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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ี มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์อง

นักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง คือ นักลงทุนกลุ่มวยัทํางานที่มีการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และอาศยัอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมตฐิานดว้ยสถติ ิไคสแควร ์และสถติสิมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่0.05 พบว่า 

 1. นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนต่างกนั มีพฤติกรรมการลงทุน ด้านลกัษณะการลงทุน ด้าน

แหล่งทีม่าของเงนิทุน และดา้นกลุ่มทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายบ่อยครัง้ แตกต่างกนั  

 2. ปจัจยัพื้นฐานด้านบรษิัท เชิงปรมิาณ ประกอบด้วย รายได้ของกจิการ กําไรต่อหุ้นจํานวนหุ้นสามญั         

ทีจ่ดทะเบยีนจํานวนหุ้นสามญัทีช่ําระแล้ว มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยด์้านระยะเวลา

เฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย ์

 3. ปจัจยัด้านแรงจูงใจ ด้านเหตุผล มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ 3 ด้าน 

ประกอบดว้ย ดา้นมูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย ์ดา้นจํานวนหลกัทรพัยท์ีถ่ือครอง และด้านระยะเวลาเฉลีย่ในการถือ

ครองหลกัทรพัย ์

 

คาํสาํคญั: พฤตกิรรม การลงทุน ตลาดหลกัทรพัย ์กลุ่มวยัทาํงาน 
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Abstract 

 

 The objective of this research was to factors influencing stock exchange investment behavior of 

working-age investors in Bangkok.  The samples used in this research was 400 working-age investors 

investing in the Thai Stock Exchange and living the Bangkok area.  Questionnaires were used for data 

collection.  The statistics used for data analysis consisted of frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation, and statistics used for hypothesis testing were Chi-square test and Pearson’s correlation 

coefficient. 

 The findings revealed that Investors with different investment experiences had different investing 

behavior in the aspects of investment types, capital resource, and frequently - exchanged stock. Fundamental 

quantitative factors of a company including corporate income, earnings per share, the number of registered 

common shares, and the number of liquidated common shares correlated with investing behaviors in terms of 

average duration of share holding. Rational Motive Factors correlated with investing behavior in terms of 

trading volume, the number of shares, and average duration of share holding.  

 

Keywords: Behavior, Investment, Stock Market, The Working-Age Group 

 

บทนํา 

 เน่ืองจากกลุ่มคนวยัทํางานเป็นกลุ่มทีม่คีวามสามารถในการหารายได ้จงึทําใหค้นวยัทํางานมกีารตดัสนิใจ

ในเรื่องต่างๆดว้ยตนเอง รวมถงึการยอมรบัต่อความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทุนไดม้ากกว่าในอดตี จงึทําในช่วงทีผ่่านมา

การเพิม่ขึน้ของนกัลงทุนสว่นใหญ่เป็นกลุ่มคนวยัทาํงานทีม่กีารเปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยไ์วก้บับรษิทัหลกัทรพัย ์ ซึง่

ส่วนใหญ่กลุ่มคนวัยทํางานจะลงทุนในหลักทรพัย์โดยไม่คํานึงถึงปจัจัยพื้นฐานของหลกัทรัพย์นัน้ๆ ซื้อขายตาม

คาํแนะนําของนกัวเิคราะหท์ีไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน กลต. ผูแ้นะนําการลงทุน ซือ้ขายตามนักลงทุนรายใหญ่ และ/

หรอื นักลงทุนสถาบนั ทีส่าํคญัยงัไม่มวีนิัยในการลงทุน ซึ่งทําให้นักลงทุนกลุ่มวยัทํางานอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนใน

อตัราทีต่อ้งการได ้หรอือาจก่อใหเ้กดิการขาดทุนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เริม่ขึน้ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ในรูปหา้งหุน้ส่วนจํากดั ในปีต่อมา

ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัจํากดัและเปลีย่นชื่อเป็น "ตลาดหุน้กรุงเทพ" (Bangkok Stock Exchange) แต่ไม่ไดร้บัความ

สนใจจากประชาชน โดยมมีูลค่าการซือ้ขายมเีพยีง 160 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2511 และ ลดลงตํ่าสุดในปี พ.ศ. 2515 

มลูค่าการซือ้ขายหุน้ทีต่ํ่าสดุมเีพยีง 26 ลา้นบาทเท่านัน้ ดงันัน้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 

2510 - 2514) จงึได้เสนอแผนการจดัตัง้ตลาดทุนดงักล่าวขึน้เป็นครัง้แรก ในปี พ.ศ. 2517 ได้มกีารประกาศใช้

พระราชบญัญตัิตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ไดเ้ปิดทาํการซือ้ขายขึน้อย่างเป็นทางการครัง้แรก เมื่อวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2534 และในปี พ.ศ. 2535 

ได้มีการแก้ไขพระราชบญัญัติตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยกําหนดให้ตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 ปจัจุบนั ณ วนัที ่2 เมษายน 2558 พบว่ามหีลกัทรพัยท์ัง้หมดจํานวน 1,591 หลกัทรพัย ์จํานวนบรษิทั 506 

บริษัท บริษัทสมาชิกตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจํานวน 38 บริษัท มูลค่าซื้อขายรวม 43,331.26 ล้านบาท 

แบ่งเป็น สถาบนัภายในประเทศ มูลค่าการซื้อ 6,418.03 ล้านบาท มูลค่าการขาย 3,555.80 ล้านบาท บญัชีบริษัท

หลกัทรพัย ์มูลค่าการซือ้ 5,549.87 ล้านบาท มูลค่าการขาย 4,825.86 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ มูลค่าการซื้อ 

