรายข้อ 3 อันดับแรกโดย
เรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย พบว่า การก่อการร้าย ให้ความสาํคัญในระดับมากทีสุด 

รองลงมาคือ ภัยพิบัติรุนแรง ให้ความสาํคัญในระดับมาก และโรคระบาด ตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท ี1 ปัจจัยส่วนบุคคลทแีตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการการตัดสนิใจลงทุน

ในหุ้นสามัญแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างทมีีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ

ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง ด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์  และ
ด้านอนืๆทอีาจเกดิขึนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทมีีอายุแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ
ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทมีีอายุแตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านอืนๆทอีาจเกิดขึนอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทมีีสถานภาพแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
สามัญด้านสังคมและการเมือง และด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทมีีสถานภาพแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการ
การตัดสนิใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ และด้านอนืๆทอีาจเกิดขึนอย่าง
มีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทมีีระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และด้านการพิจารณาตัว
หลักทรัพย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านอืนๆทีอาจ
เกดิขึนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  
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 กลุ่มตัวอย่างทีมีอาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
สามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และด้านอืนๆทีอาจเกิดขึน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านการพิจารณาตัว
หลักทรัพย์ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทมีีรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ ด้านสงัคมและการเมือง ด้านการพิจารณาตัว
หลักทรัพย ์และด้านอนืๆ ทอีาจเกดิขึนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 สมมติฐานท ี2 พฤติกรรมการลงทุนทแีตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า  

 กลุ่มตัวอย่างทมีีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวน
การการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง 
และด้านอืนๆ ทีอาจเกิดขึนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่ม
ตัวอย่างทมีีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทีมีระยะเวลาทีท่านลงทุนในหลักทรัพย์แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
กระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  ด้านการพิจารณา
ตัวหลักทรัพย์ และด้านอืนๆ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีมี
ระยะเวลาทีท่านลงทุนในหลักทรัพย์แตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
สามัญด้านสงัคมและการเมือง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทีมีบริษัทหลักทรัพย์ทีใช้บริการในการลงทุนแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
กระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและ
การเมือง ด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ และด้านอนืๆ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทมีีประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ทสีนใจแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง และด้าน
การพิจารณาตัวหลักทรัพย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่ม
ตัวอย่างทมีีประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ทสีนใจแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสนิใจลงทุน
ในหุ้นสามัญด้านอนืๆ ทอีาจเกดิขึนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทีมีประเภทของบัญชีทใีช้ในการลงทุนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
การตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง ด้าน
การพิจารณาตัวหลักทรัพย์ และด้านอืนๆ ทีอาจเกิดขึนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05  

232



 กลุ่มตัวอย่างทีมีแหล่งทีมาของเงินทุนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
ลงทุนในหุ้นสามัญด้านสังคมและการเมือง ด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ และด้านอืนๆทีอาจ
เกดิขึนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ในขณะทกีลุ่มตัวอย่างทมีีแหล่งทมีาของ
เงินทุนแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทมีีมูลค่าเงินทีใช้ในการลงทุนแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และด้านอืนๆ อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 ในขณะทีกลุ่มตัวอย่างทีมีสถานภาพแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสังคมและการเมือง และด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทมีีบุคคลทีมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการลงทุนแตกต่างกันส่งผลต่อ
กระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและ
การเมือง ด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ และด้านอนืๆ ทอีาจเกดิขึนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 กลุ่มตัวอย่างทมีีแหล่งศึกษาข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวน
การการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญด้านสังคมและการเมือง ด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ และ
ด้านอนืๆ ทอีาจเกดิขึนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 ในขณะทกีลุ่มตัวอย่างที
มีแหล่งศึกษาข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

 สมมติฐานท ี3 แรงจูงใจในการลงทุนส่งผลกระทบต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุน
ในหุ้นสามัญ สถิติทีใช้การทดสอบ คือ การวิเคราะห์สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพือใช้
เป็นการทดสอบสมมติฐานทีตังไว้ โดยใช้สถิติในการคาํนวณ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่า แรงจูงใจในการลงทุนส่งผล
กระทบต่อกระบวนการการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นสามัญ โดยรวมร้อยละ 10.2 อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทรีะดับ 0.05  

8. อภิปรายผลการศึกษา
 เรือง แรงจูงใจในการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนทีมีผลต่อกระบวนการการ

ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ครังนีมีประเด็นทีสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี  

 ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สรชา 
ตนานุวัฒน์ (2560) ศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญในตลาด

233



หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า นักลงทุนทมีีอายุ สถานภาพ และแหล่งทีมาของเงินทุน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือหุ้น
สามัญ (การวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐาน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิชญา ชัยณรงค์เดชากุล (2557) ศึกษาเรือง ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทวัไปในประเทศ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกันในด้านเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้เฉลีย
ต่อเดือน และอาชีพ พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกันและส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทแีตกต่างกนั 

 พบว่านักลงทุนในหุ้นสามัญทมีีพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
การตัดสนิใจลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกนั สถาบันการเงิน(หลักทรัพย์)และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยควรศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายของตนเองอยู่เสมอ เนืองจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคนันจะมีการเปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตามสภาพตลาดและการแข่งขันของ
คู่แข่งขัน ซึงเป็นปัจจัยททีาํให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสนิใจทเีปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา การศึกษา
และสาํรวจพฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายจะทาํให้สถาบันการเงิน(หลักทรัพย์) เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้ดียิงขึน ในผลิตภัณฑ์และบริการ ซึงการโฆษณาและการตลาดใน  
ปัจจุปันจาํเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ เนืองมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
มีความซับช้อนมากขึน การทีประสบความสาํเร็จในตลาด คือต้องสามารถตอบสนองในสิงที
ผู้บริโภคต้องการ 

 พฤติกรรมการลงทุนทีแตกต่างกันส่งผลต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
สามัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณภาภัช 
พายุเลิศ (2557) ศึกษาเรือง การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  นักลงทุนมีการตัดสินใจซือ
หลักทรัพย์โดยได้รับข้อมูลมาจสกทางอินเตอร์เนต็ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปุระชัย 
นีระพล (2560) ศึกษาเรือง ศึกษาพฤติกรรมนักลงทุนไทยรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักลงทุนมีแหล่งข้อมูล
ในการตัดสนิใจลงทุน ซือ-ขายหุ้นนัน จะเชือการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์หุ้น 

 พบว่า นักลงทุนในหุ้นสามัญทมีีพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการ
การตัดสนิใจลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกนั สถาบันการเงิน(หลักทรัพย์)และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยควรศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายของตนเองอยู่เสมอ เนืองจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคนันจะมีการเปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตามสภาพตลาดและการแข่งขันของ
คู่แข่งขัน ซึงเป็นปัจจัยททีาํให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสนิใจทเีปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา การศึกษา
และสาํรวจพฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายจะทาํให้สถาบันการเงิน(หลักทรัพย์)เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้ดียิงขึน ในผลิตภัณฑ์และบริการ ซึงการโฆษณาและการตลาดใน  
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ปัจจุปันจาํเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ เนืองมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
มีความซับช้อนมากขึน การทีประสบความสาํเร็จในตลาด คือต้องสามารถตอบสนองในสิงที
ผู้บริโภคต้องการ 

 แรงจูงใจในการลงทุนส่งผลกระทบต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญสุดา ศรีวิชาสร้อย 
(2554) ศึกษาเรือง พฤติกรรมการเปิดรับสือและการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของคนวัยทาํงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักลงทุนมีเหตุผล
ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้านความงอกเงยของเงินลงทุนในระดับมากทสีุด สาํหรับเหตุผล
ด้านความงอกเงยของเงินลงทุนทีกลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญมาก คือ ได้รับผลตอบแทนสูงกว่า
การลงทุนในรูปแบบอนื และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล (2559) ศึกษา
เรือง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ด้านความคิดเหน็เกยีวกบัแรงจูงใจในการลงทุน พบว่า เป็นโอกาสเพิมรายได้ มี
ความคิดเหน็อยู่ในระดับมากทสีดุ 

 พบว่านักลงทุนในหุ้นสามัญมีแรงจูงใจในการลงทุนเกียวกับได้รับผลตอบแทนสูงกว่า
การลงทุนในรูปแบบอนืๆ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญ สถาบัน
การเงิน(หลักทรัพย์)และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรศึกษาแรงจูงใจของนักลงทุน
กลุ่มเป้าหมายของตนเองอยู่เสมอ ควรเล็งเห็นการให้ผลตอบแทนในอัตราส่วนทีสูง เพือจูงใจ
ให้แก่นักลงทุนมาลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท การลงทุนนันมีมากมาย แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม
นันต่างกมี็เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทแีตกต่างกนั 

