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การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของประชาชน ในประเทศ
ไทย 

THE STUDY OF FACTORS THAT HAVE EFFECT TO INVESTORS 

DECISION IN CAPITAL MARKET 
ภัทรานิษฐ ครองอัมพสุข  1  ดร.ไพศาล ตระกูลสุข 2  

 ………………………………………………………………….. 
 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีจุดหมายเพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาด
ทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง ไดแก ปจจัยช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดาน
รูปแบบการบริการ ดานการบริการ ดานระบบบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ี
บุคลากร และศึกษาความเปนไปไดดานการตลาดและดานการเงินของโครงการ เพื่อ
ใชประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ีคือประชาชนที่อาศัยในเขตภาคกลาง จํานวน 400 

คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาทีเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของประชากรท่ีมากกวา 2 กลุม การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียร
สัน และการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน  
 

 

_______________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศที่แตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง ไมแตกตางกัน  แตกลุม
ตัวอยางท่ีมี อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง แตกตางกัน และผลการวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง พบวา 
ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดานรูปแบบการบริการ ดานการบริการ และ
ปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีความสัมพันธเชิงบวกการตัดสินใจลงทุนในบริษัทท่ี
ปรึกษาการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง  และเม่ือพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวาปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดาน
รูปแบบการบริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีความสัมพันธ
กนัในเชิงบวก  
                

Abstract 

 This research aims to study the factors affecting the decision to invest in 

public capital markets in the region, including the reputation and credibility. The 

service model. Services. The system. The staff and the staff. And feasibility studies, 

marketing and financial aspects of the project. For consideration in making 

investment decisions, investment advisory services. The purpose of this study is that 

people living in the central region of 400 questionnaires as a tool to collect data on 

the percentage standard deviation. Analysis is to test the difference between the two 

population groups, ANOVA analysis to test the difference between the mean of the 

population is more than two groups, Pearson correlation analysis. And analysis of 

financial feasibility. 

 Of the test sample with a different gender. The decision to invest in 

companies that invest in the Central Region. No difference. The samples were age, 

marital status, education, occupation and income are different. The decision to 
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invest in companies that invest in the central region and the different factors 

affecting the decision to invest in companies that invest in the region found that the 

reputation and credibility. The service model. Services. The staff and the staff. 

There is a positive correlation between investing in public companies, investment 

advisory services in the Central Region. And considering the relationship between 

the independent variables themselves. Found that the reputation and credibility. The 

service model. Services. The staff and the staff. A positive relationship. 

 

1. บทนํา 
ในชวงท่ีผานมา เกิดสถานการณที่สรางผลกระทบในทางลบตอตลาดหุนท่ัว

โลกหลายคร้ัง เร่ิมต้ังแตภาวะฝดเคืองของตลาดเงิน ตามมาดวยการลมละลายของ
หลายธุรกิจท่ีเปนขาวใหญ จนเปนสาเหตุใหภาครัฐตองออกมาตรการตางๆ ที่ตอง
บันทึกไวในประวัติศาสตร และสุดทายเศรษฐกิจโลกก็เขาสูภาวะชะลอตัว ดัชนีตลาด
หุนหลักของโลก MSCI World Index ไดปรับลงไปมากถึง 46.9% นับตั้งแตตนป 
2551 ซึ่งมีผลกระทบตอจิตวิทยาของนักลงทุนในแงลบจากภาวะผันผวนในตลาดหุน  

ซึ่งดัชน ีVIX Index ทําการสํารวจไววาไดพุงข้ึนถึงระดับที่”ไมเคยเปนมากอน” แมแต
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียเมื่อป 2540 หรือชวงท่ีเกิดฟองสบูในหุนเทคโนโลยี 

