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การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ทีม่ีอายุ 
ระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

DECISION FOR STOCK INVESTMENT OF NEW GENERATION  
BETWEEN 18 - 48 YEARS IN BANGKOK   

กนกดล สิริวฒันชยั 1  ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ข าเดช 2 
                              --------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง “ การตดัสินใจลงทุนในหุ้น

ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 400 ชุด ใชว้ิธีการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) และวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และสถิติวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis: RA) 
ซ่ึงทดสอบทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายชุ่วง 28 - 33 ปี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง < 
20,000 บาท มีเงินออมต่อเดือน 10 - 20% ของรายได ้มีเงินลงทุนในหุ้น < 10% ของเงิน
ออม มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้น < 1 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพ
โสด ดา้นพฤติกรรมผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัท่ีความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต 
และทศันคติท่ีมีความคิดในเชิงบวก มองโลกในแง่ดี เม่ือเผชิญกบัปัญหา ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจมีความสนใจในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นทกัษะพื้นฐาน และให้ความส าคญั
กบัการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนผ่านทางออนไลน์ เช่น เวปไซต์
ต่างๆ ห้องสนทนา เป็นตน้ ดา้นการตดัสินใจลงทุนในหุ้นผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมี
สภาพทางการเงินของชีวติหลงัวยัเกษียณท่ีดี และมัน่คง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน เงินออมต่อเดือน เงิน
ลงทุนในหุ้น ประสบการณ์การลงทุนในหุ้น และระดบัการศึกษา มีผลต่อการลงทุนในหุ้น
ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็น 66.6% และปัจจยัด้านความรู้ความ
เขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจลงทุนในหุน้ คิดเป็น 62.3% 
ค าส าคัญ: ตราสารทุน, ความเส่ียง, ผลตอบแทนจากหุน้, การลงทุนในหุน้ 

 
ABSTRACT 

This study is independent study to study “Decision for stock investment of new 
generation between 18 – 48 years in Bangkok” by using the 400 questionnaires. The 
statistic analysis methods are the frequency, descriptive statistics and the inferential 
statistics; ANOVA: t-Test, F-test and Regression Analysis for testing the hypothesis at 
0.05 significant level.  

The result of this independent study shown that most of the respondents are 
female, 28 - 33 years old, working in the private company, the monthly income is less 
than 20,000 baht, the monthly saving is 10 – 20% of income, the capital for stock 
investment is less than 10% of saving, the experience in stock investment is less than one 
year, Bachelor degree graduated, and single status. For behavior, the respondents give 
precedence to need of successful in life and attitude in positive thinking, be optimistic 
when face to problem. For cognitive, they are interested in economic social and politic as 
basic skills and also give precedence to perception information other news that involve 
with investment by online i.e. websites, chat-room etc. For decision in stock investment, 
the respondents want to have the good financial status and stability after their retire. 
 The result of hypothesis test revealed that sex, occupation, the monthly income, 
the monthly saving, the capital for stock investment, the experience in stock investment 
and education effect to the decision for stock investment of new generation between 18 – 
48 years in Bangkok. Behavior factor of new generation between 18 – 48 years in 
Bangkok relate to the decision for stock investment as 66.6% and cognition factor of new 
generation between 18 – 48 years in Bangkok relate to the decision for stock investment 
as 62.3% 
KEYWORD: Equity instruments, Risk, Return on equity (ROE), Stock Investment 
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บทน า 
ปัจจุบนัการลงทุนในหุน้ไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีนิยมอยา่งมากทั้งในวยัเกษียณ 

วยัท างาน และวยัเรียนท่ีมีเงินออมและประสงคจ์ะบริหารเงินออมของตนให้มีความมัน่คง 
และมีอิสรภาพทางการเงินในระยะยาวแทนการฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนั
การเงินต่างๆเพื่อรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
และไม่สามารถจูงใจผูท่ี้มีเงินออมได ้ 

