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พฤติกรรมการลงทุนในหุน้ สามัญของนักลงทุนรายย่อยทีเป็ นข้าราชการ
และพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร
1

รพีพร สุตีน*
รศ.ดร.ธนิดา จิ ตร์นอ้ มรัตน์**
บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ดังนี ) เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนัก
ลงทุ น รายย่ อยทีเป็ นข้ า ราชการและพนั ก งานกรมสรรพากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ) เพื อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงาน
กรมสรรพากรในเขตกรุ ง เทพมหานครจํา แนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และ ) เพื อศึ ก ษา
ความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจัยปั จจัยทีมมีผลต่อการลงทุนกับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้ นสามัญของ
นั กลงทุ นรายย่ อยทีเป็ นข้ าราชการและพนั กงานกรมสรรพากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ข้ าราชการและพนั ก งาน
กรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
คน และสถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่า Chi-square ผลการศึกษาพบว่า
. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 31– ปี สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาปฏิบัติงานตํากว่า ปี และมีประสบการณ์ในการลงทุนใน
หุ้นสามัญ - ปี สําหรับปั จจัยทีมีผลต่อการลงทุนมากทีสุดคือ ด้ านบริษัท รองลงมา ด้ านตัวหุ้น
ด้ านเศรษฐกิจการเมืองสังคม และด้ านอุตสาหกรรม ตามลําดับ ส่วนพฤติกรรมการลงทุนพบว่า
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพือให้ ได้ ผลตอบแทน และเลือกหุ้นประเภท หุ้น Blue Chip
(หุ้นพืนฐานดี) ในการซือหลักทรัพย์มีกลยุทธ์คือ เลือกซือหุ้นทีมีปัจจัยพืนฐานดี มีการจ่ายปันผล
และขายหลักทรัพย์ เมือได้ ผลตอบแทนตามทีตังไว้
. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ) นักลงทุนรายย่ อยทีมี เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการลงทุน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ลงทุนในหุ้ นสามัญแตกต่างกัน และ ) ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจการเมืองสังคม ด้ านอุตสาหกรรม
ด้ านบริษัท และด้ านตัวหุ้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนราย
ย่อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .
คําสําคัญ: พฤติกรรมการลงทุน
*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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บทนํา
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ อาจนับได้ ว่าเป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ทาง
การเงิ น ทีเป็ นทีรู้ จั ก มาก และมี นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยทีสนใจในการลงทุ น ประเภทนี มาก ซึ งหาก
พิจารณาถึงแนวคิดทีนักลงทุนในหุ้นทราบกันนัน เชือกันว่า นักลงทุนในหุ้นมุ่งหวังผลตอบแทน 2
ประเภท คือ ผลตอบแทนกําไรจากการซือขาย กับผลตอบแทนจากเงินปันผล
หากพิจารณาถึงผลตอบแทนทีนักลงทุนในหุ้นสามัญหวังว่าจะได้ รับ คือ กําไรจากการ
ซือขาย (capital gain) และเงินปันผล (dividend) นัน อาจจะคิดได้ ว่า บริษัททีมีราคาหุ้นเพิ มขึน
ไปจนทําให้ นักลงทุนได้ รับส่วนต่างของราคาหุ้ นทีเพิ มขึน หรื อทีเรี ยกว่ ากําไรจากการซือขายนัน
น่าจะเกิดขึนเพราะว่ามีคนทีอยากได้ ห้ ุนสามัญนันเพิมขึน จึงแข่งกันเสนอซือหุ้นสามัญนัน การแข่ง
กันเสนอซือหุ้นสามัญนันทําให้ ต้องเสนอราคาซือทีสูงขึนจึงจะทําให้ ได้ ห้ ุนสามัญนันมาครอบครอง
และเหตุทอยากได้
ี
ห้ ุนนันมาครอบครองเพราะหวังว่าในอนาคต บริษัทนันจะเติบโตขึนไปมีกาํ ไร
มากขึน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน ซึงก็หมายความว่า ความมังคังของเจ้ าของหุ้นสามัญก็จะเพิมขึน
ตามไป กล่ าวคือ นั กลงทุ นในหุ้ นสามัญทีหวั งกําไรจากการซือขายนั น ซื อ “ความเติบโต” ของ
บริษัท ถ้ าบริษัทมี “เรืองราวของความเติบโต” หรือ growth story ก็จะทําให้ เกิดความต้ องการใน
