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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามวเิคราะห์ทีเ่ผยแพร่ในSSA Consensus 

FACTORS OF INVESTMENT REVIEW INFLUENCING INVESTOR 

USING SSA CONSENSUS 

ธิดา  ลือชาพฒันพร 1 ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2   

----------------------------- 

 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาวจิยัน้ี วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาความ

แตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลต่อการเลือกลงทุนในหุ้นตามบทวิเคราะห์ใน

SSA Consensus และศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ

การเลือกลงทุนในหุ้นตามบทวิเคราะห์ในSSA Consensus กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ใน

การวิจยั คือบุคคลทัว่ไปท่ีเคยใชง้าน SSA Consensus จาํนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใชส้ถิติในการวิเคราะห์

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ 

 ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 51 ปี ข้ึน 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้

ในช่วง10,000 -50,000 บาทข้ึนไป  มีประสบการณ์ลงทุน1-5ปี ผูบ้ริโภคให้

ความสําคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านเน้ือหาสูงท่ีสุด และให้ความสําคญักบั

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นอ่ืนๆ ในค่อนขา้งสูงแต่มีนํ้าหนกัแตกต่างกนั 

  

 

-------------------------------------------------------------- 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัลงทุนทัว่ไปท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ต่างกนัมีผลต่อการเลือกลงทุนตามบทวิเคราะห์ต่างกนั ปัจจยัผลิตภณัฑ์ ปัจจยั

ดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัช่องทางการ ปัจจยัดา้นการ

สร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

ต่างมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกลงทุนตามบทวเิคราะห์ 

คาํสาํคญั     :บทวเิคราะห์ 

 

Abstract 

The purpose of this independent study is to study the factor influencing 

decision factors in SSA consensus investment reviews made by private 

investors. The sample of the research are 400 investors, who have use SSA 

consensus . The questionnaire is used as the tool for data collection. Statistics 

used for analyzing are percentage, mean, standard deviation, independent t-test 

one way ANOVA and Multiple Regression Analysis. 

The research results reveal that most of investors are mostly male, are 

between the ages of 51 years, a bachelor's degree or less, employees, income in 

the range of 10,000 -50,000 baht and with 1-5years of investing experience. 

Most investors are in focused on products factors stil have interest in other 

marketing factors.  

According to hypothesis testing results, Investors with demographics 

differences affect the analysis of income producing different. Product factors 

Price factor, Place Factor, Promotion Factors, People factors, Presentation 

factors and Process Factor are associated with the selecting decision. 

KEY WORD : Investor review 
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1.บทนํา 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้นมิเพียงแต่เป็นแหล่งระดมทุนเพื่อ

ขยายกิจการและสร้างความมั่นคั่งให้ประเทศไทย อันเป็นนโยบายตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจแต่เป็นแหล่งสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็น

เจา้ของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็นช่องทางท่ีทาํให้กิจการ

สามารถขยายไดโ้ดยมิจาํเป็นตอ้งกูเ้งิน 

ในปัจจุบนันั้นการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นองคป์ระกอบสําคญัใน

การวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมัง่คัง่และเพื่อเก็บไวใ้ช้เม่ือยามเกษียร

หากแต่การลงทุนในหลักทรัพย์มีจุดอ่อนสําคัญในความผนัผวนของราคา

หลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง ทาํให้เป็นการลงทุนท่ีมีความ

เส่ียงสูงเม่ือเทียบกบัเคร่ืองมือทางการเงินประเภทอ่ืนๆ ดงันั้นตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยจึงให้ความสําคญัต่อการให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการลงทุนต่อนกั

ลงทุนทุกกลุ่มอย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลทัว่ไปให้มีช่องทางการเขา้ถึง

ขอ้มูล โดยสามารถรับขอ้มูลจากส่ือต่างๆเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัหุ้น

และตลาดหลกัทรัพย ์ไดห้ลายช่องทาง ทางอินเตอร์เน็ตเป็นหน่ึงในช่องทางใน

ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล จ า ก ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  คื อ  เ ว็ บ   SET.or.th  แ ล ะ 