9. ขอ้เสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
1. แรงจูงใจในการลงทุน จากกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับเรือง การได้รับ

ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอืนๆ/กระจายความเสียง บริษัทหลักทรัพย์ควรเลง็เหน็
การให้ผลตอบแทนในอตัราส่วนทสีงู เพือจูงใจให้แก่นักลงทุนมาลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท 

2. ตลาดหลักทรัพย์ฯควรให้ข้อมูลแก่นักลงทุนให้มากขึน โดยอาจอาศัยช่องทาง
อนิเทอร์เนต็ ซึงเป็นช่องทางทมีีประสทิธภิาพสูงสดุในการเข้าถึงจากนักลงทุน 

3. ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ตลาดหลัดทรัพย์สามารถขยายฐานลูกค้าทีเป็น
นักลงทุน โดยคาดการณ์จากอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิได้ ซึงจะสร้างสามาถรสร้างความ
ได้เปรียบในการพัฒนาเศรษฐกจิผ่านการลงทุน 

4. ด้านสังคมและการเมืองภาครัฐสามารถใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพือกระตุ้น
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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5. ด้านการพิจารณาตัวหลักทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญกบัแนวโน้มการเติบโต
ของอุตสาหกรรม มากทีสุด ตลาดหลักทรัพย์จึงควรนําข้อมูลแนวโน้มการเติบโตของกลุ่ม 
อุตสหกรรมต่างๆ มานําเสนออย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เพือเพิมกลุ่มนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย ์

6. ด้านอืนๆ ทีอาจเกิดขึน จากกลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญกับการก่อการร้าย ตลาด
หลักทรัพย์ควรให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเมืออาจจะเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย เพือไม่ให้นักลงทุนเกิด
ความตนืตระหนก 

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัในครงัต่อไป 

1. ควรเพิมเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลอนืๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-

depth Interview) เพือให้ได้ข้อมูลทมีีความเฉพาะเจาะจงและมีความหลากหลายมากขึน 
2. ควรมีการศึกษาเพิมเติมเกียวกับปัจจัยอืนๆ รวมถึงปัจจัยภายนอกเพิมเติม เช่น

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ  การรับ รู้ ข้อมูล สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสํา หรับการ 
ส่งเสริมการให้ความรู้เพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหุ้น และเป็นแนวทางในการให้ความรู้ 

 ทสีามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทวัไปในประเทศได้ดียิงขึน 

3. ควรมีการทาํการวิจัยปัจจัยส่นบุคคลในด้านอนืๆ เพิมเติม เช่น ระดับการยอมรับ
ความเสียง สัดส่วนเงินออมต่อรายได้ เป็นต้น เพือทดสอบว่ามีปัจจัยส่วบุคคลทีส่งผลต่อการ
ตัดสนิใจทแีตกต่างกนัหรือไม่ 

10. กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีสาํเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์อย่างสูงจากจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอือชนะจิต ทกีรุณารับเป็นอาจารย์ทปีรึกษา ได้ให้ความช่วยเหลือ 
คาํแนะนําตลอดจนวางแผนรวมทังได้เสียสละเวลาอันมีค่านับตังแต่เริมต้นดาํเนินการจนเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ซึงถือเป็นส่วนสําคัญอย่างยิงทีให้คําแนะนําช่วยเหลือและตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ในการทาํการศึกษาเฉพาะบุคคลในฉบับนีมีความสมบูรณ์มากยิงขนึ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี 

 ผู้ วิ จัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทไีด้อบรมสังสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทีเป็นประโยชน์ยิงแก่
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีคณะ บริหารธุรกิจทุกท่านตลอดจนผู้มีส่วนสาํเร็จต่อการศึกษา
เฉพาะบุคคลนี กราบขอบคุณครอบครัวและเพือนๆทเีป็นกาํลังใจในการศึกษาให้ความช่วยเหลือ
พร้อมคาํแนะนาํทดีีมีคุณค่าทาํให้ผู้วิจัยสามารถจัดทาํการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีสาํเรจ็ลุล่วงได้
เป็นอย่างดี  
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 ท้ายทีสุดนีคุณงามความดีและประโยชน์ใดอันเกิดจากการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี 
ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่านทไีด้กล่าวถึงและมิได้เกล่าวถึงไว้ ณ ทนีี หากมีข้อบกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ ทนีีด้วย 
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