หุ้นเพิมขึนอย่างทีกล่าว ส่งผลให้ ราคาหุ้นเพิมขึน โดยนักลงทุนทีกล่าวมาข้ างต้ นนัน เป็ นนักลงทุน
ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ ซึงถือว่ ามีบทบาททีสําคัญในตลาด
หลักทรั พย์ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดามีมูลค่าการซือขายในสัดส่วนทีสูงกว่ า นักลงทุน
สถาบันในประเทศและนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ จากข้ อมูลมูลค่าการซือขายสะสมตังแต่ 1
ั กลงทุนทีมีความรู้
มกราคม – 25 กันยายน 2562 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงมีทงนั
ความเข้ าใจเกียวกับการลงทุนเป็ นอย่างดี เช่ น นักลงทุนเก็งกําไร และนักลงทุนทีเน้ นคุณค่า ซึง
เป็ นผู้ทมีี การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และติดตามผล ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธกี ารและนําเทคนิคต่างๆ
ทีเกียวข้ องมาใช้ ในการตัดสินใจซือขายหุ้นสามัญ แต่มีนักลงทุนอีกเป็ นจํานวนมากทีทําการซือขาย
หลักทรัพย์โดยไม่ได้ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านเศรษฐกิจ ด้ านอุตสาหกรรม ด้ านบริษัท
รวมทังข้ อมูลทางด้ านงบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ รวมถึงไม่ได้ นาํ เครืองมือทางเทคนิค
ทีเกียวข้ องมาใช้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทําให้ มูลค่าของหุ้ นทีอยู่ในบัญชีซือขาย (Portfolio) ไม่
เป็ นไปตามทีคาดหวัง ประสบภาวะทีเรี ยกกว่ าขาดทุนในหุ้ น ยอมรั บความเสียงได้ น้อย จนต้ อง
ตัดสินใจออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปในทีสุด
จากประเด็นข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึง พฤติกรรมการลงทุน ในหุ้ น
สามัญของนักลงทุนรายย่อย โดยการศึกษาครังนีมุ่งศึกษานักลงทุนรายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและ
พนักงานของกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพือทราบถึงปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทีมี
ผลต่อการลงทุนกับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยผู้วิจัยได้ นาํ องค์ความรู้กรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ทีศึกษามาใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ เพือเป็ นประโยชน์ในการวาง
แผนการลงทุน และเป็ นแนวทางในการตัดสินใจทีเป็ นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อยต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากคําถามการวิจัยทีได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สามารถนํามากําหนดเป็ นวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี
1. เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยทีเป็ นข้ าราชการ
และพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยทีเป็ น
ข้ าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยปัจจัยด้ านเศรษฐกิจการเมืองสังคม ด้ าน
อุตสาหกรรม ด้ านบริษัท และด้ านตัวหุ้น กับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนราย
ย่อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจยั
จากวัตถุประสงค์การวิจัยขันต้ นผู้วิจัยได้ กาํ หนดสมมติฐานการวิจัยเพือใช้ เป็ นกรอบใน
การดําเนินการวิจัยดังนี
1. นักลงทุนรายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขต
กรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจการเมืองสังคม ด้ านอุตสาหกรรม ด้ านบริษัท และด้ านตัวหุ้น
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุน รายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและ
พนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนเอกสารข้ อมูลเกียวกับปั จจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการลงทุนในบทที
ผู้วิจัยได้ นาํ มากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ ดังนี
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ การศึ ก ษา สถานภาพ ระยะเวลาที
ปฏิบัติงาน สังกัด และประสบการณ์การลงทุน
