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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ี เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทนุหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื  นกัลงทนุหุน้สามญัในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่เปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์กบับรษิัทหลกัทรพัย์ จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล และใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิตใินการวเิคราะหข์อ้มูล สถติทิี่ใช้วเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย สถิต ิ

เชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ การวเิคราะหค์วาม

แตกต่างใช ้การทดสอบค่าทแีบบอสิระต่อกนั การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีวและความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้

วธิผีลต่างอยา่งมนียัสาํคญัน้อยทีส่ดุ และการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้นแบบพหคุณู 

 ผลการศกึษา พบว่า นักลงทุนหุ้นสามญัทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่เป็น เพศชายมอีายุอยู่

ในช่วง 30 – 39 ปี สถานภาพโสดมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี อาชพีส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 50,000 บาท โดยนกัลงทุนมแีหล่งทีม่าของเงนิทุนจากเงนิออม และมปีระสบการณ์การลงทุน

ในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป นอกจากน้ียงัพบวา่ 

สภาพแวดลอ้มทางการลงทนุ ดา้นการวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิและการเมอืง ดา้นการวเิคราะหภ์าวะอุตสาหกรรม ดา้น

การวเิคราะหภ์าวะหลกัทรพัย ์และดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิค นกัลงทนุใหค้วามสาํคญัในระดบัมากตามลาํดบั  

 พฤตกิรรมการลงทนุในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญั และตดัสนิใจขายหุน้สามญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประเภทหุ้นสามญัที่นักลงทุนหุ้นสามญัในเขตกรุงเทพมหานครทําการตดัสนิใจลงทุนมากที่สุด คอืหุน้สามญัในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) และวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของนักลงทุนหุ้นสามัญในเขต

กรุงเทพมหานครคอื ตอ้งการสว่นต่างของกาํไรจากการลงทนุ  

นักลงทุนที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการลงทุนด้านการตดัสนิใจขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 นักลงทุนทีม่ปีระสบการณ์การลงทุนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการลงทุนด้านการตดัสนิใจซื้อหุ้นสามญัใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สภาพแวดลอ้มทางการลงทุนดา้นภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง การวเิคราะหท์างเทคนิค การวเิคราะหภ์าวะหลกัทรพัย ์

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทนุหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย ์ดา้นการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 30.8 
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 สภาพแวดลอ้มทางการลงทนุดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิค ภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง การวเิคราะหภ์าวะ

หลกัทรพัย์ มอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์ ด้านการตดัสนิใจขายหุ้นสามญั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 35.6 
 

คาํสาํคญั: ตลาดหลกัทรยัพแ์ห่งประเทศไทย, พฤตกิรรมการลงทนุหุน้สามญั, สภาพแวดลอ้มทางการลงทนุ 
 

Abstract 

 

The purpose of this research is to study factors influencing investor’s behavior on common stock in 

the stock exchange of Thailand in Bangkok Metropolis. A sample consists of 400 common stock investors 

who have bank account at Securities Company. The statistical methods used for data analysis are both 

Descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation and Inferential statistics 

consisting of Independent t-test, one way analysis of variance, least significant difference, and Stepwise 

Multiple Regression analysis. 

The result of the study is found that the majorities of individual investor in Bangkok Metropolis are 

male, age between 30 – 39 years old, single with a bachelor’s degree. They work in a private company with 

a monthly income range from Bath 20,001 – 50,000. The major source of funding comes from savings and 

they are familiar with investments more than 3 year experiences. The research also reveals that: 

Investment Environments is the main criteria, as far the prime factor for analyzing and selecting securities on 

common stock are economic & political factor, followed by industrial trends factor, securities conditions factor 

and technical analysis factor respectively.  

Buying and selling decision making are at a moderate level of Investor’s behavior on common stock 

in the stock exchange of Thailand in Bangkok Metropolis. 

The most popular securities sector is securities in Property & Construction group (PROPCON). The 

main objective in investing in securities is for capital gain. 

Investors with different gender have different securities investment behaviors in selling decision 

making at statistically significant level 0.01. 

Investors with different investment experience have different securities investment behaviors in 

buying decision making at statistically significant level 0.05. 

Investment Environments consists of economy and politic, technical analysis and securities 

conditions factors have influenced on securities investment behaviors in buying decision making at 

statistically significant level 0.01 and adjusted R2 is 30.8 percent. 

Investment Environments consists of technical analysis, economy and politic and securities 

conditions factors have influenced on securities investment behaviors in selling decision making at statistically 

significant level 0.01 and adjusted R2 is 35.6 percent. 