หรือแมกระท่ังชวงหลังเหตุการณตึกเวิลดเทรดถลมเม่ือ 11 กันยายน 2544 ในขณะท่ี
ความเชื่อมั่นที่วาตลาดหุนของกลุมตลาดเกิดใหมนั้นมีเสถียรภาพ  เพราะมี
ปจจัยพ้ืนฐานอันแข็งแกรง และมีเศรษฐกิจที่เปนอิสระจากประเทศท่ีพัฒนาแลว จึง
นาจะเปนตลาดท่ีเหมาะแกการลงทุนในชวงเวลาน้ี แตสถานการณกลับไมเปนเชนน้ัน
เนื่องจากมีขอมูลท่ีบงช้ีวาเศรษฐกิจโลกกําลังชะลอตัวลง  จึงเปนสิ่งท่ียากท่ีจะ
คาดการณวาแนวโนมเศรษฐกิจมหภาคจะเปนไปในทิศทางท่ีดี  ในสวนของประเทศ
ทางตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร มีความเปนไปไดที่จะ
ประสบกับมาตรฐานความเปนอยูที่ลดระดับลงในชวงเวลาท่ียาวนานและมากดวย
อุปสรรคจากน้ีไป เนื่องจากผูบริโภคจะถูกจํากัดในการกูเงิน ในขณะท่ีนักลงทุนใน
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ตลาดหุนมีความกังวลวาแนวโนมท่ีกฎระเบียบการประกอบธุรกิจจะมีความเขมงวด
ยิ่งข้ึน รวมถึงกําไรและเงินปนผลจากบริษัทตางๆในตลาดหุนที่จะลดลงมาก  แตใน
บางภูมิภาคเชน เอเชีย ธุรกิจอาจมีผลการดําเนินงานท่ีดีกวาท่ีอื่น ในเร่ืองของกําไรและ
ความสามารถในการใหผลตอบแทนแกนักลงทุนภาพความกังวลในตลาดหุนใน
ปจจุบันแตกตางอยางมากจากสภาวะตลาดหุนท่ีเคยคึกคักเม่ือ 18 เดือนกอนหนาน้ี ซึ่ง
มีปจจัยที่เอื้ออํานวยตางๆ เชน อัตราดอกเบ้ียทั่วโลกอยูในระดับต่ํา เศรษฐกิจเติบโตใน
ระดับสูง และขอเสียอยางเดียวที่มีคือประเทศทางตะวันตกมีภาระการชําระหน้ีที่ครบ
กําหนดมากเกินตัวอยางไรก็ตาม ตลาดหุนท่ีเคยมีการซื้อขายท่ีคึกคักในอดีตก็มีสวนท่ี
นาผิดหวัง แมในชวงน้ันมีหุนของบริษัทที่ดีมีคุณภาพสูงเสนอขายอยูหลายบริษัท  แต
มีเพียงหุนของไมกี่บริษัทเทาน้ันที่มีการซื้อขายในระดับราคาท่ีเหมาะสมตอการลงทุน 

สําหรับนักลงทุนในตราสารทุนที่มีมุมมองการลงทุนในระยะยาว  ความหวั่นวิตกของ
นักลงทุนและความผันผวนในตลาดกลายเปนชองทาง  (และยังคงเปนชองทางตอไป) 

สําหรับโอกาสในการเขาซื้อหุนของบริษัทที่มี รูปแบบของธุรกิจที่มั่นคงและมี
เสถียรภาพ ประกอบดวยงบดุลที่มีความแข็งแกรง และผูบริหารที่มากประสบการณ
และมีความนาเช่ือถือ และมีราคาหุนที่อยูในระดับต่ํา (ลิปเปอร เหรียญสหรัฐฯ อัตรา
ผลตอบแทนรวม ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2551) 

แผนแมบทการพัฒนาตลาดทุนไทยที่ทางกระทรวงการคลังไดจัดทําข้ึนต้ังแต
ป 2545 ทั้งนี้ ประเภทของผูลงทุนในตลาดทุนน้ัน สามารถจะแบงออกไดเปน 2 

ประเภทใหญ ไดแก ผูลงทุนสถาบัน (Institutional investors) และผูลงทุนรายยอย 

(Retail/Individual Investors) ในชวงหลายปที่ผานมาน้ัน สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนที่ เปลี่ยนแปลงไปไดสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนของผูลงทุน โดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชยซึ่งนับจากชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจใน
ป 2540 เปนตนมา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยทั้งเงินฝากแบบออม
ทรัพยและแบบฝากประจําไดปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง  
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สงผลใหนักลงทุนหันไปหาชองทางลงทุนในหลักทรัพย อ่ืนๆ  ซึ่งให
ผลตอบแทนสูงกวาเงินฝาก (ลิปเปอร เหรียญสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนรวม ณ วันท่ี 