การลงทุนในหุ้น จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะส าหรับผูท่ี้มีเงินออม โดยเฉพาะ
ผูท่ี้ตอ้งการความหลากหลายในการลงทุน ทั้งประเภทของสินคา้ท่ีจะลงทุน การมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของกิจการหรือบริษัทต่างๆ ท่ีมีศักยภาพหรือมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆในอตัราท่ีสูงกว่าและหลากหลายรูปแบบกว่า
เม่ือเปรียบเทียบกบัการฝากเงินในธนาคาร เช่น ผลตอบแทนจากเงินปันผล สิทธิในการจอง
ซ้ือหุ้นออกใหม่ หรือก าไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ เป็นต้นอีกทั้งยงัเป็นการออมใน
รูปแบบใหม่ท่ีมีความสามารถในการแข่งขนักบัสภาวะเงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ท่ีมีช่องทางการลงทุนท่ีง่ายและสะดวกผ่านระบบออนไลน์หรือโทรศพัท์สั่งซ้ือ
ผ่านทางโบรกเกอร์ท่ีมีประวติัการด าเนินการท่ีดีซ่ึงหากตอ้งการคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจหรือค าแนะน าต่างๆ ส าหรับการลงทุนสามารถสืบคน้ไดง่้ายผ่านทาง
เวปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  

นอกจากน้ีการลงทุนในตลาดหุ้นถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสนบัสนุนการพฒันา
ตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แต่อยา่งไรก็ตาม การลงทุนยอ่มมีความ
เส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนอย่าง
ละเอียด จะช่วยให้ผูล้งทุนสามารถบริหารจดัการความเส่ียงจากการลงทุนให้อยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม และสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับท่ีน่าพึงพอใจตามท่ี
คาดหวงัได ้

จากความส าคญัขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึง “การตดัสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อท่ีจะทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล 
พฤติกรรมและความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้น โดยผูว้ิจยั
ได้น าองค์ความรู้กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีศึกษามาใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั และเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้มี
ความสนใจลงทุนในหุน้ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ี มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี  ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 
3. เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 
ประโยชน์ทีค่าดจะได้รับ 

1. เพื่อน าขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมี
อายุระหว่าง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร ไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม
โดยรวมของนกัลงทุนรุ่นใหม่ 

2. เพื่อน าข้อมูลด้านพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นไปใช้เป็น
ฐานขอ้มูลในการตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนรุ่นใหม่ในอนาคต 

3. เพื่อน าขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเล่นหุ้นไปใชใ้นการ
ประเมินรูปแบบการลงทุนในหุน้ในตลาดหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนรุ่นใหม่ 

4. เพื่อเป็นแนวทางการตดัสินใจของการลงทุนในหุ้นให้แก่นกัลงทุนรายใหม่ท่ีเร่ิม
สนใจเขา้มาลงทุน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

3. ความ รู้ความ เข้า ใจของคน รุ่นใหม่ ท่ี มี อายุ ระหว่า ง  1 8  - 4 8  ปี  ใน เขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือคนรุ่นใหม่

ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-48 ปี ท่ีมีความสนใจลงทุนในหุน้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาท าการศึกษาในส่วนของปัจจยัทางประชากรศาสตร์พฤติกรรม

ของคนรุ่นใหม่ความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่และการตดัสินใจลงทุนในหุ้น
ของคนรุ่นใหม่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ -อาย ุ-อาชีพ -รายไดต่้อเดือน  
-เงินออมต่อเดือน  -เงินลงทุนในหุน้ 
-ประสบการณ์การลงทุนในหุน้  
-ระดบัการศึกษา -สถานภาพการสมรส  
 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
-ความตอ้งการของบุคคล 
-ทศันคติ 
 
 
 
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ 
-ทกัษะพื้นฐาน 
-การรับรู้ขอ้มูล 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

การตดัสินใจลงทุนในหุน้ของ
คนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 

18 - 48 ปี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ขอบเขตดา้นเวลาการวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการระหวา่งเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 2556 
และเก็บขอ้มูลในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2556 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. Phetchannews (2012) ยุคของ เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ หรือ X Generation หรือ Gen-X เป็นผูท่ี้

เกิดในช่วง พ.ศ. 2508 – 2523 (ค.ศ.1965 – 1980) และยคุของ เจเนอเรชัน่ วาย หรือ Y 

Generation หรือ Gen-Y หรือ Why Generation เป็นผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2537 
(ค.ศ.1980 – 1994)  

2. สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2548 : 16) ตรา
สารทุน เป็นตราสารท่ีกิจการออกให้แก่ผูถื้อ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ใน
กิจการ โดยผูถื้อตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ ซ่ึงจะมีส่วนได้เสียหรือมี
สิทธิในทรัพยสิ์นและรายไดข้องกิจการ รวมทั้งมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงิน
ปันผล ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลก าไรและขอ้ตกลงของกิจการนั้นๆ 

3. การลงทุน (Investment) หมายถึง การลงเงินหรือใส่เงินเขา้ไปในธุรกรรมทางธุรกิจ 
หรือลงไปในสินทรัพยท่ี์สามารถสร้างรายได ้และเพิ่มค่าได้ในอนาคต เพื่อหวงั
ผลตอบแทน (Expected Return) ท่ีจะไดก้ลบัคืนมาในอนาคตในรูปแบบต่างๆ เช่น
ในรูปดอกเบ้ียรับ เงินปันผล ค่าเช่าหรือก าไรจากการเพิ่มมูลค่าซ่ึงมีระยะเวลาการ
ลงทุน และการเก็งก าไร เป็นกิจกรรมท่ีคาดหวงัอตัราผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการ
ลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนส่วนใหญ่คาดหวงัจะออกมาในรูปก าไรจากการซ้ือขายเป็น
ส าคญั ซ่ึงอาจใชร้ะยะเวลาสั้นๆ (อนุชา กุลวสุิทธ์ิ, 2553 : 2) 

4. อนุชา กุลวิสุทธ์ิ (2553 : 71-72) ความเส่ียงในการลงทุน เป็นปัจจยัส าคญัอีกดา้น
หน่ึงท่ีเก่ียวพนักบัการตดัสินใจลงทุนอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีผกูติดกบั
ผลตอบแทน การลงทุนใดให้ผลตอบแทนสูง มกัจะมีความเส่ียงสูงเช่นกนั หาก
การลงทุนใดเส่ียงต ่า ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจะต ่าตามไปดว้ย 

5. อนุชา กุลวิสุทธ์ิ (2553 : 62-64) เงินเฟ้อ เป็นภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ไป
เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ จากช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาในทางเศรษฐศาสตร์ เป็นตวัแปร
ส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั้งทางตรงและทางออ้ม และเป็นตวัแปรท่ีท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงโยกยา้ยเงินลงทุน ระหว่างสินทรัพยท์างการเงิน เช่นหุ้น 
และตราสารหน้ี กบัสินทรัพยแ์ทจ้ริง เช่นอสังหาริมทรัพย ์ทองค า สินคา้เกษตร 
โลหะมีค่า น ้ ามนั หรือของสะสมต่างๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ช่วงเงินเฟ้อสูงๆ ตลาด
สินทรัพย์ทางการเงินจะซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงตรงกันขา้มกับตลาดการ
ลงทุนในสินทรัพยแ์ทจ้ริงท่ีจะดีมากเป็นพิเศษ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากเงินเฟ้อ จะท า
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ให้คนยา้ยการลงทุนจากสินทรัพย์การเงินเปล่ียนไปลงทุนในตลาดสินทรัพย์
แทจ้ริงแทน 

การทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าเสนอหลกัการและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

ดงัต่อไปน้ี 
แนวคิดด้านประชากรศาสตร์กบัการลงทุน 
เพชรี ขุมทรัพย ์(2544) (อา้งถึงในจีรศกัด์ิ จอมมงคล, 2550 : 4-6) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็น
ตัวก าหนดจุดมุ่งหมายการลงทุน ได้แก่ อายุของผู ้ลงทุน การมีครอบครัวและความ
รับผิดชอบท่ีมีครอบครัว สุขภาพของผูล้งทุน นิสัยส่วนตวัของผูล้งทุน ความสมคัรใจใน
การลงทุน และความจ าเป็นของผูล้งทุน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายของนกัลงทุน ไดแ้ก่  
1. ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ภาพรวมทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ ปัญหาทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆ ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางจิตวทิยาต่อผูล้งทุนไดม้ากท่ีสุด 