 

Keywords: The stock exchange of Thailand, Investor’s behavior, Investment Environments 
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บทนํา 

 จากจํานวนผูล้งทุนในการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2551 มจีาํนวน 1,652,320 คน 

จนถงึปี 2556 มนีักลงทุนเพิม่ขึน้เป็นจํานวน 5,059,549 คน (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 2557: ออนไลน์) ซึง่

เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 206.21 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา แสดงใหเ้หน็ไดว้่าบุคคลทัว่ไป มคีวามสนใจทางดา้นการ

ลงทุนเพิม่ขึน้ ทัง้นักลงทุนรายใหม่และนักลงทุนรายเดมิที่อยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยนัน้ นกัลงทนุสามารถเลอืกผลติภณัฑท์ีจ่ะลงทนุหลากหลายประเภท อาท ิหุน้สามญั หุน้บรุมิสทิธ ิใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิหน่วยลงทุน ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิ

จากหลกัทรพัย ์

  การลงทุนในหุน้สามญั (Common Stock) หรอืเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า การซือ้ขายหุน้นัน้ ถอืเป็นการลงทุนที่

ไดร้บัความนิยมมากในปจัจุบนั ซึง่หุน้สามญัน้ีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบรษิทัมหาชนจาํกดั (บมจ.) ทีต่อ้งการระดมเงนิทนุ

จากประชาชน โดยผูถ้อืหุน้สามญัจะมสีทิธร่ิวมเป็นเจา้ของบรษิทั มสีทิธใินการออกเสยีงลงมตใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตาม

สดัสว่นของหุน้ทีถ่อืครองอยู่ เช่น การเพิม่ทุนการจ่ายเงนิปนัผล การควบรวมกจิการ และทีส่าํคญันักลงทุนยงัสามารถ

ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล เมื่อบรษิทัมผีลกําไร และมโีอกาสไดร้บักําไรจากส่วนต่าง

ของราคา เมื่อราคาหุน้ปรบัตวัสงูขึน้ตามศกัยภาพของบรษิทั รวมถงึมโีอกาสไดร้บัสทิธใินการจองซือ้หุน้ออกใหม่ เมื่อ

บรษิทัเพิม่ทนุหรอืจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธต่ิางๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 โดยนักลงทุนที่กล่าวมาขา้งต้นนัน้ เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ ซึ่งถือว่ามีบทบาทที่

สาํคญัทีสุ่ดในตลาดหลกัทรพัย์ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดามมีูลค่าการซื้อขายในสดัส่วนที่สูงกว่า นักลงทุน

สถาบนัในประเทศและนกัลงทุนต่างประเทศ ซึง่มทีัง้นกัลงทุนทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการลงทุนเป็นอย่างด ีอาท ิ

นักลงทุนเกง็กําไร (Speculator) และนักลงทุนทีเ่น้นคุณค่า (Value Investor) ซึง่เป็นผูท้ีม่กีารวเิคราะหข์อ้มูลข่าวสาร 

และตดิตามผล ตลอดจนเรยีนรูถ้งึวธิกีารและนําเทคนิคต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการตดัสนิใจซือ้ขายหุน้สามญั แต่มนีัก

ลงทุนอีกเป็นจํานวนมากที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน

อุตสาหกรรม ดา้นบรษิัท รวมทัง้ขอ้มูลทางดา้นงบการเงนิ อตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ รวมถงึไม่ไดนํ้าเครื่องมอืทาง

เทคนิคทีเ่กี่ยวขอ้งมาใช้ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน ทําใหมู้ลค่าของหุ้นทีอ่ยู่ในบญัชซีื้อขาย (Portfolio) ไม่เป็นไปตามที่

คาดหวงั ประสบภาวะทีเ่รยีกกว่าขาดทุนในหุ้น ยอมรบัความเสีย่งไดน้้อย จนต้องตดัสนิใจออกจากตลาดหลกัทรพัย ์          

ไปในทีส่ดุ 

 จากสาเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึ “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญั

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อทีจ่ะทราบถงึปจัจยัส่วนบุคคล และการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว ว่ามีผลต่อ

พฤตกิรรมการลงทนุในหุน้สามญัอยา่งไร โดยผูว้จิยัไดนํ้าองคค์วามรูก้รอบแนวคดิและทฤษฏต่ีางๆ ทีศ่กึษามาใชใ้นการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห ์เพื่อเป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีม่คีวามสนใจทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญั ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน

รายใหม่หรอืนกัลงทุนรายเดมิ และเพื่อเป็นแนวทางใหห้น่วยงานทีจ่ดัฝึกอบรม หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สามารถที่จะนํามากําหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมหรอืสร้างวธิกีารต่างๆ ที่สามารถนํามาปรบัใช้เพื่อสร้างองค์ความรู้

ใหม่ๆ  ใหก้บันกัลงทนุ เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องนกัลงทนุมากทีส่ดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล   

 2.  เพือ่ศกึษาสภาพแวดลอ้มทางการลงทนุ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทนุหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 

  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  

   1.1.1 เพศ 

     1.1.1.1  ชาย 

     1.1.1.2  หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

     1.1.2.1  20 – 29 ปี 

     1.1.2.2  30 – 39 ปี 

     1.1.2.3  40 – 49 ปี 

     1.1.2.4  50 – 59 ปี 

     1.1.2.5  60 ปีขึน้ไป 

   1.1.3 สถานภาพสมรส 

     1.1.3.1  โสด 

     1.1.3.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

     1.1.3.3  หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 

   1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

     1.1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

     1.1.4.2  ปรญิญาตร ี

     1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5 อาชพี 

     1.1.5.1  ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

     1.1.5.2  พนกังานบรษิทัเอกชน 

     1.1.5.3  ประกอบธรุกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการ 

     1.1.5.4  เกษยีณ / ไมไ่ดท้าํงาน  

     1.1.5.5  นกัเรยีน / นกัศกึษา  

     1.1.5.6  อื่นๆ โปรดระบุ.................................... 