SETTRADE.com  นั้ นเผยแพร่ข้อมูลครบถ้วนทุกตลาด ข่าวสารรวดเร็วทัน

เหตุการณ์และย ังทําหน้า ท่ีรวบรวมบทวิเคราะห์ของนักลงทุนทุกบริษัท

หลกัทรัพย ์แต่ในบางคร้ังนั้นนกัลงทุนนั้นจะประสบปัญหาแมมี้ขอ้มูลครบทถว้น

เพราะอาจมีเน้ือหาบทวิเคราะห์จากหลายบริษัทหลักทรัพย์นั้ นขัดแย้งกัน

เน่ืองจากขอ้มูลจากหลากหลายแหล่งนั้นกลบัมีความแตกต่างออกไปทาํให้นัก

ลงทุนสับสน ก็จะก่อให้เกิดความไม่แน่ใจไม่มัน่ใจในการลงทุน อาจทาํให้ไม่

ลงทุนและพลาดโอกาสในการลงทุน ในบางกรณีนั้นหากมีการขาดทุนจากการ

ลงทุนก็จะทาํให้เกิดอาการไม่พอใจนักวิเคราะห์ การวิเคราะห์ บทวิเคราะห์ 

บริษทัหลกัทรัพยแ์ละการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการเลือกลงทุน

ในหุน้ตามบทวิเคราะห์ในSSA Consensus 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการเลือก

ลงทุนในหุน้ตามบทวิเคราะห์ในSSA Consensus 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํใหน้กัลงทุนทัว่ไปรับรู้ถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบทวเิคราะห์

ในSSA Consensusและสามารถนาํไปใชใ้นการลงทุนเพื่อใหมี้ประสิทธ์ิ

ภาพสูงข้ึน 

2. ทาํใหน้กัลงทุนทัว่ไปทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนตาม

บทวเิคราะห์ในSSA Consensusซ่ึงจะลดความสับสนในการลงทุนลงได ้

3. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงการเลือกลงทุนตาม

บทวเิคราะห์เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินท่ีปรารถนาได ้

4. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาปรับปรุงบทวเิคราะห์ให้

นกัวเิคราะห์ท่ีสนใจ 

5. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทัทาง

การเงินและบริษทัท่ีระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

6. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดภาพลกัษณ์ของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละ

บริษทัท่ีระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

7. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของผูท่ี้สนใจ  

สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบ “ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา

รายได ้  อาชีพประสบการณ์ในประเภทบญัชี ช่องทางขอ้มูลท่ีไดรั้บ” ท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อการเลือกลงทุนในหุน้ตามบทวเิคราะห์ในSSA Consensusแตกต่าง

กนั 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดว้ย 

“ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่ายแจงจ่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล การสร้าง
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และการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ”ในบทวเิคราะห์มีอิทธิพลต่อ

การเลือกลงทุนในหุ้นตามบทวเิคราะห์ในSSA Consensus 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.แนวคิด 

ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนตามวิเคราะห์ท่ี

เผยแพร่ในSSA Consensus”ผูว้ิจ ัยจะนําเสนอหลักการและทฤษฎีท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งตามลาํดบัหวัขอ้ดงัน้ี 

การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ท่ี

พิจารณาสภาพเศรษฐกิจ สภาพอุตสาหกรรม ผลการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และของบริษทัมาวิเคราะห์แต่ละส่วน ทั้งหมดนั้น

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

เพศ      อาย ุ

ระดบัการศกึษา 

รายได้   อาชีพ 

ประสบการณ์ในการลงทนุ 

ประเภทบญัชี 
ชอ่งทางข้อมลูท่ีได้รับ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลติภณัฑ์                       (Product)   

ราคา                                    (Price) 

ช่องทางการจดัจําหนา่ย        (Place) 

การสง่เสริมทางการตลาด     (Promotion) 

บคุคล                          (People) 

การสร้างและนําเสนอ 
ลกัษณะทางกายภาพ            (presentation) 

กระบวนการ                (Process) 

 

 

การตดัสินใจลงทุน

ตามบทวเิคราะห์ท่ี

เผยแพร่ในSSA 

Concesnsus 
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เพื่อนําไปสู่การคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทเพื่อท่ีจะ

ประเมินราคาของหลกัทรัพย ์และคุณค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการลงทุนว่า

มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนจะเพิ่มข้ึนในอนาคต ทั้งจากรูปกาํไรจากการขาย

หลกัทรัพย ์ และผลตอบแทนการลงทุนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผล โดยมี

แนวความคิดท่ีว่ามูลค่าท่ีแท้จริงและราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นควรจะอยู่

ใกลเ้คียงกนั โดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์และบญัชีมาอธิบายนั้นมีขั้นตอนท่ีสาํคญั  

การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้ปัจจยัเทคนิค การท่ีนกัวิเคราะห์ใช้หลกั

สถิติมาใช้ในการพยากรณ์อนาคตของหลกัทรัพยเ์ท่านั้น  โดยสนใจราคาและ

ปริมาณการซ้ือขายในอดีต จะไม่สนใจการเก็บขอ้มูลเชิงพื้นฐานเน่ืองจากมีความ

ซบัซอ้นและเช่ืองชา้ทาํใหไ้ม่สามารถปรับการลงทุนไดท้นัท่วงที 

Kotler Philip (1997:172) แบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็น

การศึกษาเหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการบริโภคโดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ 

(Stimulus) ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้นั้นจะเขา้มาในความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํเป็นปริศนา ความรู้สึก

นึกคิดของผู ้ซ้ือจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผู ้ซ้ือ แล้วจะมีการ

ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s 

purchase decision) 

E. Jerome macCarthy (1993:46-50) ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์การวางราคา ช่องทางการจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  

Zeithamal and bitner (2000:18-20) ไดเ้พิ่มส่วนประสมทางการตลาด

เป็น(7 P’s) โดยเพิ่ม บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

และกระบวนการ (Process) 

3.ระเบียบวธีิวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง   “ปัจจยัท่ีมีผลใหน้กัลงทุนทัว่ไปลงทุนในหลกัทรัพย์

ประเภทหุน้ตามบทวเิคราะห์ท่ีเผยแพร่ในSSA Consensus”  จดัทาํโดยใชล้กัษณะ

งานวจิยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) คือการวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามมาเป็น

เคร่ืองมือในการวดัเป็นหลักโดยจะใช้สถิติทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
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วิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามชนิด

คาํถามปลายปิดและคาํถามแบบสเกลในส่วนของประชากรนั้น นกัลงทุนทัว่ไป

ในSSA Consensus แต่เน่ืองจากทราบจาํนวนนกัลงทุนท่ีแน่นอน ซ่ึงหาไดจ้าก

จาํนวนผูต้อบและถามกระทูใ้น SSA Consensus (104757คร้ัง) ดงันั้นจึงใชต้าราง 

Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% 

และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 400 ดงันั้นจึงทาํการเก็บ

ทั้ งหมด 400 ชุด โดยจะทาํการเก็บตัวอย่างจากนักลงทุนทั่วไปลงทุนใน

หลกัทรัพยป์ระเภทหุน้ตามบทวิเคราะห์ท่ีเผยแพร่ในSSA Consensusทั้งหมดเป็น

จาํนวน 400 คน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยการใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพื่อการวจิยั คาํนวณหาค่าสถิติ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการอธิบายและสรุป

ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล  โดยสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 

SD)  โดยแสดงเป็นตารางพร้อมคาํอธิบายตาราง 

2. สถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทาง

สถิติท่ีกาํหนดไว ้โดยในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานน้ี ผูว้ิจยักาํหนด

ระดับนัยสําคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 ณ ระดับความเช่ือมัน่ 95% ในการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติดงัน้ี 

1.ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 

ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลเชิงคุณภาพกบัขอ้มูลเชิงปริมาณ 

ตวัแปรต้นคือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับตัวแปรตามคือ การเลือกอ่าน

ประเภทของหนงัสือธรรมะ 

2.ใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรตน้คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมการตลาดอ่ืนๆ ปัจจยัดา้นรูปแบบการดาํเนินชีวิต กบัตวัแปรตามคือ 

การเลือกลงทุนตามบทวเิคราะห์ 
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4.ผลการวเิคราะห์/บทสรุป 

ตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการลงทุน 

 การลงทุน   

 Sig.1 Sig.2 Sig.3 Sig.4 เป็น ไม่เป็น 

เพศ .000 .000 .002 .005 /  

อาย ุ .000 .000 .000 .048 /  

การศึกษา .370 .067 .008 .105  / 

อาชีพ .000 .002 .022 .000 /  

เงินเดือน .277 .391 .651 .363  / 

ประสบการณ์ .000 .000 .008 .014 /  

ลกัษณะบญัชี .000 .000 .003 .000 /  

ช่องทาง .000 .000 .107 .008 /  

 

ตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดกบั

การลงทุน 

 

Sig. 
ตามสมมุติฐาน ไม่ตามสมมุติฐาน 

(Constant) 0.0000 / 

 
Price 0.0000 / 

 

Product 0.0024 / 
 

Promotion 0.0000 / 
 

Place 0.0000 / 
 

People 0.8028 
 

/ 

Presentation 0.0000 / 
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ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

1. กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายร้อยละ66.5 

2. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีกลุ่มอาย ุ51  ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 31.5 รองมา

คือกลุ่มอายุ 21-30 ปีเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาอนัดบัสองเป็นกลุ่มอายุ 41-50 ปี 

เป็นร้อยละ 20.5 กลุ่มอายุ 31-40 ปีเป็นร้อยละ 17 และกลุ่มท่ีตํ่าท่ีสุดกลุ่มอายุต ํ่า

กวา่ 21 ปีเป็นร้อยละ 4.2 

3. กลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า

เป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาจบการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 37 และ

ระดบัปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 11.5 

4. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.5 

รองลงมาเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ20 ในช่วงกลางเป็น กลุ่มท่ี

เกษียรอายุ คิดเป็นร้อยละ 16.5 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 13 

นอกจากนั้นจะมีอาชีพอ่ืนๆ เป็นร้อยละ10 

5. กลุ่มตวัอยา่งมีรายได ้ 10,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมา

คือรายได ้รายได ้50,001 – 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.2 และรายได ้100,001 

บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 17.1กลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

รายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 7.25 

6. กลุ่มตวัอยา่งเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์   มาเป็นช่วงระยะเวลา  1 ปี-5ปี   

คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาอนัดบัสองคือช่วงระยะเวลาตํ่ากวา่ 1 ปี ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 19.25 กลุ่มตวัอยา่งนั้นมีในช่วงกลางเป็นท่ีมีระยะเวลาการลงทุน ทั้งช่วง

ระยะเวลา 5 ปี-10ปีและมากกวา่15 ปีนั้นคิดเป็นประมาณร้อย14 กลุ่มตวัอยา่งนั้น

มีการลงทุนในช่วงระยะเวลา 10 ปี – 15 ปีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 2.8 

ระดับของการให้ความสําคัญปัจจัยด้านการตลาดจากผลการวจัิยพบว่า   

1. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์สูง  โดยให ้

ความสาํคญั ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจโดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 8.03) ในการเลือกลงทุนเพราะเป็นหุ้นในSET50 ความสามารถเชิงการ



155 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 3 ) 
 

แข่งขนัของบริษทัท่ีจะเขา้ลงทุนและสภาพคล่องในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์นั้นมี

ความสาํคญัใกลเ้คียงกนั (ค่าเฉล่ียในช่วง7.4-7.7) 

2. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัปัจจยัดา้นราคาค่อนขา้งสูง โดยกระแสเงิน

สดยอ้นหลงั5ปีไดรั้บความสําคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.84) รองลงมาอนัดบัสอง

ได้แก่ดชันีราคาset (ค่าเฉล่ีย 7.51) และกลุ่มท่ีเหลือทั้งหมด RSI, OMAC-M,  

MACD, SMA มีค่าเกาะกลุ่มกนั(ค่าเฉล่ียในช่วง7.1-7.2) แต่กลบัมีStd. Deviation

กวา้งแสดงวา่มีความหลากหลายในความคิดเห็นอยา่งยิง่ 

3. กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายใน

ภาพรวมค่อยขา้งสูง การรับขอ้มูลจาก SSA Consensusนั้นสะดวกในการคน้หา

นั้นได้รับความสําคญัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.4250)  รองลงมานั้ น เป็นการรับ