11,886.0 ลา้นบาท มลูค่าการขาย 11,123.55 ลา้นบาท นักลงทุนทัว่ไปในประเทศ มูลค่าการซือ้ 19,477.36 ลา้นบาท 
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มลูค่าการขาย 23,826.04 ลา้นบาท  เมื่อจําแนกเป็นรายจงัหวดัจะพบว่ากรุงเทพมหานคร เป็นจงัหวดัทีม่ปีรมิาณการ

ซือ้ขายสูงสุด  และมจีํานวนสาขาของบรษิัทสมาชกิตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยสูงสุด (ที่มา: ตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย) 

 ตลอดระยะเวลา 40 ปี ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ทําหน้าที่เป็นตลาดรองสําหรบัการซื้อขาย

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายในตลาดทุน ช่วยใหธุ้รกจิต่างๆ สามารถระดมเงนิทุนเพื่อขยายกจิการ สรา้งผลผลติ และนําความ

เจรญิกา้วหน้ามาสูป่ระเทศไทย พรอ้มทัง้จดัใหม้ศีนูยก์ลางในการซือ้ขายหลกัทรพัยย์งัช่วยใหผู้ม้เีงนิออมสามารถลงทุน

ในกจิการต่างๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่กีว่าเงนิออมของตน 

 จากสภาพเศรษฐกจิของประเทศไทย และด้วยอตัราผลตอบแทนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่มี

อตัรามากกว่าผลตอบแทนในรปูแบบของเงนิออม จงึทาํใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นทีนิ่ยมของผูท้ีต่้องการ

ผลตอบแทนในอตัราที่มากดงัจะเหน็ได้จากปรมิาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวนัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มี

ปรมิาณทีส่งูขึน้อย่างต่อเน่ือง และมจีํานวนบรษิทัทีต่้องการเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อต้องการเงนิทุน

อยู่ตลอดเวลา  

 ดว้ยความนิยมในการเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรพัยก์ารทราบถงึปจัจยัทีน่ักลงทุนใชป้ระกอบการตดัสนิใจ

จะลงทุนในตลาดหลกัทรพัยจ์งึเป็นเรื่องทีส่าํคญัทีบ่รษิทัหลกัทรพัยต่์างๆ จะไดใ้ชป้ระกอบในการพจิารณาใหค้ําแนะนํา

แก่นักลงทุนได้อย่างเหมาะสมกบัผู้ทีส่นใจลงทุน ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องนกัลงทุนกลุ่มวยัทาํงานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่จะประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ 

ปจัจยัดา้นอุตสาหกรรม และปจัจยัดา้นบรษิทั(เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ) รวมถงึปจัจยัดา้นแรงจูงใจ ซึง่ประกอบดว้ย 

ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ ทัง้น้ีปจัจยัดงักล่าวมีความสําคญัต่อนักลงทุนที่ใช้ในการตัดสนิใจเลือกลงทุนในกลุ่ม

หลกัทรพัยใ์ด โดยพจิารณาจากปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ ปจัจยัดา้นอุตสาหกรรม และปจัจยัดา้นบรษิทั โดยอาศยัแรงจูงใจ

ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ ทาํใหเ้กดิการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์อง

นกัลงทุนกลุ่มวยัทาํงานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ในประเดน็ต่อไปน้ี 

 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องนกัลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

โดยจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย การศึกษา 

ประสบการณ์ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจัจัยพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม และด้านบริษัทที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

 3. เพื่อศกึษาอทิธพิลของปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล ดา้นอารมณ์ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัย ์

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี  

  1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล 

   1.1.1 เพศ 

    1) ชาย 

    2) หญงิ 
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   1.1.2 อายุ 

    1) 21 - 30 ปี 

    2) 31 - 40 ปี 

    3) 41 - 50 ปี 

    4) 51 - 60 ปี 

   1.1.3 การศกึษา 

    1) ตํ่ากว่าหรอืเทยีบเท่าอนุปรญิญา  

    2) ปรญิญาตร ี

    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4 สถานภาพสมรส 

    1) โสด 

    2) สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    3) หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 

   1.1.5 รายได ้

    1) น้อยกว่า 20,000 บาท 

    2) 20,001 – 40,000 บาท 

    3) 40,001 – 60,000 บาท 

    4) 60,001 – 80,000 บาท 

    5) 80,001 บาทขึน้ไป  

   1.1.6 อาชพี 

    1) ขา้ราชการ 

    2) พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    3) พนกังานบรษิทัเอกชน 

    4) ประกอบธุรกจิสว่นตวั 

   1.1.7 ประสบการณ์ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

    1) น้อยกว่า 1 ปี  

    2) ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 

  1.2 ปจัจยัพืน้ฐานทางการลงทุน 

   1.2.1 ดา้นเศรษฐกจิ 

   1.2.2 ดา้นอุตสาหกรรม 

   1.2.3 ดา้นบรษิทั 

  1.3 ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ต่อการลงทุนในหลกัทรพัย ์

   1.3.1 ดา้นเหตุผล 

   1.3.2 ดา้นอารมณ์ 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) แบ่งเป็นดงัน้ีคอื พฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. นกัลงทุนทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได ้อาชพี 

และประสบการณ์ในการซือ้หลกัทรพัย ์แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั 
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 2. ปจัจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย ปจัจัยด้านเศรษฐกิจ ปจัจัยด้านอุตสาหกรรม ปจัจัยด้านบริษัท มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

 3. ปจัจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย ปจัจัยด้านเหตุผล และ ปจัจัยด้านอารมณ์ มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ขอบเขตและความหมายของการลงทุน 

 ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายของการลงทุน ไวด้งัน้ี 

 การลงทุน หมายถงึ ภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลาหน่ึงของเงนิทุนจํานวนหน่ึง เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลตอบแทน

ในอนาคตทีม่ากพอจะชดเชยภาระผูกพนัในช่วงระยะเวลาหน่ึงทีนํ่าเงนิมาลงทุน อตัราเงนิเฟ้อและความไม่แน่นอนใน

อนาคตของเงนิลงทุนจาํนวนหน่ึง (Reilly. 1979:5) 

 การลงทุน หมายถึง การนําเงนิออมหรอืเงนิที่สะสมไว้ หรอืเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ ไปซื้อเครื่องมอื 

เครื่องจกัร  ทีด่นิ หรอืสนิทรพัยอ์ื่นๆ เช่น หลกัทรพัย ์เพื่อก่อใหเ้กดิผลตอบแทนอาจอยู่ในรูปแบบของกําไร ดอกเบี้ย 

หรอืเงนิปนัผล สดุแลว้แต่ประเภทของเงนิลงทุน (มหาวทิยาลยั สโุขทยัธรรมาธริาช. 2531: 5) 

 การลงทุน หมายถงึ การใชเ้งนิลงทุนในปจัจุบนัเพื่อหวงัรายไดห้รอืผลตอบแทนจากเงนิลงทุนนัน้ในอนาคต 

รายไดอ้าจอยูใ่นรปูของดอกเบีย้ เงนิปนัผล ค่าเช่า และอื่นๆ (ดารณีิ  ตณัทวเิชษฐ.์ 2525: 1) 

 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัปัจจยัพืน้ฐานด้านเศรษฐกิจ (Economic Analysis) 

 การวเิคราะห์เศรษฐกจิเน้นการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกจิที่เป็นมาตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกจิใน

อนาคต ซึง่อาจเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัเศรษฐกจิโลกและแนวโน้มนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลว่ามผีลกระทบต่อธุรกจิที่

ออกหลกัทรพัยห์รอืไม่เพยีงใด นอกจากนัน้ การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิน้ียงัรวมถงึการวเิคราะหว์ฏัจกัรธุรกจิ และนโยบาย

ทางเศรษฐกจิทีส่าํคญัของรฐับาลดว้ย เช่น นโยบายการเงนิและนโยบายการคลงั เป็นต้น และนอกจากจะวเิคราะหใ์น

นโยบายต่างๆ แล้วนัน้สิง่ที่สําคญันักลงทุนต้องทําการวเิคราะห์เศรษฐกจิซึ่งประกอบไปด้วย (ปนัดดา อินทร์พรม. 

2539: 157) การศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบัทุกๆ ส่วนที่เกีย่วขอ้งและมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิ เช่น อตัราเงนิเฟ้อ 

รายไดป้ระชาชาต ิดุลการคา้ ดุลการชาํระเงนิ อตัราการจา้งงาน เป็นตน้ 

 ความหมายของแรงจงูใจ 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2545: 305) ไดก้ล่าวถงึ การจงูใจหมายถงึ อทิธพิลภายในบุคคลซึง่เกีย่วกบั

ระดบัการกาํหนดทศิทางและการใชค้วามพยายามในการทาํงานอย่างต่อเน่ือง การจุงใจจงึเป็นสิง่เรา้ซึง่ทาํใหบุ้คคลเกดิ

ความคดิรเิริม่ ควบคุม รกัษาพฤตกิรรมและการกระทาํ หรอืเป็นสภาพภายในซึง่เป็นสาเหตุใหบ้คุคลมพีฤตกิรรมทีท่าํให้

เกดิความเชื่อมัน่ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายบางประการได ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัลงทุนกลุ่มวยัทํางานทีม่อีายุตัง้แต่ 21 ปี ถงึ 60 ปี ทีม่กีารลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นักลงทุนกลุ่มวยัทํางานทีม่อีายุตัง้แต่ 21 ปี ถงึ 60 ปี ทีม่กีารลงทุนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จึงได้

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสตูร กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอนและกาํหนด ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% 
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ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกนิ 5% (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 26) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน          

385 คน เพิม่จาํนวนตวัอย่าง 15 คน โดยรวมจาํนวนตวัอย่างเป็น 400 คน โดยวธิสีุม่ตวัอย่างมขี ัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี   

 1. การสุม่ตวัอย่างแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกตวัอย่างจากบุคคลทีอ่ยู่ในวยัทํางาน 

ทีเ่ปิดบญัชไีวก้บับรษิทัหลกัทรพัยต่์างๆ 

 2. การสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกตวัอย่างจากบุคคล      

ทีเ่ปิดบญัชไีวก้บับรษิทัหลกัทรพัยต่์างๆ และใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจนกว่าจะครบจาํนวน 400 คน  

 

ผลการวิจยั  

 จากการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องนักลงทุนกลุ่มวยัทํางานใน

พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ไดผ้ลดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิง มจีํานวน 207 คน คดิเป็นร้อยละ 51.8 เพศชาย มจีํานวน          

193 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.3 โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย 

 อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี มจีํานวน 199 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.8 

รองลงมาคอื ผูท้ีม่อีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มจีํานวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.0 และผูท้ีม่อีายุระหว่าง 41 – 60 ปี มี

จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.3 ตามลาํดบั 

 สถานภาพสมรส พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสถานโสด หย่ารา้ง\หมา้ย มจีํานวน 268 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 67.0 รองลงมาคอื สถานภาพสมรสมจีาํนวน 132 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.0 ตามลาํดบั 

 ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ กว่าระดับ             

ปรญิญาตร ีมจีํานวน 219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.8 รองลงมาคอื สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ีมจีํานวน 181 คน คดิเป็น            

รอ้ยละ 45.3 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่ออยู่ในระดบั 20,001 – 40,000 