   1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

     1.1.6.1  ตํ่ากวา่ หรอืเทา่กบั 20,000 บาท  

     1.1.6.2  20,001 – 50,000 บาท  

     1.1.6.3  50,001 – 80,000 บาท  

     1.1.6.4  80,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.7 แหล่งทีม่าของเงนิทนุ 

     1.1.7.1  เงนิออม 

     1.1.7.2  เงนิกูย้มื 

   1.1.8 ประสบการณ์การลงทนุในตลาดหลกัทรพัย ์

     1.1.8.1  น้อยกวา่ 1 ปี 

     1.1.8.2  ระหวา่ง 1 – 2 ปี 

     1.1.8.3  3 ปีขึน้ไป 
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  1.2 สภาพแวดล้อมทางการลงทุน 

   1.2.1  ดา้นภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง  

   1.2.2  ดา้นภาวะอุตสาหกรรม 

   1.2.3 ดา้นภาวะหลกัทรพัย ์

   1.2.4 ดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิค 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  นักลงทุนทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน แหล่งทีม่าขอเงนิทนุ ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนหุน้

สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ด้านภาวะอุตสาหกรรม ด้านภาวะ

หลักทรัพย์ ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่ง            

ประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลหรอืลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัอา้งองิจาก ศริวิรรณ 

เสรรีตัน์ (2550)[1] ซึง่ไดก้ล่าวว่า ปจัจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ประกอบไปดว้ย อายุ เพศ วงจร

ชวีติครอบครวั อาชพี การศกึษา โอกาศทางเศรษฐกจิ แบบการดาํรงชวีติ อาท ิผูท้ีม่ปีระสบการณ์ ขอ้มลูทางดา้นปจัจยั

สว่นบุคคลเหล่าน้ีสามารถนํามาใชใ้นการกําหนดแบบสอบถามอย่างเป็นระบบเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการทําวจิยั 

ซึง่เกณฑใ์นการแบ่งอายุ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูว้จิยัอา้งองิจาก สุพร จรูญรงัษี (2547)[2] ทีไ่ดศ้กึษาถงึปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุน (หลกัทรพัยท์ุกประเภท) ในตลาดหลกัทรพัย์ของนักลงทุนทัว่ไปในประเทศในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 แนวความคดิเกีย่วกบัสถาพแวดล้อมทางการลงทุน ผูว้จิยัอา้งองิจากแนวความคดิของ นิธศิ หตัถการุณย ์

(2548)[3] ที่ได้ทําการศึกษาถึง สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง และปจัจัยที่มี

ผลกระทบจากต่างประเทศ มผีลต่อพฤตกิรรมการลงทนุในหลกัทรพัย ์นกัลงทนุจะนําปจัจยัดา้นเศรษฐกจิมาใชพ้จิารณา

ร่วมกบัหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเลือกหลกัทรพัย์ โดยการวเิคราะห์ปจัจยัพื้นฐานหลกัทรพัย์ โดยมีการวิเคราะห์

ภาพรวมเศรษฐกจิก่อน จากนัน้วเิคราะหอุ์ตสาหกรรม แลว้จงึวเิคราะหบ์รษิทั (หลกัทรพัย)์ เมื่อไดเ้ลอืกหลกัทรพัยท์ีจ่ะ

ลงทุนไดแ้ลว้ จงึหาจงัหวะเวลาของการลงทุน โดยใชก้ารวเิคราะหท์างเทคนิค เพื่อหาระดบัราคาทีเ่หมาะสมเขา้ลงทุน

ได ้และดา้นการเมอืงเป็นปจัจยัทีต่อ้งพจิารณาในระยะสัน้ๆ หากการเมอืงมคีวามชดัเจน รฐับาลมเีสถยีรภาพในการเป็น

รฐับาลอย่างต่อเน่ือง กจ็ะลดความสําคญัลงในระยะยาว ซึง่เหล่าน้ีลว้นเป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารในแต่ละดา้นทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัยข์องนกัลงทุน อา้งองิจาก สุพร จรูญรงัษี (2547) ผูว้จิยัจงึไดนํ้าแนวความคดิ

สภาพแวดลอ้มทางการลงทุนดงักล่าว ดา้นภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง ดา้นภาวะอุตสาหกรรม ดา้นภาวะหลกัทรพัย ์

ดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิค มาใชใ้นการศกึษาวจิยัเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องของการลงทุนในหุน้สามญัเท่านัน้ โดย

นํามาใชใ้นการกาํหนดแบบสอบถามอยา่งเป็นระบบเพื่อทีจ่ะใหไ้ดบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการทาํวจิยั 

 แนวความคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัพฤตกิรรมการลงทุนหรอืพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ผูว้จิยัอา้งองิจากแนวความคดิ

และทฤษฏขีอง อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2546)[4] ที่ได้กล่าวถึง พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นการเสาะ

แสวงหา การซือ้ การใช ้การประเมนิ หรอืการบรโิภคผลติภณัฑ/์บรกิาร ซึง่ผูบ้รโิภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
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ตอ้งการของตนไดอ้ย่างพงึพอใจ เป็นการศกึษาการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ ทัง้เงนิ เวลา และ