4 ธันวาคม 2551) 
ในตลาดทุนซึ่งเปนแหลงระดมทุนระยะยาวน้ัน ถาพิจารณาโดยใชหลักการ

ระดมทุนโดยตรงระหวาง SSU กับ DSU ผานหลักทรัพยประเภทตราสารทุนและตรา
สารหน้ี แลวพบวา ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2550 มูลคาตลาดทุนของไทยโดยนัยนี้มี
ขนาดถึง 10.5 ลานลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับการระดมทุนแบบโดยออมผานระบบ
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยซึ่งมีขนาด 6.2 ลานลานบาท ณ เวลาเดียวกัน แสดงใหเห็น
วาตลาดทุนไทยมีบทบาทอยางมากในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ (ดร. กฤษฎา เสก
ตระกูล ดร. ผูอํานวยการฝายพัฒนาความรูผูประกอบวิชาชีพ สถาบันพัฒนาความรู
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของ
ประชาชนในเขตภาคกลาง 

2. เพื่อศึกษาถึงปญหาและขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอการลงทุนใน
ตลาดทุน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 สามารถนําขอมูลพื้นฐานท่ีไดมาเปนแนวทางในการกระตุนใหประชาชน
สนใจและรวมลงทุนในตลาดทุนใหมีความเหมาะสม และนํามาประยุกตใชเปนกล
ยุทธในการปรับปรุงการบริหารงานของบริษัทท่ีปรึกษาการลงทุน ใหดําเนินงานได
ตรงกับความตองการของกลุมลูกคาได 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ของประชาชนในเขตภาคกลาง  แตกตาง
กัน  



287

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

 2. สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดานรูปแบบการ
บริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีผลการตัดสินใจลงทุนใน
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ของประชาชนในเขตภาคกลาง 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

ดานการบริการ 

ตัวแปรตาม 

ดานเจาหนาท่ีบุคลากร 

ดานรูปแบบการบริการ 

ดานช่ือเสียงและความ

 

 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. สถานภาพ 

4. การศึกษา 
5. อาชีพ 

6. รายได 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ปจจัยในการตัดสินใจลงทุน 

การตัดสินใจลงทุนในบริษัท
ท่ีปรึกษาการลงทุน 
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2. แนวคิด 

การศึกษาเร่ือง “การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่
ปรึกษาการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง” ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาตามลําดับ เพื่อใชในการกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง กลุมของเคร่ืองมือ
การตลาดซึ่งธุรกิจใชรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาด
เปาหมาย (คอตเลอร, ฟลลิป, 2003 อางถึงใน ยงยุทธ ฟูพงศศิริพันธ, 2546, หนา 129) 

สวนประสมทางการตลาดหมายถึง กลุมของเคร่ืองมือการตลาดซึ่งธุรกิจใชรวมกัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมาย เคร่ืองมือการตลาด 4 
ประการไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจําหนาย และ สงเสริมการขาย ซึ่งเรียกสั้นๆวา 4p 

นั้นเอง ( Kotler : 1994 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน: 2538 ) 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของมาสโลวอับราฮัม  มาสโลว 
(Abraham Maslow อางถึงใน รศ.ดารณี พานทอง พาลุสุข ,รศ.สุรเสกข พงศหาญยุทธ
,2542) เปนผูวางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม  เขาไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมี
อิทธิพลตอระบบการศึกษาของอเมริกันเปนอันมาก ทฤษฎีของเขามีพื้นฐานอยูบน
ความคิดท่ีวา การตอบสนองแรงขับเปนหลักการเพียงอันเดียวท่ีมีความสําคัญที่สุดซึ่ง
อยูเบ้ืองหลังพฤติกรรมของมนุษย มาสโลวมีหลักการท่ีสําคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดย
เนนในเร่ืองลําดับขั้นความตองการเขามีความเชื่อวา มนุษยมีแนวโนมท่ีจะมีความ
ตองการอันใหมที่สูงข้ึนแรงจูงใจของคนเรามาจากความตองการพฤติกรรมของคนเรา 

มุงไปสูการตอบสนอง ความพอใจ 

 ทฤษฎีความตองการของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’ s Hierarchy Modified 
Need Theory)Alderfer (อางถึงในติน ปรัชญาพฤทธิ์, 2534) ไดใหทฤษฎีที่เรียกวา 
E.R.G (Existence - Relatedness- Growth Theory) โดยแบงความตองการของบุคคล
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ออกเปน 3 ประการ คือ (Feildman and Arnold, 1983: 110) ความตองการมีชีวิตอยู 
(Existence needs) ความตองการสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness needs) และ 

ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs)  

 ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย (Murry’s Manifest Needs) ทฤษฎีของ 
Murry (อางถึงในติน ปรัชญาพฤทธิ์, 2534) สามารถอธิบายไดวา ในเวลาเดียวกัน
บุคคลอาจมีความตองการดานใดดานหนึ่งท่ีจําเปนและสําคัญเกี่ยวกับการทํางานซึ่งมี
อยู 3 ประการ คือ ความตองการความสําเร็จ (Needs for achievement) ความตองการ
มิตรสัมพันธ (Needs for affiliation) ความตองการอิสระ (Needs for autonomy) 

 ทฤษฎีความตองการแสวงหาของแมคคีแลนด  (McClelland’s Acquired 
needs Theory) เปนทฤษฎีที่บุคคลมุงความตองการเฉพาะอยางมากกวาความตองการ
อ่ืน ๆ ความตองการความสําเร็จเปนความปรารถนาที่บรรลุเปาหมายซึ่งมีลักษณะทา
ทาย ทฤษฎีนี้ทําความเขาใจถึงรูปแบบการจูงใจความตองการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 

ความตองการอํานาจ (Needs for power) ความตองการผูกพัน (Needs for affiliation) 

ความตองการความสําเร็จ (Needs for achievement) (อางถึงในติน ปรัชญาพฤทธิ์, 
2534) 

3. แนวคิดเกี่ยวกับตลาดทุนตลาดเงิน  

เปนแหลงระดมเงินออมระยะสั้นเพ่ือจัดสรรใหกูยืมแกผูที่ตองการเงินทุน  

โดยมีระยะเวลาชําระคืนไมเกิน 1 ป สถาบันการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญในตลาดเงิน
ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุนตลาดทุน เปน
แหลงระดมเงินออมระยะยาว โดยจัดสรรใหกับผูที่ตองการไปลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา
ในการชําระคืนเกินกวา 1 ปขึ้นไป สถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญในตลาดทุนไดแก 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

บริษัทประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต ความสัมพันธระหวางตลาดเงินและตลาด
ทุนท่ีมีการซื้อขายหลักทรัพยจะเปนไปในลักษณะเชิงแขงขันกันมาก  โดยใน
สถานการณปกติหากตลาดใดใหผลตอบแทนมากกวาประชาชนก็จะหันมาระดมทุน
ในตลาดน้ันแทน 
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 4. แนวคิดของการลงทุน (Investment)  

การลงทุน คือ การนําเงินที่เก็บสะสมไปสรางผลตอบแทนที่สูงกวาการออม 

โดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งจะมีความเสี่ยงท่ีสูงข้ึน 

เมื่อตัดสินใจลงทุน แปลวาก็มีโอกาสท่ีจะขาดทุนรวมอยูดวย ซึ่งแตกตางจากการออม 

เพราะสิ่งท่ีลงทุนไปไมไดมีการรับประกันในตัวตนทุน  ไมวาจะเปนการลงทุนเพื่อ
ความพอใจในการไดใชทรัพยสินตางๆ เชน การซื้อทีวี ซื้อรถ การลงทุนดวยการ
ประกอบธุรกิจที่อาจจะเปนเจาของเอง หรือรวมลงทุนกับเพื่อนสนิท เพื่อกอใหเกิด
รายได หรือเปนการลงทุนซื้อหลักทรัพย โดยคาดหมายวาจะไดรับผลตอบแทนใน
อนาคตเพ่ิมเติมข้ึนมา ซึ่งลวนแลวแตมีความเปนไปไดที่อาจจะไดรับหรือไมไดรับ ทั้ง
ความพอใจรายไดหรือผลตอบแทน 

 5.ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด 

การวิเคราะหตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (efficient market hypothesis) 

หรือ EMH เปนตลาดแขงขันสมบรูณ ซึ่งเช่ือวามูลคาท่ีควรเปนของหุนเทากับราคา
ตลาดเสมอ แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเปน
ขอมูลสะทอนขาวสารอยางสมบรูณ หากการตัดสินใจซื้อขายหุนของนักลงทุนใน
ตลาดตั้งอยูบนพื้นฐานของการคาดคะเน ดวยเหตุผล (rational expectations) ราคาหุน
จะปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลงอยางรวดเร็วเมื่อมีขอมูลขาวสารใหมๆเขามา ดังน้ันจึงไมมี
ใครสามารถทํากําไรเกินปกติได ผลกําไรที่นักลงทุนไดรับจะเปนกําไรในระดับปกติ 
(Normal Profit) สามารถกลาวอีกอยางหน่ึงวาการเปลี่ยนแปลง ในราคาหุนจะ
สอดคลองกับขาวสารขอมูลการเปลี่ยนแปลงในปจจัยพ้ืนฐานของบริษัท  เรียกตลาด
ทุนลักษณะนี้วา ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการถายทอดขอมูลขาวสาร หรือ ตลาดที่นัก
ลงทุนใชคาดการณในตัวแปรที่มีผลกระทบตอราคาหุนแบบคาดคะเน  