บาท มจีํานวน 171 คน คดิเป็นรอ้นยละ 42.8 รองลงมาคอื ระดบัรายได ้40,001 – 60,000 บาท มจีํานวน 113 คน           

คดิเป็นร้อยละ 28.3 ระดบัรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท มจีํานวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 11.1 และระดบัรายได ้           

60,001 บาทขึน้ไป มจีาํนวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 ตามลาํดบั 

 อาชีพ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูท้ีม่อีาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน มจีาํนวน 330 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 82.5 รองลงมาคอื ประกอบธุรกจิส่วนตวั มจีํานวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 9.8 และขา้ราชการ พนักงาน

รฐัวสิาหกจิ มจีาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 ตามลาํดบั 

 ประสบการณ์ในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มปีระสบการณ์ในการซือ้ขาย

หลกัทรพัยน้์อยกว่า 1 ปี มจีํานวน 203 คดิเป็นรอ้ยละ 50.8 รองลงมาคอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์

มากกว่า 1 ปี มจีาํนวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.3 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 ปัจจยัพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ พบว่านักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญั

เกี่ยวกับปจัจัยด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากัน 3.99 ข้อที่นักลงทุนให้

ความสาํคญัมาก คอื ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ ภาวะเศรษฐกจิภายนอกประเทศ ภาวะการณ์ซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น

ตลาดต่างประเทศ การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 4.14 

3.87 และ 3.76 ตามลาํดบั 
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  ปัจจยัพืน้ฐานด้านอตุสาหกรรม พบว่านักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญั

เกี่ยวกบัปจัจยัด้านอุตสาหกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.98 ขอ้ที่นักลงทุนให้

ความสาํคญัมาก คอืประเภทของอุตสาหกรรมทีต่อ้งการเลอืกลงทุน อตัราการเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม และสภาพ

การแข่งขนัของอุตสาหกรรมนัน้ๆ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.19 4.20 และ 4.05 ขอ้ทีน่ักลงทุนใหค้วามสาํคญัปานกลาง 

คอื กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมนัน้ๆ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 

 ปัจจยัพื้นฐานด้านบริษัท (เชิงคุณภาพ) พบว่านักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้

ความสาํคญัเกีย่วกบัปจัจยัดา้นบรษิทั (เชงิคุณภาพ) โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.25 ขอ้ทีน่ักลงทุนใหค้วามสาํคญัมาก 

คอื ส่วนแบ่งในตลาด และความน่าเชื่อถอืและภาพลกัษณ์ของผู้บรหิารระดบัสงู อตัราการขยายตวัในอดตี โครงสรา้ง

เงนิทุนของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์ความมชีื่อเสยีงของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 4.17 4.16 

4.00 และ 3.99 ตามลาํดบั 

 ปัจจยัพื้นฐานด้านบริษัท (เชิงปริมาณ) พบว่านักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้

ความสาํคญัเกีย่วกบัปจัจยัดา้นบรษิทั (เชงิปรมิาณ) โดยมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.15 ขอ้ทีน่ักลงทุนใหค้วามสาํคญัมาก 

คอื จาํนวนหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีน รายไดข้องกจิการ สนิทรพัยร์วมของกจิการ จาํนวนหุน้สามญัทีช่าํระแลว้ หน้ีสนิรวม

ของกจิการ และกาํไรต่อหุน้ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.28 4.24 4.14 4.13 4.06 และ 4.03 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหปั์จจยัด้านแรงจงูใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจลงทุน 

 ปัจจยัแรงจงูใจ ด้านเหตผุล พบว่านกัลงทุนกลุ่มวยัทาํงานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เหน็ดว้ยกบักบัปจัจยั

แรงจูงใจ ด้านเหตุผล โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากนั 3.69 ข้อที่นักลงทุนให้เห็นด้วยมาก คือ การลงทุนในหลกัทรพัย์

สามารถใหผ้ลตอบแทนไดม้ากกว่าการลงทุนในรปูแบบอื่น และการลงทุนในหลกัทรพัยส์ามารถช่วยกระจายความเสีย่ง

ในการออมเงนิไดเ้ป็นอย่างด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.98 และ 3.70 ตามลําดบั ขอ้ทีน่ักลงทุนใหเ้หน็ดว้ยปานกลางคอื 

การลงทุนในหลกัทรพัยเ์ป็นวธิกีารทีม่คีวามมัน่คงสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 

 ปัจจยัแรงจงูใจ ด้านอารมณ์ พบว่านกัลงทุนกลุ่มวยัทาํงานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เหน็ดว้ยกบักบัปจัจยั

แรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ โดยมค่ีาเฉลีย่รวมเท่ากนั 3.86 ขอ้ทีน่ักลงทุนใหเ้หน็ดว้ยมาก คอื การลงทุนในหลกัทรพัยเ์ป็น

วธิกีารลงทุนสาํหรบัคนยุคใหม่ทีม่คีวามคดิก้าวหน้า การลงทุนในหลกัทรพัยเ์ป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัความนิยมสงูในสงัคม 

และ การลงทุนในหลกัทรพัยเ์ป็นวธิใีนการสรา้งความมัง่คัง่ใหก้บัท่านไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 3.85 

และ 3.79 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห ์พฤติกรรมการลงทุน ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของผู้ลงใจลงทุน

กลุ่มวยัทาํงานในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 

 มูลค่าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์โดยเฉล่ียต่อวนั พบว่านักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร           

มมีลูค่าการซือ้ขายโดยเฉลีย่ 67,055 บาทต่อวนั 

 จาํนวนหลกัทรพัย์ท่ีถือครอง พบว่านักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการถือครอง

หลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ 2.25 หลกัทรพัย ์

 ระยะเวลาเฉล่ียในการถือครองหลกัทรพัย์ พบว่านักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร              

มรีะยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ 174.68 วนั 

 ซ้ือขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉล่ียก่ีวนั พบว่านักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร มกีารซือ้ขาย

หลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ 12.03 วนัต่อเดอืน 
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 ตอนท่ี 5 การวิเคราะห ์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานข้อท่ี 1 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั โดยใชส้ถติไิค-

สแควรใ์นการทดสอบ พบว่า 

 1. ลกัษณะการลงทุน เพศ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แตกต่างกนั ด้าน

ลกัษณะการลงทุน ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .204 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2. แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน เพศ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

แตกต่างกนั ดา้นแหล่งทีม่าของเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน ทีร่ะดบันัยสาํคญัเท่ากบั 5.011 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

 3. กลุ่มหลกัทรพัยท่ี์มีการซ้ือขายบ่อยท่ีสุด เพศ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

แตกต่างกนั ดา้นกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายบ่อยทีสุ่ด ทีร่ะดบันัยสาํคญัเท่ากบั .572 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 2 อายุ ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั โดยใชส้ถิต ิ        

ไค-สแควรใ์นการทดสอบ พบว่า 

 1. ลกัษณะการลงทุน อายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แตกต่างกนั ด้าน

ลกัษณะการลงทุน ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .674 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2. แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน อายุ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

แตกต่างกนั ดา้นแหล่งทีม่าของเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน ทีร่ะดบันัยสาํคญัเท่ากบั .222 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้ 

 3. กลุ่มหลกัทรพัย์ท่ีท่านมีการลงทุนบ่อยครัง้ อายุ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ดา้นกลุ่มหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .766 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3 สถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั โดยใช้

สถติไิค-สแควรใ์นการทดสอบ พบว่า 

 1. ลกัษณะการลงทุน สถานภาพ ไม่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แตกต่างกนั 

ดา้นลกัษณะการลงทุน ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .071 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 2. แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน สถานภาพ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ดา้นแหล่งทีม่าของเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน ทีร่ะดบันัยสาํคญัเท่ากบั .986 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 3. กลุ่มหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีการลงทุนบ่อยครัง้ สถานภาพ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ดา้นกลุ่มหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .943 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 4 ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั โดย

ใชส้ถติไิค-สแควรใ์นการทดสอบ พบว่า 

 1. ลกัษณะการลงทุน ระดบัการศกึษา ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั 

ดา้นลกัษณะการลงทุน ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .296 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 2. แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน ระดบัการศกึษา ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ดา้นแหล่งทีม่าของเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน ทีร่ะดบันัยสาํคญัเท่ากบั .986 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 3. กลุ่มหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีการลงทุนบ่อยครัง้ ระดบัการศกึษา ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ดา้นกลุ่มหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .730 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อท่ี 5 ระดบัรายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั โดยใช้

สถติไิค-สแควรใ์นการทดสอบ พบว่า 

 1. ลกัษณะการลงทุน ระดบัรายได้ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั 

ดา้นลกัษณะการลงทุน ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .011 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 2. แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน ระดบัรายได ้ไม่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ดา้นแหล่งทีม่าของเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน ทีร่ะดบันัยสาํคญัเท่ากบั .451 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 3. กลุ่มหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีการลงทุนบ่อยครัง้ ระดบัรายได ้ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ดา้นกลุ่มหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .995 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 6 อาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ

ไค-สแควรใ์นการทดสอบ พบว่า 

 1. ลกัษณะการลงทุน อาชพี ไม่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แตกต่างกนั ด้าน

ลกัษณะการลงทุน ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .223 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 2. แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ดา้นแหล่งทีม่าของเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน ทีร่ะดบันัยสาํคญัเท่ากบั .430 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 3. กลุ่มหลกัทรพัย์ท่ีท่านมีการลงทุนบ่อยครัง้ อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ดา้นกลุ่มหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .896 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 7 ประสบการณ์ในการลงทุน ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

แตกต่างกนั โดยใชส้ถติไิค-สแควรใ์นการทดสอบ พบว่า 

 1. ลกัษณะการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

แตกต่างกนั ดา้นลกัษณะการลงทุน ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 2. แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ดา้นแหล่งทีม่าของเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .003 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3. กลุ่มหลกัทรพัยท่ี์ท่านมีการลงทุนบ่อยครัง้ ประสบการณ์ในการลงทุน มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั ด้านกลุ่มหลกัทรพัย์ ที่ระดบันัยสาํคญัเท่ากบัเท่ากบั .000 ซึ่งสอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 8 ปจัจยัพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่า 

 ปจัจยัพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ดา้นมลูค่าการซือ้

ขายหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .120 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัพื้นฐานด้านเศรษฐกจิ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ ด้านจํานวน

หลกัทรพัยท์ีถ่อืครอง ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .496 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ ดา้นระยะเวลา

เฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .927 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ดา้นจํานวนวนัที่

ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .652 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 9 ปจัจัยพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัย ์โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ 

พบว่า 

 ปจัจยัพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ ดา้นมูลค่า

การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .961 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ปจัจยัพืน้ฐานดา้นอุตสาหกรรม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ดา้นจํานวน

หลกัทรพัยท์ีถ่อืครอง ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .691 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจัยพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ด้าน

ระยะเวลาเฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .173 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัพืน้ฐานดา้นอุตสาหกรรม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ดา้นจํานวน

วนัทีซ่ือ้ขายหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .405 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 10 ปจัจยัพืน้ฐานดา้นบรษิทั การวเิคราะห์เชงิคุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Moment Correlation Coefficient) 