กําลงัซือ้เพื่อการบรโิภค และบรกิารต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซือ้อะไร ทําไมจงึซือ้ ซือ้เมื่อไหร่ ทีไ่หน และบ่อยครัง้แค่

ไหน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้นําแนวความคดิและทฤษฏเีกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค นํามาใชใ้นการกําหนดแบบสอบถาม

อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ นักลงทุนหุ้นสามัญในเขตกรุงเทพมหานครที่เปิดบัญชีซ้ือขาย

หลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คือ นักลงทุนหุ้นสามญัในเขตกรุงเทพมหานครที่เปิดบญัชซีื้อขาย

หลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนทีแ่น่นอนของประชากร ดงันัน้จงึใชจ้ํานวนกลุ่มตวัอย่างโดย

ใชส้ตูรคาํนวนในกรณีไมท่ราบจาํนวนประชากร ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 (นราศร ีไววนิชกุล; และชูศกัดิ ์อุดมศร.ี 

2542: 104) ไดข้นาดตวัอย่างจํานวน 385 คน และเพิม่ขนาดตวัอย่างจํานวน 15 ตวัอย่าง ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น

การวจิยัครัง้น้ีจงึเทา่กบั 400 ตวัอย่าง 

 3. การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

  ขัน้ท่ี 1 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชบ้รษิทัทีม่มีลูค่าการซือ้ขาย

หลกัทรพัย ์5 อนัดบัแรก จากบรษิทัสมาชกิทัง้หมด 38 บรษิทั (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. กนัยายน 2557: 

ออนไลน์) ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี

(ประเทศไทย) จาํกดั บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั (มหาชน)  

  ขัน้ท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างบรษิทัหลกัทรพัยท์ัง้ 5 

บรษิทัจาํนวนเทา่ๆ กนั ไดบ้รษิทัละ 80 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

  ขัน้ท่ี 3 ใชว้ธิกีารเกบ็ตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเกบ็รวมรวมขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถามกบันกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจยั  

 การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนัก

ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดผ้ลสรุปไดด้งัน้ี  

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณา 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยสว่นใหญ่ พบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้ 400 คน สว่นใหญ่เป็นเพศ

ชาย 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.25 มอีายุ 30 – 39 ปี จํานวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.25 มสีถานภาพโสดจํานวน 

245 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.25 ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรจีํานวน 228 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.0 มอีาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชนจาํนวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 50,000 บาท จาํนวน 181 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.25 โดยสว่นใหญ่มแีหล่งทีม่าของเงนิทนุจากเงนิออม จาํนวน 387 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96.75 และ

มปีระสบการณ์การลงทนุในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป จาํนวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.75 

http://www.set.or.th/set/memberinfo.do?id=42&language=th&country=TH�
http://www.set.or.th/set/memberinfo.do?id=42&language=th&country=TH�
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดล้อมทางการลงทุน 

 ดา้นการวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิและการเมอืง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญักบัการวเิคราะห์

ภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงระดบัมาก เมื่อเกดิสถานการณ์หรอืการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เช่น การปฏวิตั ิการก่อ

จลาจลฯลฯ การเปลีย่นแปลงนโยบายการเงนิหรอืการลงทนุของรฐับาลกบัโครงการต่างๆ ภายในประเทศ ความผนัผวน

ของดชันีตลาดหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ การลดอตัราดอกเบี้ยเงินฝากภายในประเทศ และจากธนาคารกลางของ

สหรฐัฯ (เฟด) อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิภายในประเทศ (GDP) โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96, 3.77, 3.53, 3.43 

และ 3.41 ตามลาํดบั 

 ด้านการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญการวิเคราะห์ภาวะ

อุตสาหกรรมระดบัมาก เมือ่มสีภาพการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม ของหุน้ในกลุ่มทีท่า่นกาํลงัพจิารณา เชน่ อุตสาหกรรมที่

มกีารแข่งขนัสงู วงจรชวีติของอุตสาหกรรม (Industry Life Cycle) ของหุน้ในกลุ่มทีท่่านกําลงัพจิารณา เช่น วรจรขัน้

เจรญิเตบิโต วฏัจกัรธุรกจิของอุตสาหกรรม (Business Cycle) ของหุน้ในกลุ่มทีท่่านกําลงัพจิารณา เช่น วฏัจกัรช่วง

ระยะรุ่งเรอืง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78, 3.75 และ 3.72 ตามลาํดบั 

 ดา้นการวเิคราะหภ์าวะหลกัทรพัย ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัการวเิคราะหภ์าวะหลกัทรพัย์

ระดบัมาก เมือ่หุน้มอีตัราสว่นกาํไรต่อหุน้ (EPS) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) อตัราส่วนกําไรต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้ Price-Earnings Ratio (P/E) อตัราการจา่ยเงนิปนัผล (Dividend) ทีผ่่านมา อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์

ทัง้หมด (ROA) อตัราสว่นราคาต่อมลูค่าหุน้ตามบญัช ี(P/BV) โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78, 3.64, 3.61, 3.56, 3.48 และ 

