
พฤติกรรมการลงทุนในหุน้สามญัของนกัลงทุนรายย่อยทีเป็นขา้ราชการ
และพนกังานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

1 รพพีร สุตีน* 
รศ.ดร.ธนิดา จิตรน์อ้มรตัน*์* 

บทคดัย่อ 
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ดังนี ) เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนัก

ลงทุนรายย่อยทีเป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร ) เพือ
เปรียบเทยีบพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยทเีป็นข้าราชการและพนักงาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และ ) เพือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปัจจัยทีมมีผลต่อการลงทุนกับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของ
นักลงทุนรายย่อยทีเป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการและพนักงาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน และสถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่า Chi-square ผลการศึกษาพบว่า 

. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31–  ปี สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาปฏบัิติงานตาํกว่า  ปี และมีประสบการณ์ในการลงทุนใน
หุ้นสามัญ -  ปี สาํหรับปัจจัยทมีีผลต่อการลงทุนมากทสีุดคือ ด้านบริษัท รองลงมา ด้านตัวหุ้น 
ด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม และด้านอุตสาหกรรม ตามลาํดับ ส่วนพฤติกรรมการลงทุนพบว่า 
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพือให้ได้ผลตอบแทน และเลือกหุ้นประเภท หุ้น Blue Chip 

(หุ้นพืนฐานดี) ในการซือหลักทรัพย์มีกลยุทธ์คือ เลือกซือหุ้นทมีีปัจจัยพืนฐานดี มีการจ่ายปันผล 
และขายหลักทรัพย์ เมือได้ผลตอบแทนตามทตีังไว้ 

. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ) นักลงทุนรายย่อยทีมี เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏบัิติงาน และประสบการณ์ในการลงทุน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกัน และ ) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม ด้านอุตสาหกรรม 
ด้านบริษัท และด้านตัวหุ้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนราย
ย่อยทเีป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ทรีะดับ .  

คําสําคญั: พฤติกรรมการลงทุน  

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก
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บทนาํ 
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ อาจนับได้ว่าเป็นการลงทุนในสนิทรัพย์ทาง

การเงินทีเป็นทีรู้จักมาก และมีนักลงทุนรายย่อยทีสนใจในการลงทุนประเภทนีมาก ซึงหาก
พิจารณาถึงแนวคิดทนัีกลงทุนในหุ้นทราบกนันัน เชือกันว่า นักลงทุนในหุ้นมุ่งหวังผลตอบแทน 2 
ประเภท คือ ผลตอบแทนกาํไรจากการซือขาย กบัผลตอบแทนจากเงินปันผล  

หากพิจารณาถึงผลตอบแทนทนัีกลงทุนในหุ้นสามัญหวังว่าจะได้รับ คือ กาํไรจากการ
ซือขาย (capital gain) และเงินปันผล (dividend) นัน อาจจะคิดได้ว่า บริษัททมีีราคาหุ้นเพิมขึน
ไปจนทาํให้นักลงทุนได้รับส่วนต่างของราคาหุ้นทีเพิมขึน หรือทีเรียกว่ากาํไรจากการซือขายนัน 
น่าจะเกดิขึนเพราะว่ามีคนทอียากได้หุ้นสามัญนันเพิมขึน จึงแข่งกนัเสนอซือหุ้นสามัญนัน การแข่ง
กันเสนอซือหุ้นสามัญนันทาํให้ต้องเสนอราคาซือทสีูงขึนจึงจะทาํให้ได้หุ้นสามัญนันมาครอบครอง 
และเหตุทอียากได้หุ้นนันมาครอบครองเพราะหวังว่าในอนาคต บริษัทนันจะเติบโตขึนไปมีกาํไร
มากขึน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน ซึงกห็มายความว่า ความมังคังของเจ้าของหุ้นสามัญกจ็ะเพิมขึน
ตามไป กล่าวคือ นักลงทุนในหุ้นสามัญทีหวังกาํไรจากการซือขายนัน ซือ “ความเติบโต” ของ
บริษัท ถ้าบริษัทมี “เรืองราวของความเติบโต” หรือ growth story กจ็ะทาํให้เกิดความต้องการใน
หุ้นเพิมขึนอย่างทกีล่าว ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิมขึน โดยนักลงทุนทกีล่าวมาข้างต้นนัน เป็นนักลงทุน
ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ ซึงถือว่ามีบทบาททีสาํคัญในตลาด
หลักทรัพย์ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดามีมูลค่าการซือขายในสัดส่วนทีสูงกว่า นักลงทุน
สถาบันในประเทศและนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ จากข้อมูลมูลค่าการซือขายสะสมตังแต่ 1 
มกราคม – 25 กนัยายน 2562 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงมีทงันักลงทุนทมีีความรู้
ความเข้าใจเกียวกับการลงทุนเป็นอย่างดี เช่น นักลงทุนเกง็กาํไร และนักลงทุนทเีน้นคุณค่า ซึง
เป็นผู้ทมีีการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และติดตามผล ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธกีารและนาํเทคนิคต่างๆ 
ทเีกยีวข้องมาใช้ในการตัดสนิใจซือขายหุ้นสามัญ แต่มีนักลงทุนอกีเป็นจาํนวนมากททีาํการซือขาย
หลักทรัพย์โดยไม่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริษัท 
รวมทงัข้อมูลทางด้านงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ รวมถึงไม่ได้นาํเครืองมือทางเทคนิค
ทเีกียวข้องมาใช้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทาํให้มูลค่าของหุ้นทีอยู่ในบัญชีซือขาย (Portfolio) ไม่
เป็นไปตามทีคาดหวัง ประสบภาวะทีเรียกกว่าขาดทุนในหุ้น ยอมรับความเสียงได้น้อย จนต้อง
ตัดสนิใจออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปในทสีดุ 