ขอ้มูลจาก SSA Consensusนั้นทาํให้ไดรั้บข่าวสารรวดเร็วและการรับขอ้มูลจาก 

SSA Consensusนั้นมีบทวิเคราะห์หลากหลายนั้นมีความใกลเ้คียงกนั(ค่าเฉล่ีย

ในช่วง6.2-6.4)   กลุ่มตวัอยา่งนั้นเลือกการรับขอ้มูลจาก SSA Consensusนั้นทาํ

ใหไ้ดรั้บขอ้มูลครบถว้นนอ้ยท่ีสุด(ค่าเฉล่ีย 5.2050) 

4. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ใน

ภาพรวมค่อนข้างสูง โดยความถ่ีของบทวิเคราะห์ของบริษัทท่ีจะเข้าลงทุน

(ค่าเฉล่ีย 6.9075) ไดรั้บความสําคญัมากท่ีสุด รองลงมานั้นเป็น กลุ่มตวัอย่างท่ี

ในนํ้าหนกัโฆษณาของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์แนะนาํการลงทุนและข่าวของบริษทั

ท่ีจะเขา้ลงทุน และ โฆษณาของบริษทัท่ีจะเขา้ลงทุน(ค่าเฉล่ียในช่วง6.5-6.3) 

และท่ีให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดเป็นโฆษณาของบริษทัท่ีจะเขา้ลงทุน (ค่าเฉล่ีย 

5.565) 

5. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัปัจจยัดา้นบุคคลสูงโดยให้ความสําคญัในตวั

นักวิเคราะห์ทั้งในด้านความรู้ความชาํนาญ ตาํแหน่ง และคุณธรรม (ค่าเฉล่ีย

ในช่วง7.2-7.4) 

6. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีดี โดยท่ีความน่าเช่ือถือของหุ้นและความน่าเช่ือถือของ

นกัวเิคราะห์ (ค่าเฉล่ียในช่วง7.3-7.4) มีความสาํคญักวา่ความน่าเช่ือถือของบริษทั
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หลกัทรัพยแ์ละความน่าเช่ือถือของทฤษฏีท่ีใชอ้า้งอิงในการวิเคราะห์พอสมควร 

(ค่าเฉล่ียในช่วง6-6.1)  

7. กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการ ในภาพรวม

ค่อนขา้งสูง โดยอ่านบทวิเคราะห์แล้วเขา้ใจง่ายสําคญัรับความสําคญัมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 7.1925) มี Std. Deviationกวา้งแสดงว่ามีความหลากหลายในความ

คิดเห็น รองลงมานั้นเป็นอ่านบทวิเคราะห์มีประสบการณ์ลงทุนตามแลว้ไดก้าํไร

และอ่านบทวเิคราะห์แลว้เขา้ใจง่ายมีความใกลเ้คียงกนั (ค่าเฉล่ียในช่วง6.6-6.8)  

8. กลุ่มตัวอย่างท่ีเน้นลงทุนในหุ้นปันผลและการรับข้อมูลจาก SSA 

Consensusนั้นสมาคมนกัวิเคราะห์สนบัสนุนสูงมาก (ค่าเฉล่ีย 7.7-7.8)ระดบัของ

การให้ความสําคญัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุนผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรม

ของกลุ่มตวัอย่างนั้นเน้นเงินปันผลและการรับขอ้มูลจาก SSA Consensusนั้น

สมาคมนักวิเคราะห์สนับสนุน รองลงมาเป็นอ่านบทวิเคราะห์แล้วมีทิศทาง

ชดัเจน และจะให้ความสําคญัความถ่ีของบทวิเคราะห์ของบริษทัท่ีจะเขา้ลงทุน

พอประมาณ 

5..อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวจิยัเร่ือง   “ปัจจยัท่ีมีผลใหน้กัลงทุนทัว่ไปลงทุนในหลกัทรัพย์

ประเภทหุ้นตามบทวิเคราะห์ท่ีเผยแพร่ในSSA Consensus”ใชท้ฤษฎีและแนวคิด

ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค มีการศึกษา มีรายได้ ซ่ึงหากดูจากขอ้มูลท่ีผูอ่ื้นได้ศึกษาไวข้า้งตน้จะ