3.45 ตามลาํดบั 

ดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัการวเิคราะหท์างเทคนิคระดบัมาก โดยมกีาร

วเิคราะหเ์สน้ปรมิาณการซือ้ขายหุน้ (Volume) ของกราฟทางเทคนิคจากเวป็ไซตก์ารซือ้ขาย รองลงมาไดแ้ก่ วเิคราะห์

เสน้คาดการณ์แนวโน้ม Relative Strength Index (RSI) ของเสน้กราฟทางเทคนิคจากเวป็ไซต์การซือ้ขาย วเิคราะห์

เสน้แนวโน้ม (Trend Line) ของเสน้กราฟทางเทคนิคจากเวป็ไซต์การซือ้ขาย วเิคราะหเ์สน้ค่าเฉลีย่เคลื่อนที ่Moving 

Average (MA) ของเสน้กราฟทางเทคนิคจากเวป็ไซต์การซือ้ขาย วเิคราะห์เสน้ค่าเฉลี่ยสะสมเคลื่อนที่ Moving 

Average Convergence Divergence (MACD) ของเสน้กราฟทางเทคนิคจากเวป็ไซตก์ารซือ้ขาย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.76, 3.67, 3.64, 3.64 และ 3.59 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการลงทุนในหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการลงทุนในหุน้สามญั ดา้นการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญัโดยมรีะดบัการ

ปฏบิตัมิาก คอืนกัลงทนุจะซือ้หุน้เมือ่ราคาตํ่ากวา่พืน้ฐาน (under value) รองลงมาคอื มรีะดบัการปฏบิตัปิานกลาง คอื

นกัลงทนุจะซือ้หุน้ตวันัน้เมือ่ม ีVolume ซือ้เขา้มาจาํนวนมาก นกัลงทนุจะซือ้หุน้เมือ่มผีูล้งทนุต่างชาต ิทาํการเขา้ซือ้หุน้

ในประเทศ นกัลงทนุจะซือ้ตามบทวเิคราะหจ์ากบรษิทัตวัแทน และคาํแนะนําของเจา้หน้าทีก่ารตลาด นกัลงทนุจะซือ้หุน้

ตามผูล้งทุนทีเ่ป็นสถาบนั (กองทุน) ทําการเขา้ซือ้หุน้ นักลงทุนจะซือ้หุน้เมื่อมกีารเปิดขาย IPO โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.62, 3.30, 3.06, 2.93, 2.92 และ 2.74 ตามลาํดบั 

 ส่วนด้านการตดัสนิใจขายหุ้นสามญัผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่มพีฤติกรรมการลงทุนในหุน้สามญั ด้านการ

ตดัสนิใจขายหุ้นสามญัโดยมรีะดบัการปฏบิตัมิาก คอื นักลงทุนจะขายเมื่อราคาหุน้เพิม่ขึน้เกนิมูลค่า (Over value) 

รองลงมาคอื มรีะดบัการปฏบิตัปิานกลาง คอืนกัลงทนุจะขายเมือ่มกีาํไร มากกวา่ 20% ของต้นทุน นักลงทุนจะขายหุน้

เมื่อมผีูล้งทุนต่างชาต ิทําการขายหุ้นสามญั นักลงทุนจะขายเมื่อราคาเริม่ลดลงกว่า 5% ของต้นทุน (Cut Loss) นัก

ลงทุนจะขายหุ้นเมื่อมผีู้ลงทุนสถาบนั (กองทุน) ทําการขายหุ้นสามญั นักลงทุนจะขายตามบทวเิคราะห์จากบรษิัท

ตวัแทน และคําแนะนําของเจ้าหน้าที่การตลาด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52, 3.37, 3.05, 3.01, 2.97 และ 2.80 

ตามลาํดบั 
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 โดยประเภทหุ้นสามัญที่นักลงทุนทําการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดคือ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

(PROPCON) จํานวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.00 รองลงมา คอื เทคโนโลย ี(TECH) จํานวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

18.75 ธุรกจิการเงนิ (FINCIAL) จํานวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 สนิคา้อุปโภคบรโิภค (CONSUMP) จํานวน 54 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 สนิคา้อุตสาหกรรม (INDUS) จํานวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 ทรพัยากร (RESOURC) 

จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 บรกิาร (SERVICE) จํานวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 7.75 และเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ตามลาํดบั 

 และวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนมากที่สุดคอื ต้องการส่วนต่างของกําไรจากการลงทุน จํานวน 207 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 51.75 รองลงมา คอื เงนิปนัผลทีไ่ดร้บัจากการลงทนุ จาํนวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 การเพิม่ขึน้

ของเงนิทนุ อยา่งสมํ่าเสมอ จาํนวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.25 สทิธต่ิางๆ ทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เช่น สทิธใินการ

ซือ้หุน้เพิม่ทนุใบสาํคญัแสดงสทิธิ ์จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาณเพือ่ทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั 

 สมมติฐานท่ี 1 นกัลงทนุทีม่ ีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

แหล่งทีม่าขอเงนิทนุ ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญัใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 นักลงทุนที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนที่เป็นเพศชาย มีพฤติกรรมการลงทุน ด้านการตัดสนิใจซื้อหุ้นสามญั ไม่