ในการทดสอบ พบว่า 

 ปจัจยัพื้นฐานด้านบรษิัท การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัย ์ดา้นมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .149 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัพื้นฐานด้านบรษิัท การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัย ์ดา้นจาํนวนหลกัทรพัยท์ีถ่อืครอง ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .979 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัพื้นฐานด้านบรษิัท การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัย ์ดา้นระยะเวลาเฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันัยสาํคญัเท่ากบั .949 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัพื้นฐานด้านบรษิัท การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัย ์ดา้นจาํนวนวนัทีซ่ือ้ขายหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .526 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 11 ปจัจยัพื้นฐานด้านบรษิัท การวเิคราะห์เชงิปรมิาณ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Moment Correlation Coefficient) 

ในการทดสอบ พบว่า 

 ปจัจยัพื้นฐานด้านบริษัท การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัย ์ดา้นมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .336 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัพื้นฐานด้านบริษัท การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัย ์ดา้นจาํนวนหลกัทรพัยท์ีถ่อืครอง ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .142 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจัยพื้นฐานด้านบริษัท การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัย ์ดา้นระยะเวลาเฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย ์โดยค่าเฉลีย่ ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .006 ซึง่น้อยกว่า 

0.01 โดยมคี่าความสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .136 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมี

ความสมัพนัธ์ค่อยข้างตํ่า กล่าวคือ ปจัจยัพื้นฐานด้านบริษัท การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ มีความสมัพนัธ์ทําให้ระยะ

ระยะเวลาเฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย ์เพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัพื้นฐานด้านบริษัท การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลกัทรพัย ์ดา้นจาํนวนวนัทีซ่ือ้ขายหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .537 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อท่ี 12 ปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่า 

 ปจัจยัแรงจูงใจ ด้านเหตุผล มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ ด้านมูลค่าการซื้อ

ขายหลกัทรพัย ์โดยค่าเฉลีย่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั .023 ซึง่น้อยกว่า 0.05 โดยมคี่าความสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .113 

แสดงว่าตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมคีวามสมัพนัธ์ค่อยขา้งตํ่า กล่าวคอื ปจัจยั

แรงจงูใจ ดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธท์าํใหม้ลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ปจัจัยแรงจูงใจ ด้านเหตุผล มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ด้านจํานวน

หลกัทรพัยท์ีถ่อืครอง โดยค่าเฉลีย่ Sig. (2-tailed) เท่ากบั .021 ซึง่น้อยกว่า 0.05 โดยมคี่าความสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 

.115 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองตวัมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมคีวามสมัพนัธ์ค่อยขา้งตํ่า กล่าวคอื 

ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธท์ําใหจ้ํานวนหลกัทรพัยท์ีถ่อืครองเพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ดา้นระยะเวลาเฉลีย่

ในการถือครองหลกัทรพัย์ โดยค่าเฉลี่ย Sig. (2-tailed) เท่ากบั .020 ซึง่น้อยกว่า 0.05 โดยมคี่าความสมัพนัธ์ (r) 

เท่ากบั .117 แสดงว่าตัวแปรทัง้สองตัวมีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีความสมัพนัธ์ค่อยข้างตํ่า 

กล่าวคอื ปจัจยัแรงจูงใจ ด้านเหตุผล มคีวามสมัพนัธท์ําใหร้ะยะเวลาเฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย์เพิม่มากขึน้ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นเหตุผล ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ดา้นจํานวนวนัที่

ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญั เท่ากบั .196 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 13 ปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์

โดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่า 

 ปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นอารมณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ดา้นมลูค่าการซือ้

ขายหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .296 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัแรงจูงใจ ด้านอารมณ์ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ ด้านจํานวน

หลกัทรพัยท์ีถ่อืครอง ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั .078 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ด้านระยะเวลา

เฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัเท่ากบั  .741 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นอารมณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ดา้นจํานวนวนัที่

ซือ้ขายหลกัทรพัย์ กบัจํานวนวนัที่ซื้อขายหลกัทรพัย ์ที่ระดบันัยสําคญัเท่ากบั  .610 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน        

ทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ของนักลงทุนกลุ่มวยัทํางาน       

ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีส่าํคญั สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. นักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล มีพฤติกรรมการลงทุน        

ในตลาดหลกัทรพัยต่์างกนั พบว่า 

  นกัลงทุนเพศหญงิมกีารลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมากกว่าเพศชาย โดยมพีฤตกิรรมใน

การลงทุน ดา้นลกัษณะการลงทุน แหล่งทีม่าของเงนิทุนและกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายบ่อยครัง้ ไม่แตกต่างกนั ซึง่

สอดคลอ้งกบั สพุร จรญูรงัษ ี(2546: 71) กล่าวไวว้่านกัลงทุนทัว่ไปในประเทศทีม่ ีเพศ ต่างกนั มจีุดมุ่งหมายในการลง

ไม่แตกต่างกนั 
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  นักลงทุนที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ด้านลกัษณะ 

การลงทุน แหล่งทีม่าของเงนิทุนและกลุ่มหลกัทรพัยท์ี่มกีารซือ้ขายบ่อยครัง้ ทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั ฆรณี           

ววิฒันานนท ์(2546: 103) กล่าวไวว้่า นกัลงทุนทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีรมิาณการตดิต่อโบรกเกอร ์ระยะเวลาในการถอื

หลกัทรพัยก่์อนการซือ้ – ขาย หลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ ปรมิาณการถอืหลกัทรพัยก่์อนการซือ้ – ขาย หลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ 