1.2 ปั จจัยทีมีผลต่อการลงทุน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจการเมืองสังคม ด้ าน
อุตสาหกรรม ด้ านบริษัท และด้ านตัวหุ้น
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ใน
การลงทุน ประเภทของหุ้นในการลงทุน การตัดสินใจซือ การตัดสินใจขาย
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วิธีการดําเนินวิจยั
1. ประชากรและตัวอย่าง
การศึกษาในครังนี ผู้วิจัยได้ กาํ หนดประชากรและตัวอย่างไว้ ดังนี
1. ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี เป็ นนักลงทุนรายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและ
พนักงานของกรมสรรพากรทีทํางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การกําหนดขนาดตัวอย่าง
จากการกําหนดขอบเขตของประชากรทีใช้ ในการศึกษา คือ นักลงทุนรายย่อยที
เป็ นข้ าราชการและพนักงานของกรมสรรพากรทีทํางานอยู่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึงไม่ทราบ
จํา นวนทีแน่ น อน ดั งนั นทางผู้ วิ จั ยจึ งเลื อ กใช้ สูต รของ Cochran (1997) โดยกํา หนดค่ า ความ
เชือมันที % ทําให้ ได้ ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง เพือป้ องกันความผิดพลาดจาก
การตอบแบบสอบถามทีไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงกําหนดให้ มีการสํารองเพิมจํานวน 15 คน รวมขนาด
ของตัวอย่างทังสิน 400 ตัวอย่าง
3. วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั งนี เป็ นการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบโควต้ า (Quota
Sampling) โดยแบ่ งตัวอย่ างออกเป็ น 4 กลุ่ มส่ว นราชการหลั กในเขตกรุ งเทพมหานคร ตาม
โครงสร้ างการแบ่ งส่วนราชการซึงทีมีสาํ นักงานอยู่ภายใต้ การกํากับดูแล คือ สํานักงานส่วนกลาง
สํานักงานสรรพากรภาค 1 สํานักงานสรรพากรภาค 2 และสํานักงานสรรพากรภาค 3 โดยแบ่ ง
จํานวนตัวอย่างกลุ่มละ 100 ตัวอย่าง
2. เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเบ่ง
เป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมู ลส่วนบุ คคลของตัวอย่ าง ได้ แก่ เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน สังกัด และประสบการณ์การลงทุน เป็ นแบบสอบถาม
ทีมีลักษณะปลายปิ ด
ส่วนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อการลงทุนในหุ้นสามัญมีลักษณะ
ปลายปิ ด ซึ งคําตอบแบ่ งเป็ น 5 ระดับ โดยใช้ มาตรส่วนวัดประเมินค่า (Rating Scale) และให้
คะแนนแต่ละระดับตังแต่ค่าคะแนนน้ อยทีสุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากทีสุดคือ 5
ส่วนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ มีลักษณะปลาย
ปิ ด มีคาํ ตอบให้ เลือกและให้ ผ้ ูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว
ส่วนที 4 ข้ อเสนอแนะเพิมเติม เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
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. การทดสอบความถูกต้องและความน่าเชือถือของแบบสอบถาม
1. ทดสอบความถูกต้ องของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามทีสร้ างเสร็จแล้ วเสนอ
อาจารย์ทีปรึ กษาการวิ จั ย เพื อพิ จารณาตรวจสอบ โครงสร้ าง คําถาม การใช้ ภาษา และความ
ครอบคลุมในเนือหาสาระ แล้ วนํามาปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
2. ทดสอบความเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยทําการแจกกับกลุ่ม
ตัวอย่างงานวิจัย จํานวน ราย เพือตรวจสอบค่าความเชือมัน โดยใช้ เกณฑ์สัมประสิทธิแอลฟา
ตามวิธีของครอนบั ค ทีระดับความเชื อมันของแบบสอบถามมากกว่ า . โดยแบ่ งเป็ น 4 ด้ าน
ได้ ผลดังตารางที 1
ตารางที 1 ค่าสัมประสิทธิจากการทอดสอบความเชือมันของแบบสอบถาม

1.
2.
3.
4.

ตัวแปร
ด้ านเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
ด้ านอุตสาหกรรม
ด้ านบริษัท
ด้ านตัวหุ้น

ค่าสัมประสิทธิความเชือมัน
0.833
0.869
0.745
0.831

จากตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิความเชือมันของแบบสอบถาม
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .
– 0.869 ซึงมีค่ามากกว่า . จึงสามารถยอมรับแบบสอบถาม
ดังกล่าว และนําแบบสอบถามไปให้ กลุ่มตัวอย่างได้ ตอบตามกําหนดไว้ ต่อไป
4. วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่
ค่าร้ อยละ (Percentage) เพือบรรยายลักษณะข้ อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ซึงประกอบด้ วย
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์การลงทุน และพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน
รายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงานของกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือบรรยาย
ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงานของกรมสรรพากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื อทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีมีผล
ต่อการลงทุนกับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงาน
ของกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ ค่าทดสอบ Chi-Square ทีระดับนัยสําคัญ 0.05
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
1. สรุปผลการศึกษา
1. ข้ อมูลทัวไป
ผลการศึกษาสรุปได้ ว่า ข้ อมูลทัวไปของพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนัก
ลงทุนรายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทังหมด
400 คน ประกอบด้ วย เพศชาย จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.3 และเพศหญิง 323 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 80.8 อายุ 31 – 40 ปี จํานวน 196 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.0 โสด จํานวน 234 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 58.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 301 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.3 ระยะเวลา
ทีปฏิบั ติ ง าน ตํากว่ า 5 ปี จํา นวน 173 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 43.3 สัง กัด ส่ ว นกลาง สํา นั ก งาน
สรรพากรภาค 1 สํานักงานสรรพากรภาค 2 และสํานักงานสรรพากรภาค 3 จํานวนสังกัดละ 100
คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.0 ประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นสามัญ 1 - 5 ปี จํานวน 191 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 47.8
2. ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน
ผลการศึ กษาสรุปถึงปั จจัยทีมีผลต่ อพฤติกรรมการลงทุ นในหุ้ นสามัญของนัก
ลงทุนรายย่ อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านบริ ษัท
เป็ นด้ านทีมีค่าเฉลียสูงสุดอยู่ในระดับมากทีสุด ด้ านเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่อพฤติกรรมการ
ลงทุ นในหุ้ นสามัญพบว่ า มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) และ
ความมังคง ความสงบเรียบร้ อยภายในประเทศ โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.92 ด้ านอุตสาหกรรมต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ พบว่า มีค่าเฉลียสูงสุด คือ การขยายตัวภาค อุตสาหกรรม โดย
มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.68 ด้ านบริษัทต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ พบว่า มีค่าเฉลียสูงสุด คือ
ความมันคงของกิจการ โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.42 ด้ านตัวหุ้นต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ
พบว่ า มีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ อัตราผลตอบแทนจากเงิน ปั นผล (Dividend yield) โดยมีค่า เฉลี ย
เท่ากับ 4.30
3. พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ
ผลการศึกษาสรุปถึงพฤติกรรมการลงทุนในหุ้ นสามัญของนักลงทุนรายย่ อ ยที
เป็ นข้ าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการลงทุนคือ
เพือให้ ได้ ผลตอบแทน จํานวน 277 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.3 ประเภทของหุ้ นสามัญทีลงทุนคือ
หุ้น Blue Chip หุ้นพืนฐานดี จํานวน 158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.5 กลยุทธ์ในการซือหลักทรัพย์