แตกต่างกนักบัเพศหญงิ แต่ในดา้นการตดัสนิใจขายหุน้สามญั พบว่า นักลงทุนทีเ่ป็นเพศหญงิ มพีฤตกิรรมการลงทุน 

ดา้นตดัสนิใจขายหุน้สามญั มากกวา่ นกัลงทนุทีม่เีพศชาย อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 สมมติฐานท่ี 1.2 นักลงทุนที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทนุทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทนุ ดา้นการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญั และ

ดา้นการตดัสนิใจขายหุน้สามญั ไมแ่ตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 1.3 นักลงทุนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุน ดา้นการตดัสนิใจซื้อ

หุน้สามญั และดา้นการตดัสนิใจขายหุน้สามญั ไมแ่ตกต่างกนั  

 สมมติฐานที่ 1.4 นักลงทุนที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทนุทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทนุ ดา้นการตดัสนิใจซือ้หุน้

สามญั และดา้นการตดัสนิใจขายหุน้สามญั ไมแ่ตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 1.5 นักลงทุนทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุน ด้านการตดัสนิใจซื้อหุน้สามญั 

และดา้นการตดัสนิใจขายหุน้สามญั ไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 1.6 นักลงทุนทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุน ดา้นการตดัสนิใจซื้อหุน้สามญั 

และดา้นการตดัสนิใจขายหุน้สามญั ไมแ่ตกต่างกนั  
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 สมมติฐานท่ี 1.7 นักลงทุนทีม่แีหล่งทีม่าของเงนิทุนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญัในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทุนทีม่แีหล่งทีม่าของเงนิทุนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุน ดา้นการตดัสนิใจ

ซือ้หุน้สามญั และดา้นการตดัสนิใจขายหุน้สามญั ไมแ่ตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 1.8 นกัลงทนุทีม่ปีระสบการณ์การลงทนุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญัในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทนุทีม่ปีระสบการณ์การลงทนุแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยนกัลงทนุหุน้สามญัทีม่ปีระสบการณ์การลงทนุน้อยกวา่ 1 ปี มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญัมากกวา่นกัลงทนุ

หุน้สามญัทีม่ปีระสบการณ์การลงทนุ 3 ปีขึน้ไป และยงัพบว่า นกัลงทุนหุน้สามญัทีม่ปีระสบการณ์การลงทุนระหว่าง 1-

2 ปี มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญัมากกวา่นกัลงทนุหุน้สามญัทีม่ปีระสบการณ์การลงทนุ 3 ปีขึน้ไป 

 สว่นดา้นการตดัสนิใจขายหุน้สามญั พบวา่ นกัลงทนุทีม่ปีระสบการณ์การลงทนุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจขายหุน้สามญั ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 สภาพแวดลอ้มทางการลงทุน ดา้นภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง ดา้นภาวะอุตสาหกรรม 

ดา้นภาวะหลกัทรพัย ์ดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิค มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 2.1 สภาพแวดล้อมทางการลงทุน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญั 

 ผลการวิจยั พบว่า ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการลงทุน ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนหุ้น

สามญั ดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อหุ้นสามญั ซึง่ประกอบดว้ย ด้านภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง (X1) ดา้นภาวะ

อุตสาหกรรม (X2) ดา้นภาวะหลกัทรพัย ์ (X3) และดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิค (X4) พบว่า ดา้นภาวะเศรษฐกจิและ

การเมอืง (X1) ดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิค (X4) และดา้นภาวะหลกัทรพัย ์(X3) สามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการลงทุน

หุ้นสามัญ ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และพฤตกิรรมการลงทนุหุน้สามญัของนกัลงทนุ ทัง้ 3 ดา้นน้ีมี

อทิธพิลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 30.8 

 สมมติฐานที่ 2.2 สภาพแวดล้อมทางการลงทุน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจขายหุน้สามญั 

 ผลการวิจยั พบว่า ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการลงทุน ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนหุ้น

สามญั ดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจขายหุน้สามญั ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง (X1) ดา้นภาวะ

อุตสาหกรรม (X2) ดา้นภาวะหลกัทรพัย ์ (X3) และดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิค (X4) พบว่า ดา้นการวเิคราะหท์าง

เทคนิค (X4) ดา้นภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง (X1) และดา้นภาวะหลกัทรพัย ์ (X3) สามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการ

ลงทุนหุ้นสามญั ด้านพฤติกรรมการตดัสนิใจขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และพฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญัของนกัลงทุน ทัง้ 3 ดา้นน้ีมี

อทิธพิลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 35.6 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลูสาํหรบัการศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญัใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็สาํคญัทีส่ามารถนํามาอภปิรายผลได้

ดงัน้ี 
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 1.  จากผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตรข์องนักลงทนุ ด้านเพศ พบวา่ นกัลงทนุทีม่เีพศแตกต่าง

กนัมพีฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญั ดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจขายหุน้สามญัแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 โดยพบว่า ดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจขายหุน้สามญันัน้ เพศหญงิมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจขายหุน้สามญั

บ่อยครัง้กว่านกัลงทุนเพศชาย เน่ืองจาก เพศหญงิไม่สามารถยอมรบัความเสีย่งไดด้เีท่ากบัเพศชาย จงึไม่สามารถทีจ่ะ