2. ปัจจยัดา้นภาวะหลกัทรัพย์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย์ ราคาท่ี
เพิ่มข้ึนหรือลดลงท่ีมีผลกระทบต่อนกัลงทุนในการตดัสินใจซ้ือหรือขายในแต่ละช่วงเวลา 

3. ปัจจยัดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีนกัลงทุนไดรั้บ 
และใช้ในการประกอบการตดัสินใจซ้ือหรือขาย เช่น ข่าวสารดา้นการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ 
รายงานการซ้ือขายราคาหลักทรัพย์ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหว
ตลอดเวลา มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน 
แนวคิดทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการของ Maslow 

ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์Maslow เรียงล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์าก
ขั้นตน้ไปสู่ความตอ้งการขั้นต่อไปไวเ้ป็นล าดบั ดงัน้ี  

1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs)  
2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs)  
3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and love needs)  
4. ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Esteem needs)  
5. ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-actualization needs)  
ล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow มีการเรียงล าดบัขั้นความตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้น

ต ่าสุด ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผา่นพน้ไปสู่ความ
ตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้นสูงข้ึนตามล าดบั(อา้งอิงจาก
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http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-
2007&group=29&gblog=3) 

 แนวคิดทฤษฎพีืน้ฐานพฤติกรรมมนุษย์ ด้านทศันคติ 
  วีระพนัธ์  แกว้รัตน์ (2553: 15) กล่าวถึง ทศันคติเป็นการก าหนดของพฤติกรรม

เพราะว่าเก่ียวพนักบัการรับรู้ บุคลิกภาพ และการจูงใจ ทศันคติเป็นความรู้สึกทั้งทั้งใน
ทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะจิตใจของการเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้และถูกปรับตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยประสบการณ์ท่ีใชอิ้ทธิพลท่ีมีลกัษณะเฉพาะต่อการตอบสนอง
ของบุคคลไปสู่บุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล หรืออาจกล่าวไดว้า่ทศันคติ
เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าส่ิงใดส่ิงหน่ึงและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา และมี
อิทธิพลอย่างมากต่อส่ิงท่ีเราสนใจ ส่ิงท่ีเราจดจ า และการแปลความหมายขอ้มูล ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคล ส่ิงของ การกระท า สถานการณ์ และอ่ืน ๆ รวมถึงท่าทีท่ีแสดงออก อนัมุ่งถึง
สภาพจิตใจท่ีมีต่อส่ิงเร้าส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีแนวโน้มต่อการตอบสนองทางดา้นอารมณ์ โดย
เป็นความรู้สึกท่ีชอบหรือไม่ชอบ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ ดีหรือไม่ดี สนใจหรือไม่สนใจ อนั
เป็นผลมาจากการประเมินส่ิงท่ีเป็นส่ิงเร้า และส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวับุคคลนัน่เอง 
แนวคิดทฤษฎกีารรับรู้และกระบวนการรับรู้ 

Stephen และ Timothy (2011 : 202-203) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของคน 
ประกอบดว้ย ทศันคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณ์ และการคาดหวงัโดยความรู้สึก
ในการท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ และความรู้หรือความเช่ือซ่ึงอธิบายถึงลักษณะ ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ของส่ิงหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงอ่ืนๆ ท่ีส่ือถึงทศันคติ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความสนใจ 
การมีสภาวะหรือเง่ือนไขท่ีไปท าใหเ้กิดพฤติกรรม หรือไปยบัย ั้งพฤติกรรม หรือไปก าหนด
แนวทางพฤติกรรมท่ีจะแสดงออก  รวมถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล
หรือส่ิงของตลอดจนความคาดหวงัของมนุษยท่ี์เป็นการคิดล่วงหน้าไวก่้อน ซ่ึงอาจจะไม่
เป็นไปตามท่ีคิดไว ้แต่มีบทบาทส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้น ต่างมีความสัมพนัธ์ต่อ
การรับรู้ทั้งส้ิน 
แนวคิดด้านการตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ 