คือ เลือกซือหุ้ นทีมีปัจจัยพืนฐานดี และมีการจ่ ายปั นผล จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.8
การขายหลักทรัพย์คือ เมือได้ ผลตอบแทนตามทีตังไว้ จํานวน 189 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.3
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2. อภิปรายผลการศึกษา
สมมติฐานที 1 นักลงทุนรายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขต
กรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญแตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนรายย่อยทีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการลงทุน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในหุ้ นสามัญ
แตกต่างกัน ส่วนนักลงทุนรายย่อยทีมีสังกัดการปฏิบัติงานแตกต่างมีพฤติกรรมการลงทุนในหุ้น
สามั ญ แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ 0.05 โดยลั ก ษณะของตั ว แปรทีสํา คั ญ ใน
การศึกษาครังนี ได้ แก่ 1.ด้ านเพศ ทีมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกัน
ในภาพรวม เพราะในปั จจุ บันตัวแปรด้ านเพศมีการเปลียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค อาจมี
สาเหตุมาจากการทีสตรีทาํ งานมากขึน ซึงเห็นได้ จากกลุ่มตัวอย่างทีมีเพศหญิงเกินกว่าร้ อยละ 80
2.ด้ า นสถานภาพ ปั จ จุ บั น ลั กษณะสถานภาพทางครอบครั ว เป็ นเป้ าหมายทีสํา คั ญ ทังจํา นวน
สมาชิก ลักษณะของบุคคล การใช้ ผลิตภัณฑ์ เนืองจากเป็ นตัวช่วยในการตัดสินใจ เพือพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดให้ เหมาะสม 3. ด้ านประสบการณ์ในการลงทุน ทีแตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่า
นักลงทุนทีมีประสบการณ์การลงทุนตํา จะใช้ เวลาในการตัดสินใจลงทุน ค่อนข้ างเร็วกว่านักลงทุน
ทีมีประสบการณ์สงู ทําให้ เกิดพฤติกรรมการลงทุนในการซือขายทีแตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจการเมืองสังคม ด้ านอุตสาหกรรม ด้ านบริษัท
และด้ านตัวหุ้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่ อยทีเป็ น
ข้ าราชการและพนักงานกรมสรรพากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย พบว่ า ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจการเมืองสังคม ด้ านอุตสาหกรรม ด้ าน
บริษัท และด้ านตัวหุ้น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่อย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของนักลงทุนรายย่ อยที
เป็ นข้ า ราชการและพนั ก งานกรมสรรพากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้ า นบริ ษัท เป็ นด้ า นทีมี
ค่ าเฉลียสูงสุดอยู่ ในระดับ มากทีสุด อาจเป็ นเพราะการมองภาพรวมข้ อ มู ลของบริ ษัทก่อ นการ
วิ เ คราะห์ หรื อตัดสิน ใจลงทุ น เพื อประเมิน ระดับ ความสามารถของบริ ษั ทในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
ประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร ขนาดของบริษัทและความมันคง ชือยีห้ อหรือตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็ น
ทีรู้จัก และอัตราการเติบโตของยอดขายและการทํากําไร รวมถึงการวิเคราะห์งบการเงินพืนฐานที
จะเป็ นตัวช่ วยบอกเกียวกับฐานะทางการเงินของกิจการ ผลการดําเนินงาน และสภาพคล่องของ
กิจการว่าเป็ นอย่างไร ซึงสอดคล้ องแนวคิดของศิรินุช อินละคร (2548, น.147-148) เกียวกับ
การวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐาน (Fundamental Analysis) ซึงในการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้ น และเป็ น
อีกปั จจัยหนึงทีช่ วยผู้ลงทุนลดความเสียงและให้ ผลตอบแทนในสัดส่วนทีน่ าพอใจ โดยใช้ ปัจจัย
ปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนนีในการวิเคราะห์ห้ ุน
ด้ านเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญพบว่า คือ อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) และความมังคง ความสงบเรียบร้ อยภายในประเทศ มาก
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ทีสุด อาจเป็ นเพราะนักลงทุน GDP เป็ นตัวชีวัดความเคลือนไหวของเศรษฐกิจในมุมกว้ างๆ และ
การเคลือนไหวขึนลงนีจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจ ทําให้ ส่งผลต่อการลงทุนได้ และความมัง