ถือครองหุ้นสามัญได้ในระยะเวลาที่ยาวนานภายใต้ความเสี่ยงและผลกระทบของสภาพแวดล้อม ที่มีต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์หุน้สามญั ซึง่มพีฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดา้นการตดัสนิใจขายหุ้นสามญัมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของสุพร จรูณรงัษี (2546) ได้ศกึษาถึงปจัจยัที่มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องนักลงทุนทัว่ไปในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพ่บว่า นัก

ลงทนุทัว่ไปในประเทศทีม่เีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากการทีเ่พศ

ชายชอบเสีย่งมากกวา่เพศหญงิ 

 2.  จากผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตรข์องนักลงทุน ด้านประสบการณ์การลงทุน พบว่า นัก

ลงทุนทีม่ปีระสบการณ์การลงทุนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนหุน้สามญั ดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญั

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพบวา่ ดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญันัน้นกัลงทนุทีม่ี

ประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี มกีารตดัสนิใจซือ้หุน้สามญัมากทีสุ่ด เน่ืองจาก นักลงทุนทีเ่ริม่เขา้มาทําการซือ้

ขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งนักลงทุนประเภทน้ีจะเรยีกว่านักลงทุนหน้าใหม่ ความมัน่ใจสงูและมคีวามกล้า

เสีย่งทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ขายหุน้สามญัไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยขาดขอ้มลูขา่วสารในการประกอบการตดัสนิใจลงทุนหุน้สามญั 

แต่เมื่อลงทุนไปสกัระยะ 1 – 2 ปี จะทาํใหน้กัลงทนุไดร้บัผลกระทบจากการลงทนุ ซึง่โดยสว่นใหญ่จะประสบกบัสภาวะ

ขาดทุนในหุน้สามญั มลูค่าของราคาหุน้ปจัจุบนัมกัจะตํ่าลงจากราคาหุน้ทีท่ําการตดัสนิใจซือ้ ซึง่ช่วงระยะเวลาดงักล่าว

มกัจะเกดิขึน้กบันกัลงทุนทีล่งทุนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงปีที ่3 เป็นตน้ไป โดยเป็นชว่งทีป่ระสบภาวะขาดทุน เริม่

มกีารลดคําสัง่ซือ้ขายหุน้สามญัลงไปจากเดมิ หรอือาจทําใหน้ักลงทุนตดัสนิใจออกจากตลาดหลกัทรพัยไ์ปในทีสุ่ด ซึง่

สอดคลอ้งนิธศิ หตัถการุณย์ (2558) ทีไ่ด้ศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในหลกัทรพัยข์องนักลงทุนประเภทบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่ประมาณ 1 ปี ซึง่เป็นนักลงทุนส่วนใหญ่ทีม่ี

การพฤติกรรมการลงทุนมากนัน้ เป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนตํ่า ซึ่งมีจํานวนมากกว่านักลงทุนที่มี

ประสบการณ์สงู สว่นนกัลงทุนทีม่ปีระสบการณ์สงูจะใชเ้วลาในการตดัสนิใจลงทุนยาวนานกว่า จงึทําใหเ้กดิพฤตกิรรม

การลงทนุซือ้ขายไมม่ากนกั  

 3.  จากผลการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการลงทนุ ด้านพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือหุ้นสามญั พบว่า 

นักลงทุนมพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อหุ้นสามญั โดยใช้การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง การวเิคราะห์ทาง

เทคนิค และการวเิคราะหภ์าวะหลกัทรพัย ์โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั .346, .170 และ .158 ซึง่หมายความว่าการ

วเิคราะห์ภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อหุน้สามญัมากที่สุด รองลงมาคอืการวเิคราะหท์าง

เทคนิค และการวเิคราะหภ์าวะหลกัทรพัย ์โดยสามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการลงทนุหุน้สามญัของนกัลงทุนทัง้ 3 ดา้น

น้ีมอีิทธิพลในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 30.8 เน่ืองจาก นักลงทุนใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านภาวะการเมืองเพื่อ

คาดการณ์ราคาหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยใ์นระยะสัน้ แต่ทางดา้นเศรษฐกจิมกีารคาดการสถานการณ์ในระยะยาวซึง่

ถือได้ว่ามคีวามยดืหยุ่นไม่มากเท่ากบัสภาวะการเมือง ซึ่งสอดคล้องกบัอญัญา ขนัธวทิย์ (2546)[5] ได้กล่าวว่า ผู้

วเิคราะหจ์ะตอ้งมคีวามรูเ้รื่องเศรษฐกจิ เมื่อทาํการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์เพราะเศรษฐกจิทีด่เีป็นตวัแปรทีก่ําหนดดชันีชี้

วดัหลกัๆ ทางเศรษฐกจิมหภาค เพือ่ทีผู่ว้เิคราะหจ์ะไดส้ามารถนําขอ้มลูจากรายงานทางเศรษฐกจิไปวเิคราะหถ์งึภาวะ 

และผลกระทบของเศรษฐกจิทีม่ต่ีอตลาดการเงนิและผลประกอบการของบรษิทั 

 4.  จากผลการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการลงทนุ ด้านพฤติกรรมการตดัสินใจขายหุ้นสามญั พบว่า 