สอดคลอ้งกบั ชลลดา เสริมนิภารัตน์ (2533) เมืองยศ จนัทรมหา (2539)และสุริย 

เจริญวงศ ์ (2545) วา่ นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 30 - 39 ปี ส่วนใหญ่มี

การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือนหลายหม่ืน

บาท แต่รายละเอียดปัจจยัส่วนบุคลขดัแยง้กบัวิภารัตน์ อ้ิมพฒัน์ (2549) แต่

เป็นไปตามเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าเท่ากับ 30 ปี แต่มีส่วนท่ี

สอดคลอ้งคือส่วนใหญ่การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อ

เดือน 35,000 บาทข้ึนไป 
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นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่งนั้นยงัมีการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม ผูช้าย

นั้นมีความสนใจในการรับชมรับฟังข่าวสารเร่ืองการเงินไดจ้ากหลายดา้น และ

นิยมใชท้ั้งเวบ็SET.or.th ,SETTRADE.com   และเขา้ใช ้SSA Consensus ทั้งยงั

นิยม    แต่การใชเ้ทคนิควิเคราะห์เช่นท่ี วรพจน์ ตนัยลกัษณ์(2547) ท่ีพบวา่On 

Balance Volume, Moving Average และ Momentum เป็นเคร่ืองมือท่ีดีนั้นกลบั

ไม่ไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร พยนต์ สุรินจาํลอง และสิริรัตน์ อุ่นศิริ (2553) ท่ี

พบวา่ เช่นอตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิต่อหุ้น ราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัชี เม่ือ

พิจารณาแลว้ก็คือปัจจยัดา้นราคาจะเลือกเพียงบางส่วนท่ีเขา้ใจง่ายท่ีน่าสนใจคือ

กลุ่มตวัอย่างนั้นเกินคร่ึงมีการศึกษาไม่เกินปริญญาตรีสูงข้ึนกว่าท่ีผ่านมา มีขอ้

ระวงัในเร่ืองอายุเน่ืองจากมีกลุ่มท่ีอายุต ํ่ากว่า21ปีซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเล็กมากเน่ืองจาก

ตามกฎหมายแลว้นกัลงทุนตอ้งมีอายเุกิน18ปีจึงสามารถลงทุนในตลาดหุน้ได ้  

6.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยคร้ังนี้ 

สาํหรับผูอ่้านบทวเิคราะใน SSA Consensus นั้น ถา้ตอ้งการเขา้ใจในการ

ลงทุนจะต้องหาอ่านหนังสือเพิ่มเติมอีก เน่ืองจากมีเคร่ืองมือหลายชนิดทาํให้

สับสน และยงัไม่สามารถสรุปได้ว่าเคร่ืองมือตวัใดท่ีเป็นท่ีนิยมสูงสุดและมี

ประสิทธ์ิภาพสูงสุดการวจิยัมิไดส้อบถามถึงผลของการลงทุน 

สําหรับการทําการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์นั้ น

เน่ืองจากเป็นบทวิเคราะห์นั้นจะสับสนคาดความชัดเจนในบางปัจจยัเน่ืองจาก

คาดความชัดเจนในหลายกรณีเน่ืองจาก มิใช่การขายตรง แต่เป็นการแนะนํา

สินคา้ใหน้กัลงทุนทัว่ไป โดยมีประเมินราคาและมูลค่าแลว้ให้นกัลงทุนทัว่ไปใช้

วจิารณญาณในการตดัสินใจเลือกซ้ือขายเอง   

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนัก

ลงทุนทัว่ไปท่ีคาดวา่เคยใชง้านSSA Consensus ดงันั้นผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควร

จะศึกษาในส่วนของนกัลงทุนท่ีไม่เคยใช ้ SSA Consensusแต่รับรู้ขอ้มูลอย่าง

ทัว่ถึงควรมีการศึกษาในส่วนของผลการลงทุนท่ีไดจ้ากการลงทุนในหุ้น ความ
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มัน่ใจในการลงทุน นํ้ าหนักในการลงทุน การกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

การหยุดความเส่ียงในการลงทุน และผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนซ่ึง

เป็นลกัษณะการลงทุนชั้นสูงท่ีนกัลงทุนมืออาชีพใช้ประกอบการลงทุนดงัท่ีได้
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