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษา “การศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่
ปรึกษาการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง” เปนแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ซึ่งผูทําวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
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แนวทางการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากร (Population)  ที่ใชศึกษา 
คือ ประชาชนท่ีอาศัยในเขตภาคกลาง จํานวน 17,705,926 คน (อางอิงจาก กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย Website:http://www.dopa.go.th) 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชศึกษาคือ ประชาชนท่ีสนใจในการลงทุนในบริษัทที่ปรึกษา
การลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง จํานวน 400 คน การกําหนดจํานวนตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย โดยใชสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือม่ันเทากับรอยละ 95 
คาความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอบรับไดไมเกินรอยละ 5 หรือระดับนัยสําคัญ 
ใหไดขนาดของกลุมตัวอยางจาก  

 

N =   

กําหนดให n = จํานวนตัวอยาง 

N = จํานวนประชาชนท่ีอาศัยในเขตภาคกลางมีจํานวน
ประมาณ 17,705,926 คน 

e = คาความคลาดเคลื่อนของระหวางคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยาง 

แทนคา 
N =   17,705,926   

     1+ 17,705,926 (0.05)2 

N =        17,705,926 

          1+44,264.815 

  N = 399.99 

ดังน้ันเมื่อคํานวณตามสูตรขางตนและตองสุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีอยาง
นอยสุด จํานวน 400 ชุด โดยแบงการเก็บแบบสอบถาม ดังน้ี 

แบงจากกลุมจังหวัด ภาคกลางมีทั้งหมด 21 จังหวัด ทําการสุมตัวอยางแบบ
งาย ดวยการจับฉลาก 10 จังหวัด แจกแบบสอบถามจังหวัดละ 40 ชุด ไดดังน้ี 
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จังหวัด จํานวน 

กรุงเทพมหานคร 40 

เพชรบุรี 40 

สุพรรณบุรี 40 

พระนครศรีอยุธยา 40 

สิงหบุรี 40 

อางทอง 40 

นครนายก  40 

สมุทรปราการ 40 

ลพบุรี 40 

ราชบุรี 40 

รวม 400 

 

ตารางท่ี  การสุมตัวอยางแบบงาย ดวยการจับฉลาก 10 จังหวัด 

 

ดังน้ันเมื่อคํานวณตามสูตรขางตนและตองสุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีอยางนอยสุด 

จํานวน 400 ชุด 

 
แนวทางการสรางเครื่องมือวิจัย 

 1. ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิดตางๆ ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือ
กําหนดกรอบแนวความคิด และขอบเขตของการศึกษา และสรางเคร่ืองมือที่ใชใน

การศึกษาใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการศึกษา 
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากตํารา เพื่อใหการกําหนดขอบเขตและ

เน้ือหาแบบสอบถามมีความชัดเจนตามความมุงหมายของการศึกษา 
3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดใชแนวทาง

จากแบบสอบถามท่ีมีผูวิจัยไดทําการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha   



293

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

4. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวนําไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดมาประมวลและวิเคราะหผลการศึกษา 
แนวทางการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics)  
 แบบสอบถามสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได และแบบสอบถามสวนที่ 2 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในตลาดทุน ของประชาชนในเขตภาค
กลาง โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเบื้องตนในการวิเคราะห ไดแก การ
แจกแจงความถี่ คารอยละ (Percentage) ของตัวแปร และการนําเสนอในรูปของตาราง
พรอมคําอธิบาย 

 แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการลงทุนกับ
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ในดานตางๆ คือ ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ 
ดานรูปแบบการบริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร โดยนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเบื้องตนในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ 
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และจัดลําดับคาเฉลี่ย ของตัวแปร และการนําเสนอในรูปของตารางพรอมคําอธิบาย 