นักลงทุนมพีฤติกรรมการตัดสนิใจขายหุ้นสามญั โดยใช้การวเิคราะห์ทางเทคนิค การวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกจิและ

การเมอืง และการวเิคราะหภ์าวะหลกัทรพัย ์โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั .292, .236 และ .212 ซึง่หมายความว่าการ
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วเิคราะห์ทางเทคนิคมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจขายหุ้นสามญัมากที่สุด รองลงมาคอืการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกจิและ

การเมอืง และการวเิคราะหภ์าวะหลกัทรพัย์ โดยสามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการลงทุนหุ้นสามญัของนักลงทุนทัง้ 3 

ดา้นน้ีมอีทิธพิลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 35.6 เน่ืองจาก นักลงทุนใชก้ารวเิคราะหท์างเทคนิค มาเป็นตวัช่วยในการ

ตดัสนิใจขายหุน้สามญัมากทีส่ดุ เน่ืองจากการวเิคราะหท์างเทคนิคสามารถแสดงถงึการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตว่า

จะราคาหุ้นตวันัน้จะเติบโตหรอืถดถอย เพื่อนํามาเป็นทศิทางในการส่งคําสัง่ขายหุ้นสามญั ซึ่งสอดคลอ้งกบัปทัมา   

แจง้จรสั (2549)[6] กล่าวว่า การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์างเทคนิค เป็นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของหลกัทรพัย ์โดยการ

หาราคาที่เหมาะสมต่อการซื้อหรือสญัญาณซื้อ และการหาราคาที่น่าขายหรอืสญัญาณขาย โดยวเิคราะห์จากราคา

หลกัทรพัย ์ปรมิาณการซือ้ขาย และชว่งจงัหวะเวลา โดยมไิดห้าสาเหตุหรอืปจัจยัทีท่าํใหร้าคาหลกัทรพัยเ์ปลีย่นแปลง  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  การศกึษาของผู้วจิยัในครัง้น้ีมุ่งเน้นศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ซึ่ง

ประกอบไปดว้ย ดา้นภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง ดา้นภาวะอุตสาหกรรม ดา้นภาวะหลกัทรพัย ์และดา้นการวเิคราะห์

ทางเทคนิค และพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์ของนักลงทุนในเขตกรุงเพทมหานคร ซึ่งการ

ลงทุนในหุน้สามญัมปีจัจยัอื่นๆ ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรรมการลงทุนหุน้สามญั อาท ิปจัจยัทางดา้นเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่

นักลงทุนใชส้่งคําสัง่ซื้อขาย ปจัจยัดา้นตวัแทนบรษิทัหลกัทรพัย ์ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปจัจยัทางดา้น

ทศันคต ิปจัจยัทางดา้นความรูค้วามเขา้ใจ และปจัจยัทางดา้นความพงึพอใจ เป็นตน้ 

 2.  ควรศกึษาในเรื่องของปจัจยัเดยีวกนั ดา้นภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง ดา้นภาวะอุตสาหกรรม ดา้นภาวะ

หลกัทรพัย ์ และด้านการวเิคราะห์ทางเทคนิค ที่มีผลต่อการพฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทอื่นๆ อาท ิ

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(Warrant) ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrant: DW) หน่วยลงทุน (Unit Trust) 

กองทนุรวมอทีเีอฟ (ETF) เป็นตน้ 

 3.  ควรศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร ์สภาพแวดลอ้มทางการลงทุน ประกอบไปดว้ย ดา้นภาวะเศรษฐกจิ

และการเมอืง ดา้นภาวะอุตสาหกรรม ดา้นภาวะหลกัทรพัย ์และดา้นการวเิคราะหท์างเทคนิค และพฤตกิรรมการลงทุน

ในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์ของนักลงทุนในเขตอื่นๆ ซึ่งควรมกีารเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างตามหวัเมอืงหลกั อาท ิ

จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัชลบรุ ีและจงัหวดัสงขลา เป็นตน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์ากอาจารยท์ีป่รกึษา คอื รองศาสตรจ์ารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร ์

ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมค่ีานบัตัง้แต่เริม่ตน้ดาํเนินการจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ในการใหค้าํแนะนํา ช่วยเหลอื และตรวจ

แกไ้ขขอ้บกพร่อง อธบิายใหผู้ว้จิยัเขา้ใจ อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความ

กรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ทา่นรองศาสตรจ์ารย ์สุพาดา สริกุิตตา และอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีก่รุณา

ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมอืและเป็นกรรมการสอบ ตลอดจนให้คําปรกึษา 

และขอ้เสนอแนะ เพือ่แกไ้ขปรบัปรุงใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์ 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(ประสานมติร) และคณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิา

ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 

 สดุทา้ยขอกราบขอบพระคุณบดิามารดาผูใ้หค้าํสัง่สอนแก่ผูว้จิยั ในการดาํเนินชวีติดว้ยคุณธรรม สตปิญัญา

และความพากเพยีรมาโดยตลอด และเป็นทีป่รกึษาทีส่าํคญัในการวจิยัในครัง้น้ี และตลอดมา 
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