Kotler Philip (1997:172) (อา้งถึงในธิดา ลือชาพฒันพร, 2554 : 151) แบบจ าลอง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็นการศึกษาเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการบริโภคโดยมีจุดเร่ิมตน้จาก
การท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ทั้งภายใน (ตวัเรา) และภายนอก (ส่ิงเร้าต่างๆ คนรอบขา้ง 
เป็นตน้)ท่ีท าให้เกิดความต้องการ ส่ิงกระตุ้นนั้นจะเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าเป็นปริศนา ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะ

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-2007&group=29&gblog=3
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=07-12-2007&group=29&gblog=3
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ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s 
response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision) 

Leon and Leslie (2010: 464-482) และ Kenneth and Donald (2012 : 70-93) 
กล่าวถึง ตน้แบบของการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Model of consumer decision making) 
และกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Customer Decision Making Process) ในหวัเร่ือง
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชก้บัการลงทุนประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. Need Recognition คือ ขั้นตอนท่ีผูล้งทุนแสดงความตอ้งการท่ีผูล้งทุนตอ้งการ
จะลงทุน 

2. Information Search คือ ผูล้งทุนตอ้งการคน้หาข่าวสาร ขอ้มูลท่ีไม่พึงประสงค์
ก่อนตดัสินใจลงทุน โดยส่ิงท่ีคน้หามี 2 แบบ   

- External research คือ การเก็บขอ้มูลข่าวสารจากตลาดการลงทุน เช่น 
การดูเวปไซต์ เข้าห้องสนทนาทางอินเตอร์เน็ต วารสาร ต ารา 
พนกังานขาย (โบรกเกอร์) สัมมนา เป็นตน้ 

- Internal research คือ ข่าวสารภายในจิตใจผูล้งทุน อาจมีอคติมา
เก่ียวขอ้งดว้ยจากประสบการณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 

3. Evaluation of Alternatives คือ เป็นขั้นตอนหลงัจากคน้ขอ้มูล รับขอ้มูลแลว้ 
และไดข้่าวสารท่ีดีท่ีสุดแลว้ รู้วา่อะไรดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัการลงทุนอ่ืน โดยคดัเลือกให้แคบ
ลงจนไดข้อ้สรุปท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งการ และรู้วา่ตอ้งการจะลงทุนอะไร 

4. Purchase Decision คือการตดัสินใจลงทุนจากขอ้สรุปท่ีดีท่ีสุดท่ีคน้หาและไดรั้บ
มา 

5. Consumption คือ การลงทุนมีระยะเวลาช่วงหน่ึง ไม่สามารถจ ากดัเวลาได ้
อาจจะลงทุนระยะสั้น ระยะยาว เป็นตน้ 

6. Post-consumption Evaluation คือ การท่ีผูล้งทุนจะประเมินว่าการลงทุนน้ี
ถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะจะทราบถึงความพึง
พอใจจากการลงทุนนั้นว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจอย่างไร ถ้าเป็นไปตามท่ีผูล้งทุน
คาดหวงัจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ต ่ากวา่ความคาดหวงัหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวจ้ะ
เกิดความไม่พึงพอใจ หรือช่วงแรกท่ีได้ลงทุนไปอาจรู้สึกพึงพอใจ แต่เม่ือเกิดการคิด
ทบทวนไปมาอาจเกิดความไม่พึงพอใจข้ึนมาได ้