 2. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานวา ความแตกตางระหวางปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได กับการตัดสินใจลงทุน
ในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ในดานตางๆ คือ ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ 
ดานรูปแบบการบริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว t-test ในการทดสอบนัยสําคัญของความ
แตกตางระหวางความแปรปรวนของ 2 กลุม และ สถิติ F-test (one way analysis of 

variance = F-test) ในการทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวางความแปรปรวน
มากกวา 2 กลุม 
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 3. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานวาปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ 
ดานรูปแบบการบริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีผลการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ของประชาชนในเขตภาคกลาง โดยใช
สถิติ Pearson Chi-Square ในการทดสอบความสัมพันธกัน ทําการสรุปผลสมมติฐาน
วายอมรับ หรือปฏิเสธ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และการหาคาความสัมพันธอยางงาย 
โดยใชสถิติ Correlation หรือ r เพื่อบอกทิศทางความสัมพันธ 

การทดสอบสมมติฐาน  ใชเคร่ืองมือทางสถิติ เพื่อทําการทดสอบลักษณะทาง
ประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีมีการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนใน
เขตภาคกลาง แตกตางกัน หรือไม โดยใชสถิติมาวิเคราหขอมูลดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการตัดสินใจลงทุนใน
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง แตกตางกัน 

สถิติ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว t-test และ สถิติ F-test (one 

way analysis of variance = F-test) ในการทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวาง
ความแปรปรวนของ 1 กลุม และมากกวา 1 กลุม ทําการสรุปผลสมมติฐานวายอมรับ 
หรือปฏิเสธ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดานรูปแบบการบริการ ดานการ
บริการ ดานระบบบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีผลการตัดสินใจลงทุนใน
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง 

การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เพื่อทําการวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง  
ซึ่งไดแก ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดานรูปแบบการบริการ ดานการ
บริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร ใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson‘s Correlation coefficient) ระหวางปจจัย  
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4. ผลการวิจัย / บทสรุป 

 สรุปผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดทุนของ
ประชาชน ในประเทศไทย 

 สวนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาสวนใหญ
แบงเปนเพศหญิง รอยละ 61 และเพศชาย รอยละ 39 มีอายุ 26 - 35 ปมากท่ีสุด รอยละ 
44.5 สถานภาพโสดรอยละ 66.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 64.8กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 
78.3 และมีรายไดอยูในระดับ 10,000 – 20,000 บาทตอเดือน รอยละ 38.5  

 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลางพฤติกรรมของ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีดังน้ี กลุมตัวอยางมีลักษณะการลงทุน หุนสามัญ (Common 

Stock) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.3 มีจํานวนเงินท่ีลงทุนมากกวา 35,001 บาท รอย
ละ 39.5 มีระยะเวลาท่ีทานลงทุน 1-3 ป รอยละ 36.5 กลุมตัวอยางมีเหตุผลที่ลงทุน
เพราะเพ่ือความม่ันคงในอนาคต มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.5 มีเปาหมายหลักท่ี
ลงทุนเพ่ือตองการผลตอบแทนท่ีมั่นคง ไมสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวน
ของผลตอบแทนได (ความเสี่ยงนอยที่สุด) รอยละ 42.2 

 กลุมตัวอยางท้ังหมด มีระดับปจจัยในการตัดสินใจการตัดสินใจลงทุนใน
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในภาพรวม อยูในระดับท่ีมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.17 เมื่อ
พิจารณาในแตละดาน พบวา ดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ กลุมตัวอยางมีปจจัยใน
การตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในภาพรวม อยูในระดับท่ีมากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.24 กลุมตัวอยางมีปจจัยในเร่ืองบริษัทมีการวิเคราะหวิจัยการลงทุน
อยางเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.50 อยูในระดับที่มากท่ีสุด ดานรูปแบบการ
บริการ กลุมตัวอยางมีปจจัยในการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนใน
ภาพรวม อยูในระดับที่มาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.16 กลุมตัวอยางมีปจจัยในการตัดสินใจ
ในเร่ืองบริษัทใหขอมูลและความรูที่เหมาะสมในการลงทุนมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยที่ 
4.41 อยูในระดับที่มากท่ีสุด ดานการบริการ กลุมตัวอยางมีปจจัยในการตัดสินใจ
ลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในภาพรวม อยูในระดับที่มาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.01 
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กลุมตัวอยางมีปจจัยในการตัดสินใจในเร่ืองบริษัทมีการรายงานผลและการติดตาม
ประเมินผลใหกับลูกคามากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.23 อยูในระดับท่ีมากท่ีสุด ดาน
เจาหนาท่ีบุคลากร กลุมตัวอยางมีปจจัยในการตัดสินใจลงทุนในบริษัทท่ีปรึกษาการ
ลงทุนในภาพรวม อยูในระดับที่มาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.15 กลุมตัวอยางมีปจจัยในการ
ตัดสินใจในเร่ืองบุคลากรมีความรูความสามารถในการลงทุนมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
ที่ 4.31 อยูในระดับที่มากท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ที่มีตอการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ควรให
คําแนะนําในการลงทุนที่ละเอียด บอกถึงผลดี ผลเสียใหชัดเจน  รองลงมาคือ ควร
คํานึงถึงความม่ันคงในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการลงทุนมีความเสี่ยง ดังน้ัน
เจาหนาท่ีหรือบริษัทควรมีทางเลือกที่หลากหลายสําหรับผูลงทุน  และอยากใหมี
รูปแบบการลงทุนที่หลากหลายกวาน้ี 2 คน 