จากประเดน็ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึง พฤติกรรมการลงทุนในหุ้น
สามัญของนักลงทุนรายย่อย โดยการศึกษาครังนีมุ่งศึกษานักลงทุนรายย่อยทีเป็นข้าราชการและ
พนักงานของกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพือทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทีมี
ผลต่อการลงทุนกบัพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยผู้วิจัยได้นาํองค์ความรู้กรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ทีศึกษามาใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เพือเป็นประโยชน์ในการวาง
แผนการลงทุน และเป็นแนวทางในการตัดสนิใจทเีป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อยต่อไป 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
จากคาํถามการวิจัยทไีด้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถนาํมากาํหนดเป็นวัตถุประสงค์

ของการวิจัยดังนี 

1. เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยทเีป็นข้าราชการ
และพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยทเีป็น
ข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยปัจจัยด้านเศรษฐกจิการเมืองสังคม ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านบริษัท และด้านตัวหุ้น กบัพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนราย
ย่อยทเีป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจยั 
จากวัตถุประสงค์การวิจัยขนัต้นผู้วิจัยได้กาํหนดสมมติฐานการวิจัยเพือใช้เป็นกรอบใน

การดาํเนินการวิจัยดังนี 

1. นักลงทุนรายย่อยทเีป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขต
กรุงเทพมหานครทมีีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกจิการเมืองสงัคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริษัท และด้านตัวหุ้น
มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุน รายย่อยทเีป็นข้าราชการและ
พนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
จากการทบทวนเอกสารข้อมูลเกียวกับปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการลงทุนในบทท ี  

ผู้วิจัยได้นาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี 

1. ตัวแปรอสิระ
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาที

ปฏบัิติงาน สงักดั และประสบการณ์การลงทุน 

 1.2 ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุน ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านบริษัท และด้านตัวหุ้น 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ใน
การลงทุน ประเภทของหุ้นในการลงทุน การตัดสนิใจซือ  การตัดสนิใจขาย 

401



วิธีการดําเนินวิจยั 
1. ประชากรและตวัอย่าง

การศึกษาในครังนี ผู้วิจัยได้กาํหนดประชากรและตัวอย่างไว้ดังนี
1. ประชากร

ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนี เป็นนักลงทุนรายย่อยทเีป็นข้าราชการและ
พนักงานของกรมสรรพากรททีาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การกาํหนดขนาดตัวอย่าง
จากการกาํหนดขอบเขตของประชากรทใีช้ในการศึกษา คือ นักลงทุนรายย่อยที

เป็นข้าราชการและพนักงานของกรมสรรพากรทีทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงไม่ทราบ
จํานวนทีแน่นอน ดังนันทางผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของ Cochran (1997) โดยกาํหนดค่าความ
เชือมันที % ทาํให้ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง เพือป้องกันความผิดพลาดจาก
การตอบแบบสอบถามทไีม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงกาํหนดให้มีการสาํรองเพิมจาํนวน 15 คน รวมขนาด
ของตัวอย่างทงัสนิ 400 ตัวอย่าง 

3. วิธกีารสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota

Sampling) โดยแบ่งตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่มส่วนราชการหลักในเขตกรุงเทพมหานคร ตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการซึงทีมีสาํนักงานอยู่ภายใต้การกาํกับดูแล คือ สาํนักงานส่วนกลาง 
สาํนักงานสรรพากรภาค 1 สาํนักงานสรรพากรภาค 2 และสาํนักงานสรรพากรภาค 3 โดยแบ่ง
จาํนวนตัวอย่างกลุ่มละ 100 ตัวอย่าง  

2. เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั
เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเบ่ง

เป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาทปีฏบัิติงาน สงักดั และประสบการณ์การลงทุน เป็นแบบสอบถาม
ทมีีลักษณะปลายปิด  

 ส่วนท ี2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนในหุ้นสามัญมีลักษณะ
ปลายปิด ซึงคาํตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรส่วนวัดประเมินค่า (Rating Scale) และให้
คะแนนแต่ละระดับตังแต่ค่าคะแนนน้อยทสีดุ คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากทสีดุคือ 5 

 ส่วนท ี3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญมีลักษณะปลาย
ปิด มีคาํตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบเดียว  

 ส่วนท ี4 ข้อเสนอแนะเพิมเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
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. การทดสอบความถูกตอ้งและความน่าเชือถอืของแบบสอบถาม
1. ทดสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม นาํแบบสอบถามทสีร้างเสรจ็แล้วเสนอ

อาจารย์ทีปรึกษาการวิจัย เพือพิจารณาตรวจสอบ โครงสร้าง คาํถาม การใช้ภาษา และความ
ครอบคลุมในเนือหาสาระ แล้วนาํมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยงิขึน 

2. ทดสอบความเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทาํการแจกกับกลุ่ม
ตัวอย่างงานวิจัย จาํนวน  ราย เพือตรวจสอบค่าความเชือมัน โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธแิอลฟา 
ตามวิธีของครอนบัค ทีระดับความเชือมันของแบบสอบถามมากกว่า .  โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน 
ได้ผลดังตารางท ี1 

ตารางที 1 ค่าสมัประสทิธจิากการทอดสอบความเชือมันของแบบสอบถาม 

ตัวแปร ค่าสมัประสิทธคิวามเชือมัน 

1. ด้านเศรษฐกจิการเมืองและสงัคม 0.833 

2. ด้านอุตสาหกรรม 0.869 

3. ด้านบริษัท 0.745 

4. ด้านตัวหุ้น 0.831 

จากตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิความเชือมันของแบบสอบถาม
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .  – 0.869 ซึงมีค่ามากกว่า .  จึงสามารถยอมรับแบบสอบถาม
ดังกล่าว และนาํแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบตามกาํหนดไว้ต่อไป 

4. วิธีวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใช้
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป ดังนี
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage) เพือบรรยายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ซึงประกอบด้วย

เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์การลงทุน และพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน
รายย่อยทเีป็นข้าราชการและพนักงานของกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือบรรยาย
ปัจจัยทมีีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยทเีป็นข้าราชการและพนักงานของกรมสรรพากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพือทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีมีผล
ต่อการลงทุนกบัพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยทเีป็นข้าราชการและพนักงาน 
ของกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าทดสอบ Chi-Square ทรีะดับนัยสาํคัญ 0.05  
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
1. สรุปผลการศึกษา

1. ข้อมูลทวัไป
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ข้อมูลทวัไปของพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนัก

ลงทุนรายย่อยทเีป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทงัหมด 
400 คน ประกอบด้วย เพศชาย จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และเพศหญิง 323 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.8 อายุ 31 – 40 ปี จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 โสด จาํนวน 234 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 ระยะเวลา
ทีปฏิบัติงาน ตํากว่า 5 ปี จํานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 สังกัดส่วนกลาง สํานักงาน
สรรพากรภาค 1 สาํนักงานสรรพากรภาค 2 และสาํนักงานสรรพากรภาค 3 จาํนวนสงักดัละ 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นสามัญ 1 - 5 ปี จาํนวน 191 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.8 

2. ปัจจัยทมีีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน
ผลการศึกษาสรุปถึงปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนัก

ลงทุนรายย่อยทีเป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบริษัท 
เป็นด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดอยู่ในระดับมากทีสุด ด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนในหุ้นสามัญพบว่า มีค่าเฉลียสูงสุด คือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) และ
ความมังคง ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.92 ด้านอุตสาหกรรมต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ พบว่า มีค่าเฉลียสูงสุด คือ การขยายตัวภาค อุตสาหกรรม โดย
มีค่าเฉลียเทา่กบั 3.68 ด้านบริษัทต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ พบว่า มีค่าเฉลียสงูสดุ คือ 
ความมันคงของกจิการ โดยมีค่าเฉลียเทา่กบั 4.42 ด้านตัวหุ้นต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ 
พบว่า มีค่าเฉลียสูงสุด คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) โดยมีค่าเฉลีย
เทา่กบั 4.30 

3. พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ
ผลการศึกษาสรุปถึงพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยที

เป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ 
เพือให้ได้ผลตอบแทน จาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 ประเภทของหุ้นสามัญทีลงทุนคือ 
หุ้น Blue Chip หุ้นพืนฐานดี จาํนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 กลยุทธ์ในการซือหลักทรัพย์
คือ เลือกซือหุ้นทีมีปัจจัยพืนฐานดี และมีการจ่ายปันผล จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 
การขายหลักทรัพย์คือ เมือได้ผลตอบแทนตามทตัีงไว้ จาํนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3  
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2. อภิปรายผลการศึกษา
สมมติฐานท ี1 นักลงทุนรายย่อยทเีป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขต

กรุงเทพมหานครทมีีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกนั 
 ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนรายย่อยทมีี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการลงทุน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ
แตกต่างกัน ส่วนนักลงทุนรายย่อยทีมีสังกัดการปฏิบัติงานแตกต่างมีพฤติกรรมการลงทุนในหุ้น
สามัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยลักษณะของตัวแปรทีสาํคัญใน
การศึกษาครังนี ได้แก่ 1.ด้านเพศ ทมีีความแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกัน
ในภาพรวม เพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปลียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค อาจมี
สาเหตุมาจากการทสีตรีทาํงานมากขึน ซึงเหน็ได้จากกลุ่มตัวอย่างทมีีเพศหญิงเกินกว่าร้อยละ 80 

2.ด้านสถานภาพ ปัจจุบันลักษณะสถานภาพทางครอบครัวเป็นเป้าหมายทีสาํคัญ ทังจํานวน
สมาชิก ลักษณะของบุคคล การใช้ผลิตภัณฑ์ เนืองจากเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ เพือพัฒนากล
ยุทธท์างการตลาดให้เหมาะสม 3. ด้านประสบการณ์ในการลงทุน ทแีตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่า
นักลงทุนทมีีประสบการณ์การลงทุนตาํ จะใช้เวลาในการตัดสินใจลงทุน ค่อนข้างเรว็กว่านักลงทุน
ทมีีประสบการณ์สงู ทาํให้เกดิพฤติกรรมการลงทุนในการซือขายทแีตกต่างกนั

 สมมติฐานท ี2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริษัท 
และด้านตัวหุ้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยทีเป็น
ข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม ด้านอุตสาหกรรม ด้าน
บริษัท และด้านตัวหุ้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อย 
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยที
เป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านบริษัท เป็นด้านทีมี
ค่าเฉลียสูงสุดอยู่ในระดับมากทีสุด อาจเป็นเพราะการมองภาพรวมข้อมูลของบริษัทก่อนการ
วิเคราะห์ หรือตัดสินใจลงทุน เพือประเมินระดับความสามารถของบริษัทในด้านต่างๆ เช่น 
ประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร ขนาดของบริษัทและความมันคง ชือยีห้อหรือตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็น
ทรู้ีจัก และอัตราการเติบโตของยอดขายและการทาํกาํไร รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินพืนฐานที
จะเป็นตัวช่วยบอกเกยีวกับฐานะทางการเงินของกิจการ ผลการดาํเนินงาน และสภาพคล่องของ
กิจการว่าเป็นอย่างไร ซึงสอดคล้องแนวคิดของศิรินุช อินละคร (2548, น.147-148) เกียวกับ
การวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐาน (Fundamental Analysis) ซึงในการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น และเป็น
อีกปัจจัยหนึงทีช่วยผู้ลงทุนลดความเสียงและให้ผลตอบแทนในสัดส่วนทีน่าพอใจ โดยใช้ปัจจัย
ปัจจัยทมีีผลต่อการลงทุนนีในการวิเคราะห์หุ้น  

 ด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญพบว่า คือ อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) และความมังคง ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ มาก
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ทสีุด อาจเป็นเพราะนักลงทุน GDP เป็นตัวชีวัดความเคลือนไหวของเศรษฐกิจในมุมกว้างๆ และ
การเคลือนไหวขึนลงนีจะเป็นไปในทศิทางเดียวกบัธุรกจิ ทาํให้ส่งผลต่อการลงทุนได้ และความมัง
คง ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ อาจส่งผลต่อการลงทุนเนืองจากหากเกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบภายในประเทศหรือต่างประเทศ จะส่งผลต่อถึงกระทบเศรษฐกจิในภาพรวมได้  