และปรมิาณการซือ้ – ขายหลกัทรพัย ์ไม่แตกต่างกนั 

  นักลงทุนที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ด้าน

ลกัษณะการลงทุน แหล่งทีม่าของเงนิทุนและกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายบ่อยครัง้ ทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั 

สพุร จรญูรงัษี (2546: 71) กล่าวไวว้่า นักลงทุนทัว่ไปในประเทศทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มจีุดมุ่งหมายในการ

ลงทุนไม่แตกต่างกนั 

  นกัลงทุนทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดา้น

ลกัษณะการลงทุน แหล่งทีม่าของเงนิทุนและกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายบ่อยครัง้ ทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั 

ฆรณี ววิฒันานนท ์(2546: 103) กล่าวไวว้่า นักลงทุนทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมรีะยะเวลาในการถอืหลกัทรพัย์

ก่อนการซือ้ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ และปรมิาณการซือ้ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั 

  นักลงทุนที่มรีะดบัรายได้แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ด้าน

ลกัษณะการลงทุน แหล่งทีม่าของเงนิทุนและกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายบ่อยครัง้ ทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั 

ฆรณี ววิฒันานนท ์(2546: 104) กล่าวไวว้่า นักลงทุนทีร่ายไดแ้ตกต่างกนัมรีะยะเวลาในการถอืหลกัทรพัยก่์อนการ         

ซือ้ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ และปรมิาณการซือ้ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั 

  นกัลงทุนทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดา้นลกัษณะ

การลงทุน แหล่งทีม่าของเงนิทุนและกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายบ่อยครัง้ ทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั สุวรรณา 

วจศีุกดิส์ทิธิ ์(2551: 261) กล่าวไวว้่า นักลงทุนทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ขายหลกัทรพัยด์า้นจํานวนครัง้ใน

การซื้อขายหลกัทรพัย์ ด้านมูลค่าในการซื้อขายในการซื้อขายหลกัทรพัย์โดยเฉลี่ย และด้านจํานวนหลกัทรพัย์ที่ถือ

ครองโดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั 

  นกัลงทุนทีม่ปีระสบการณ์ในการลงทุนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย ด้านลักษณะการลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุนและกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายบ่อยครัง้ แตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคลอ้งกบั นฤมล ศรหีะวรรณ์ (2546: 98) กล่าวไว้ว่า นักลงทุนทัว่ไปทีม่ปีระสบการณ์ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์

แตกต่างกนั มแีนวโน้มการตดัสนิใจซื้อขายหลกัทรพัย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั เน่ืองมาจากนักลงทุนที่มี

ประสบการณ์มากจะมคีวามรูใ้นเรื่องการลงทุนในหลกัทรพัยม์ากกว่าและกลา้ทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ต 

 2. ปัจจยัพืน้ฐาน มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ พบว่า 

  ปจัจยัพืน้ฐานดา้นเศรษฐกจิ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์นดา้น มูลค่า

การซื้อขายหลกัทรพัย์โดยเฉลี่ย จํานวนหลกัทรพัย์ที่ถือครอง ระยะเวลาเฉลี่ยในการถือครองหลกัทรพัย์ และความ

บ่อยครัง้ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึง่สอดคลอ้งกบั ฆรณี ววิฒันานนท ์(2546: 104) กล่าวไวว้่า ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิที่

แตกต่างกนัมปีรมิาณการตดิต่อกบัโบรเกอร ์ระยะเวลาในการถอืหลกัทรพัยก่์อนการซือ้ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลี่ย 

ปรมิาณการถือหลกัทรพัย์ก่อนการซื้อ – ขายหลกัทรพัย์โดยเฉลี่ยและปรมิาณการซื้อ – ขายหลกัทรพัย์โดยเฉลี่ย           

ไม่แตกต่างกนั 

  ปจัจยัพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ในด้าน 

มูลค่าการซื้อขายหลกัทรพัย์โดยเฉลี่ย จํานวนหลกัทรพัย์ที่ถือครอง ระยะเวลาเฉลี่ยในการถือครองหลกัทรพัย์ และ

ความบ่อยครัง้ในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ซึ่งสอดคล้องกบั ฆรณี ววิฒันานนท์ (2546: 104) กล่าวไว้ว่า ปจัจยัด้าน

อุตสาหกรรมที่แตกต่างกนัมีปริมาณการติดต่อกบัโบรเกอร์ ระยะเวลาในการถือหลกัทรัพย์ก่อนการซื้อ – ขาย
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หลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ ปรมิาณการถือหลกัทรพัย์ก่อนการซื้อ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่และปรมิาณการซือ้ – ขาย

หลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั 

  ปจัจยัพืน้ฐานดา้นบรษิัทเชงิคุณภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์น

ดา้น มลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ จาํนวนหลกัทรพัยท์ีถ่อืครอง ระยะเวลาเฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย ์และ

ความบ่อยครัง้ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึง่สอดคลอ้งกบั ฆรณี ววิฒันานนท ์(2546: 104) กล่าวไวว้่า ปจัจยัดา้นบรษิทั

เชิงคุณภาพ ที่แตกต่างกนัมีปริมาณการติดต่อกับโบรเกอร์ ระยะเวลาในการถือหลกัทรพัย์ก่อนการซื้อ – ขาย

หลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ ปรมิาณการถือหลกัทรพัย์ก่อนการซื้อ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่และปรมิาณการซือ้ – ขาย

หลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั 

  ปจัจยัพื้นฐานด้านบรษิัทเชงิปรมิาณ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ใน