คง ความสงบเรียบร้ อยภายในประเทศ อาจส่งผลต่อการลงทุนเนืองจากหากเกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบภายในประเทศหรือต่างประเทศ จะส่งผลต่อถึงกระทบเศรษฐกิจในภาพรวมได้
ด้ า นอุ ต สาหกรรมต่ อ พฤติ ก รรมการลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ คื อ การขยายตั ว ภาค
อุตสาหกรรมมากทีสุด อาจเป็ นเพราะมองว่ามีแนวโน้ มทีดีในการเติบโต ซึงจะทําให้ ราคาหุ้นหรือ
ผลตอบแทนปรับตัวสูงขึน
ด้ านบริษัทต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ คื อ ความมันคงของกิจการ มาก
ทีสุด อาจเป็ นเพราะนักลงทุนมองว่ากิจการมีความเสียงค่อนข้ างตํา เนืองจากมีฐานทีมันคง และ
มองว่าบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรต่อเนือง และให้ ผลตอบแทนทีดีในการลงทุน
ด้ านตัวหุ้นต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญ คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปั น
ผล (Dividend yield) มากทีสุด ซึงสอดคล้ องกับตามที ศิรินุช อินละคร(2548) กล่าวไว้ ว่าเป็ น
การพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพือทีผู้ลงทุนจะได้
ตัดสินใจว่าควรจะทําการลงทุนหรือไม่ การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจพิ จารณาจากนโยบายเศรษฐกิจ
ของประเทศและข้ อมูลทางเศรษฐกิจทีสําคัญ ได้ แก่ อัดราดอกเบีย อัตราเงินเฟ้ อ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของอุบลรัตน์ ศรีเกษ (2556) ทีได้ ศึกษาเรืองพฤติกรรมและปัจจัยทีมีผลต่อการลงทุนใน
หุ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อการลงทุนหุ้น คือปัจจัยเกียวกับ
ตัวหุ้ น เนื องจากมีร ะดับความสําคัญอยู่ ในระดับ มากทุ กด้ าน ทังผลกํา ไรของบริ ษัท ฐานะทาง
การเงิน การประกาศเพิมทุน หรือแม้ แต่ข่าวเกียวกับผู้บริหาร
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ ของนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยทีเป็ น
ข้ าราชการและพนั กงานกรมสรรพากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้ วิจัยพบข้ อมู ลทีน่ าสนใจ และ
ข้ อมูลทีจะเป็ นประโยชน์ในการลงทุนในหุ้นสามัญ ดังนี
1. ข้อเสนอแนะ ทีได้จากการวิจยั
1) ลักษณะของนักลงทุนรายย่อยจากการศึกษาเพียงส่วนหนึงของกลุ่มนักลงทุน
รายย่อยทีเป็ นข้ าราชการและพนักงานกรมสรรพากร พบว่า เป็ นการลงทุนเพือผลตอบแทน และ
เลือกหุ้น Blue Chip เป็ นหุ้นพืนฐานดี และปั จจัยเกียวกับตัวหุ้นทีมีอิทธิพลต่อการลงทุนมากทีสุด
คือ อัต ราผลตอบแทนจากเงิน ปั น ผล (Dividend yield) จะเห็น ได้ จ ากผลการศึ ก ษาว่ า ผู้ ล งทุ น
พยายามหลีกเลียงความเสียงหรื อลดความเสียงในการลงทุนโดยเลือกลงในทุนหุ้ นพืนฐานดี แต่
การลงทุนย่อมมีความเสียง ดังนัน ผู้ลงทุนต้ องหาความรู้เพิมเติมเกียวกับเรืองหลักทรัพย์ รวมถึง
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การใช้ เทคนิคการวิ เคราะห์ หลักทรั พย์ เนืองจากจะช่ วยป้ องกันความเสียงทีเกิดจากการซื อขาย
หลักทรัพย์ได้
2) จากผลการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย
พบว่ าปั จจั ยทีมีผลต่ อการลงทุ นมากทีสุดคือ ปั จจั ยเกียวกับบริ ษัท ในด้ านของความมันคงของ
กิจการ ซึงสามารถนํามาวิเคราะห์เป็ นแนวทางสําหรับบริษัทหลักทรัพย์ เพือสร้ างและพัฒนาการ
บริการทีดีให้ ตอบสนองความต้ องการและให้ เหมาะสมกับนักลงทุนทีเป็ นข้ าราชการและพนักงาน
ซึงจะก่อให้ เกิดความจงรั กภัก ดี ทีนั กลงทุ น มี ต่อบริ ษัทหลั ก ทรั พ ย์ และจากข้ อมู ลผลการศึ ก ษา
สามารถใช้ ประเมิน พฤติกรรมและศักยภาพของผู้ ลงทุน เพื อเป็ นประโยชน์ในการวางแผนการ
ลงทุนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
ผู้วิจัยได้ ให้ ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป ดังนี
1) ควรศึ กษาเพิมเติมเกียวกับพฤติกรรมการลงทุ น นอกเหนื อจากตัวแปรทีผู้ วิจัย
เลือกมาใช้ ในงานวิจัยครังนี เพือจะทําให้ ได้ ผลการศึกษาทีมีความสมบูรณ์มากขึน
2) ควรมีการศึกษาเจาะลึกในรูปแบบการลงทุนอืน นอกเหนือจากการลงทุนในหุ้ น
สามัญของตลาดหลักทรั พย์เพี ยงอย่างเดียว เพื อประโยชน์ต่อนักลงทุนสําหรั บการลงทุน ให้ ได้
ผลตอบแทนทีสูงขึน
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