 ด้านอุตสาหกรรมต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ คือ การขยายตัวภาค 
อุตสาหกรรมมากทสีุด อาจเป็นเพราะมองว่ามีแนวโน้มทดีีในการเติบโต ซึงจะทาํให้ราคาหุ้นหรือ
ผลตอบแทนปรับตัวสงูขนึ  

 ด้านบริษัทต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ คือ ความมันคงของกิจการ มาก
ทสีุด อาจเป็นเพราะนักลงทุนมองว่ากิจการมีความเสียงค่อนข้างตาํ เนืองจากมีฐานทีมันคง และ
มองว่าบริษัทมีความสามารถในการทาํกาํไรต่อเนือง และให้ผลตอบแทนทดีีในการลงทุน 

 ด้านตัวหุ้นต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปัน
ผล (Dividend yield) มากทีสุด ซึงสอดคล้องกับตามที ศิรินุช อินละคร(2548) กล่าวไว้ว่าเป็น
การพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิในอนาคต เพือทผู้ีลงทุนจะได้
ตัดสนิใจว่าควรจะทาํการลงทุนหรือไม่ การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกจิพิจารณาจากนโยบายเศรษฐกิจ
ของประเทศและข้อมูลทางเศรษฐกิจทีสาํคัญ ได้แก่ อัดราดอกเบีย อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุบลรัตน์ ศรีเกษ (2556) ทไีด้ศึกษาเรืองพฤติกรรมและปัจจัยทมีีผลต่อการลงทุนใน
หุ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยทมีีอทิธพิลต่อการลงทุนหุ้น คือปัจจัยเกยีวกับ
ตัวหุ้น เนืองจากมีระดับความสาํคัญอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทังผลกาํไรของบริษัท ฐานะทาง
การเงิน การประกาศเพิมทุน หรือแม้แต่ข่าวเกยีวกบัผู้บริหาร  

ขอ้เสนอแนะ 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยทีเป็น

ข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยพบข้อมูลทีน่าสนใจ และ
ข้อมูลทจีะเป็นประโยชน์ในการลงทุนในหุ้นสามัญ ดังนี 

1. ขอ้เสนอแนะ ทีไดจ้ากการวิจยั
1) ลักษณะของนักลงทุนรายย่อยจากการศึกษาเพียงส่วนหนึงของกลุ่มนักลงทุน

รายย่อยทเีป็นข้าราชการและพนักงานกรมสรรพากร พบว่า เป็นการลงทุนเพือผลตอบแทน และ
เลือกหุ้น Blue Chip เป็นหุ้นพืนฐานดี และปัจจัยเกยีวกับตัวหุ้นทมีีอิทธิพลต่อการลงทุนมากทสีดุ 
คืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) จะเห็นได้จากผลการศึกษาว่าผู้ลงทุน
พยายามหลีกเลียงความเสียงหรือลดความเสียงในการลงทุนโดยเลือกลงในทุนหุ้นพืนฐานดี แต่
การลงทุนย่อมมีความเสียง ดังนัน ผู้ลงทุนต้องหาความรู้เพิมเติมเกยีวกับเรืองหลักทรัพย์ รวมถึง
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การใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เนืองจากจะช่วยป้องกันความเสียงทีเกิดจากการซือขาย
หลักทรัพย์ได้  

2) จากผลการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย
พบว่าปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนมากทีสุดคือ ปัจจัยเกียวกับบริษัท ในด้านของความมันคงของ
กิจการ ซึงสามารถนาํมาวิเคราะห์เป็นแนวทางสาํหรับบริษัทหลักทรัพย์ เพือสร้างและพัฒนาการ
บริการทดีีให้ตอบสนองความต้องการและให้เหมาะสมกับนักลงทุนทเีป็นข้าราชการและพนักงาน 
ซึงจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีทีนักลงทุนมีต่อบริษัทหลักทรัพย์ และจากข้อมูลผลการศึกษา
สามารถใช้ประเมินพฤติกรรมและศักยภาพของผู้ลงทุนเพือเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ
ลงทุนต่อไป 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครังต่อไป ดังนี
1) ควรศึกษาเพิมเติมเกียวกับพฤติกรรมการลงทุน นอกเหนือจากตัวแปรทีผู้วิจัย

เลือกมาใช้ในงานวิจัยครังนี เพือจะทาํให้ได้ผลการศึกษาทมีีความสมบูรณ์มากขึน 

2) ควรมีการศึกษาเจาะลึกในรูปแบบการลงทุนอืน นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้น
สามัญของตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว เพือประโยชน์ต่อนักลงทุนสาํหรับการลงทุนให้ได้
ผลตอบแทนทสีงูขึน 
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