ดา้น มูลค่าการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ จํานวนหลกัทรพัยท์ีถ่อืครอง และความบ่อยครัง้ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ซึง่สอดคลอ้งกบั ฆรณี ววิฒันานนท ์(2546: 104) กล่าวไวว้่า ปจัจยัดา้นบรษิทัเชงิคุณภาพ ทีแ่ตกต่างกนัมปีรมิาณการ

ตดิต่อกบัโบรเกอร ์ระยะเวลาในการถอืหลกัทรพัยก่์อนการซือ้ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ ปรมิาณการถอืหลกัทรพัย์

ก่อนการซือ้ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่และปรมิาณการซือ้ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ ไม่แตกต่างกนั 

  ปจัจยัพืน้ฐานดา้นบรษิทัเชงิปรมิาณ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์นดา้น 

ระยะเวลาเฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย ์แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั ฆรณี ววิฒันานนท ์(2546: 105) กล่าวไวว้่า 

ปจัจยัดา้นบรษิทัเชงิปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัมปีรมิาณการตดิต่อกบัโบรเกอร ์และระยะเวลาในการถอืหลกัทรพัยก่์อนการ

ซือ้ – ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่แตกต่างกนั เน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเรว็ทาํใหไ้ม่สามารถขายหลกัทรพัยอ์อกไปได ้หรอืตอ้งการซือ้หลกัทรพัยเ์พื่อเงนิปนัผล 

 3. ปัจจยัด้านแรงจงูใจ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์พบว่า 

  ปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์นดา้น มลูค่าการ

ซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ จาํนวนหลกัทรพัยท์ีถ่อืครอง ระยะเวลาเฉลีย่ในการถอืครองหลกัทรพัย ์ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั 

ชญาภา กรกมลรตัน์ (2556: 157) กล่าวไวว้่า แรงจูงใจทีม่เีหตุผลโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการจะซือ้ขาย 

และการแนะนํา หรอืบอกต่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยผ่านโทรศพัทม์อืถือ iPhone 

ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ปจัจยัแรงจูงใจ ดา้นเหตุผล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์นดา้น ความ

บ่อยครัง้ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึง่สอดคลอ้งกบั ชญาภา กรกมลรตัน์ (2556: 157) กล่าวไวว้่า แรงจูงใจทีม่เีหตุผล

โดยรวม มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มการจะซื้อขาย และการแนะนํา หรือบอกต่อการซื้อขายหลกัทรัพย์ในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยผ่านโทรศพัทม์อืถอื iPhone ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นอารมณ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์นดา้น มูลค่า

การซื้อขายหลกัทรพัย์โดยเฉลี่ย จํานวนหลกัทรพัย์ที่ถือครอง ระยะเวลาเฉลี่ยในการถือครองหลกัทรพัย์ และความ

บ่อยครัง้ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั ชญาภา กรกมลรตัน์ (2556: 158) กล่าวไวว้่า แรงจูงใจในดา้น

อารมณ์โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการจะซือ้ขาย และการแนะนํา หรอืบอกต่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยผ่านโทรศพัทม์อืถอื iPhone ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรมกีารศกึษาเพิม่เติมในเรื่องของพฤตกิรรมการลงทุนในหลกัทรพัยข์องกลุ่มที่อยู่ในวยัเกษียณอายุ 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่ศีกัยภาพในการลงทุน  
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 2. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องของพฤตกิรรมการลงทุนในหลกัทรพัยข์องกลุ่มกองทุน (Mutual Fund) 

และ กลุ่มบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์ (Prop Trade) เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่ศีกัยภาพในการลงทุน และเป็นกลุ่มทีม่คีวามรู้

เกีย่วกบัหลกัทรพัยใ์นการลงทุน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยการสนับสนุนทัง้กําลงักายและกําลงัใจจาก  

คุณย่า บดิามารดา ป้า พี่สาว และความช่วยเหลอืจาก อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอติเวทนิ ทีส่ละเวลาอนัมคี่าตัง้แต่เริม่ต้น

ดําเนินการ ให้คําแนะนํา และช่วยแก้ปญัหา รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะที่ดใีนการทําสารนิพนธ์น้ีมาตลอด จนทําให ้         

สารนิพนธน้ี์สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และอาจารย์จิตอุษา ขนัทอง ที่กรุณาให้ความ

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวจิยั และใหข้อ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ ที่ได้อบรมสัง่สอน

ประสาทวชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั รวมถงึเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน และ

เพื่อนนิสติ คณะสงัคมสงัคมศาสตร ์ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการทุกคน ทีใ่หค้วามช่วยเหลอื และมติรภาพทีด่ี

เสมอมา 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือและสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามทีม่สีว่นสาํคญัในการทาํใหก้ารวจิยัครัง้น้ีสาํเรจ็ดว้ยด ี

 ท้ายสุดน้ี คุณงามความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอน้อมบูชา คุณปู่ย่า ตายาย 

บดิามารดา ทีใ่ห้การสนับสนุนและเป็นกําลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด รวมถงึอาจารยท์ุกท่านทีไ่ด้ประสทิธิป์ระสาท

วชิาอบรมสัง่สอน ขา้พเจา้ จนกระทัง่ประสบผลสาํเรจ็ 

 

เอกสารอ้างอิง 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2545). การใช ้SPSS for Windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

ดารณีิ ตณัฑวเิชษฎ.์ (2525). หลกัและนโยบายการลงทุน. กรุงเทพฯ: วชัรการพมิพ.์ 

ปนดัดา อนิทรพ์รม. (2539). หลกัและนโยบายการลงทุน. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. (2531). เอกสารการสอนชุดวชิาการลงทุน. กรุงเทพฯ: อกัษรไทย. 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2545). องคก์ารและการจดัการ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

Reilly, K., Frank. (1979). Investment Analysis and Portfolio Management. Hinsdale: The Dryden Press. 

 