5.อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในการลงทุนในประเภทหุน
สามัญ (Common Stock) มากท่ีสุด ทั้งน้ี อาจเปนเพราะหุนสามัญเปนหุนที่เปนตรา
สารประเภทหุนทุนที่แสดงความเปนเจาของในกิจการ บริษัทเอกชนทุกบริษัท ตองมี
หุนชนิดน้ี เน่ืองจาก 

1. ผลตอบแทน  

2. เงินปนผล  

3. กําไรจากการโอนขายหุน  

4. สิทธิในการจองซื้อหุนใหญ  
 ดังน้ัน จึงมีการซื้อขายท่ีงายตอการลงทุน และไดรับผลตอบแทนท่ีดี ถึงแม
การลงทุนในหุนสามัญจะตองใชเงินลงทุนสูง แตจากผลการศึกษาดานรายไดและการ
ลงทุนพบวา กลุมตัวอยางมีรายไดคอนขางสูงและมีจํานวนเงินที่ล งทุนมากกวา 
35,001 บาท เปนผูที่ลงทุนมาระยะหน่ึงแลวคือมีระยะเวลาท่ีลงทุน 1-3 ป กลุมตัวอยาง
มีเหตุผลที่ลงทุนเพราะเพื่อความม่ันคงในอนาคต มากท่ีสุด และมีเปาหมายหลักที่
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ลงทุนเพ่ือตองการผลตอบแทนท่ีมั่นคง ไมสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวน
ของผลตอบแทนได (ความเสี่ยงนอยที่สุด)  
 ทั้งน้ี เปนเพราะในการลงทุน ยอมมีความเสี่ยง รวมถึงผลประโยชนที่ไดรับ
คืนกลับมาท่ีมาก ทําใหผูลงทุนยอมตองการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคต และ
ตองการลงทุนท่ีมีอัตราความเสี่ยงนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดเร่ืองการ
ลงทุนที่วา การลงทุน คือ การนําเงินที่เก็บสะสมไปสรางผลตอบแทนท่ีสูงกวาการ
ออม โดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งจะมีความเสี่ยงท่ี
สูงข้ึน เมื่อตัดสินใจลงทุน แปลวาก็มีโอกาสท่ีจะขาดทุนรวมอยูดวยในสวนของระดับ
ปจจัยในการตัดสินใจการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน  
 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมด มีระดับปจจัยในการตัดสินใจการ
ตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนในภาพรวม อยูในระดับที่มาก มีปจจัยใน
การตัดสินใจการตัดสินใจลงทุนในดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือมากท่ีสุด โดยกลุม
ตัวอยางมีเหตุผลในเร่ืองการวิเคราะหวิจัยการลงทุนอยางเหมาะสมมากที่สุด  เพราะ
การลงทุนในตลาดทุน เปนเร่ืองท่ีตองใชการพิจารณาเพราะการลงทุนใชเงินเปน
จํานวนมาก และมีความเสี่ยง  รวมถึงมักจะขาวเกี่ยวกับนักลงทุนที่ขาดทุนและ
ลมละลายเปนจํานวนมาก ทําใหปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ เปนปจจัยที่ผู
ลงทุนใหความสําคัญมากที่สุด หากบริษัทใดมีผลการลงทุน การบริการท่ีดี ยอมทําให
ผูลงทุนอยากเขามาใชบริการอยางแนนอน  
 ในสวนของการทดสอบสมมติฐานน้ัน  พบวา  กลุมตัวอยาง ท่ีมี  อายุ 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่
ปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลาง แตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะประสบการณ 
ความรู และความมั่นคงทางรายไดและเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง ยอมสงผลตอ
รูปแบบการลงทุน หากผูที่มีอายุ หรือประสบการณมาก ยอมมีความรอบคอบในการ
ลงทุน หรือมีรายไดมาก ยอมมีการลงทุนในปริมาณท่ีมากตาม และในการทอสอบ
ปจจัยที่มีผลตอการลงทุน พบวา ปจจัยดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ ดานรูปแบบ
การบริการ ดานการบริการ และปจจัยดานเจาหนาท่ีบุคลากร มีความสัมพันธเชิงบวก
การตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนของประชาชนในเขตภาคกลาง  
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หมายถึง ยิ่งมีการจัดการปจจัยตางๆ เหลาน้ีใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคามาก
เทาใด ก็ยิ่งทําใหลูกคาอยากท่ีจะลงทุนมากข้ึน  
 ดังน้ัน สิ่งท่ีบริษัทควรคํานึงถึงอันดับแรกๆ คือ การสรางช่ือเสียงและสราง
ความเชื่อมั่นใหกับลูกคา หากมีรางวัลที่ไดที่เกี่ยวของ ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อให
กลุมลูกคาไดทราบ  ลําดับตอมาคือปจจัยดานรูปแบบการบริการท่ีควรมีความ
หลากหลาย เพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมลูกคา รวมไปถึงผูดําเนินธุรกิจ  ควร
มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เชน การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการลงทุน 
การเล้ียงขอบคุณ การจัดกิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางสัมพันธภาพท่ีดีและสรางความพึง
พอใจในการบริการใหมากขึ้น  

6. ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ทําใหทราบพฤติกรรม ปญหา อุปสรรค และความ
ตองการของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูลงทุนในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาในครั้งน้ีสามารถนํามาใชประกอบการศึกษาวางแผนการตลาดในการลงทุน
ในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน และนําไปบริหารงานของเจาของกิจการ ไดดังน้ี 

1. ดานช่ือเสียงและความนาเช่ือถือ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนควรให 
ความสําคัญเปนอยางมากในเร่ืองชื่อเสียงและความนาเช่ือถือ โดยควรมีรางวัลผล
ประกอบการ หรือมีภาพลักษณที่ดีในการบริหารงาน เพื่อใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ันใน
การใชบริการ 

2. ดานรูปแบบการบริการ  ควรใหความสําคัญกับรูปแบบการบริการท่ี
หลากหลาย ซึ่งจะทําใหลูกคามีทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสม ตรงกับความ
ตองการของลูกคาได โดยเฉพาะการใหขอมูลและความรูที่เหมาะสมในการลงทุนกับ
ลูกคา 

3. ดานการบริการ บริษัทควรมีการรายงานผลและการติดตามประเมินผลใหกับ
ลูกคามากท่ีสุด เพราะจะทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจ และมีสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกคา 
รวมถึงบริษัทมีสิทธิประโยชนพิเศษให ในการลงทุน เพื่อจูงใจใหลูกคาเขามาใช
บริการมากท่ีสุด 
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4. ดานเจาหนาท่ีบุคลากร บริษัทควรใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีมีความรู ความ
เช่ียวชาญในเร่ืองการลงทุน เพราะลูกคาจะไดเชื่อมั่นวาสามารถบริหารเงินไดอยาง
คุมคามากที่สุด รวมถึงบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการทํางาน ซึ่ง
ทางบริษัทควรใหโอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรู การอบรม การศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการลงทุนอยูสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบุคลากรมีความรูที่ทันสมัยและสามารถ
ชวยใหคําแนะนํากับลูกคาไดอยางถูกตอง 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรทําการศึกษากลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันในแตละ
พื้นท่ี  เพ่ือจะไดกําหนดกลยุทธดานการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย
ตอไป 

2. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของบริษัทที่ปรึกษาการ
ลงทุน เพื่อนําผลท่ีไดมาศึกษาถึงขอจํากัดรวมท้ังอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนในการใหบริการ
การปรึกษาดานการลงทุน อันจะนํามาซึ่งการบริการท่ีดีและสามารถดําเนินธุรกิจน้ี
ตอไป 
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