7. Divestment คือ การจดัการกบัการลงทุนอยา่งไรหากไม่คิดจะลงทุนแลว้ 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ชุมพล ชีววิริยะกุล, 2543 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์
กลุ่มธนาคารพาณิชยข์องนกัลงทุนรายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม่” พบวา่ ในดา้นพฤติกรรม
ของนกัลงทุนรายยอ่ยในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่เขา้มาลงทุนมากกวา่ 5 ปี 
มีวงเงินลงทุนประมาณ 100,000 - 500,000 บาท ใชเ้งินทุนส่วนตวัในการลงทุน ระยะเวลา
ในการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยเฉล่ีย 1 อาทิตย ์ซ่ึงท าการลงทุนเพื่อการเก็งก าไร 
 อมัพวนั นนัทขวา้ง, 2545 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจงัหวดัเชียงใหม่” พบว่านัก
ลงทุนรายยอ่ยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25 – 36 ปี สถานภาพโสดและสมรสใกลเ้คียงกนั 
47.3 และ 46.1 ตามล าดบั อาชีพเป็นพนักงานบริษทัและธุรกิจส่วนตวั การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีร้อยละ 59.4 รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 50,000 บาท การตดัสินใจของนกัลงทุนรายยอ่ย
อาศยัข้อมูลข่าวสารจากโบรกเกอร์เป็นหลัก ชนิดของหลักทรัพย์ท่ีนิยมลงทุนคือ กลุ่ม
เงินทุนและหลกัทรัพย ์ธนาคาร ส่ือสาร คิดเป็นร้อยละ 89.1, 80.9 และ 77.7 ตามล าดบั โดย
เขา้มาลงทุนมากกว่า 5 ปี ท าการซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยเฉล่ียต ่ากว่า 5 หลกัทรัพย ์ปริมาณเงิน
ลงทุนระหว่าง 100,001 – 300,000 บาท ความถ่ีของการซ้ือขาย 1-5 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยมี
ระยะเวลาการถือครองเพียง 1 สัปดาห์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของนกัลงทุนรายย่อยเรียงตามล าดบัความส าคญั ดงัน้ี อตัราดอกเบ้ียในประเทศ ผลการ
ด าเนินการของบริษทั ฐานะทางการเงินของบริษทั และการวิเคราะห์ผลการประกอบการ
ของบริษทั 
 สุพร จรูญรังษี, 2546 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร” พบว่านักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานครให้
ความส าคญัในด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด โดยให้ปัจจัยย่อยบทวิเคราะห์ และ
ค าแนะน าของโบรกเกอร์เป็นอนัดบัแรก ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจให้ความส าคญัมากท่ีสุด
คือ ทิศทางของอตัราดอกเบ้ีย ปัจจยัดา้นภาวะการณ์เมืองท่ีนกัลงทุนทัว่ไปในประเทศให้
ความส าคญัมากท่ีสุด คือภาวะการเมืองต่างประเทศ และปัจจยัดา้นภาวะหลกัทรัพยท่ี์นกั
ลงทุนทัว่ไปในประเทศให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือหลกัทรัพยท่ี์ได้ลงทุนมีราคาเพิ่มข้ึน
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ชุติมา เจริญจิตร์, 2548 ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร” 
พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน มีประสบการณ์ในการลงทุน 1-5 ปี ใช้เงินออมส่วนตวัมาลงทุน นกัลงทุน
ส่วนใหญ่ส่งค าสั่งซ้ือขายผ่านเจา้หน้าท่ีการตลาดโดยใช้โทรศพัท์ และใช้เคร่ืองมือการ
วเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานและปัจจยัทางเทคนิค มีนิสัยชอบความเส่ียงสูงและหวงัผลตอบแทน
สูง มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงโดยนกัลงทุนใชห้ลกัการและเหตุผลในการตดัสินใจ ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ในระดับมาก ได้แก่ ดชันีราคาหลักทรัพย์
ในช่วงท่ีผ่านมา การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในต่างประเทศ ดุลยการช าระเงินภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศ และการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการลงทุน 
 นิธิศ หตัถการุณย,์ 2548 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรัพย์
ของนกัลงทุนประเภทบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่านกัลงทุนประเภทบุคคลซ้ือ
ขายหลกัทรัพยส่์วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยูใ่นช่วง 26 – 35 ปี โดยนกัลงทุนมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
50,000 บาท ประสบการณ์การลงทุนส่วนใหญ่ไม่ถึงปี จ  านวนเงินลงทุนส่วนใหญ่ต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 50,000 บาท โดยมีวตัถุประสงค์ในการลงทุน ได้แก่ ตอ้งการก าไรจากการ
ลงทุน ดา้นขอ้มูลใช้ขอ้มูลจากบทวิเคราะห์ของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงดูจากปัจจยัพื้นฐาน
ช่วยในการตดัสินใจ นกัลงทุนให้ความส าคญักบัสภาพคล่องของหลกัทรัพยแ์ละแนวโน้ม
การเติบโตในอนาคต นอกจากน้ีระยะเวลาการถือครองหลกัทรัพย ์นกัลงทุนท่ีมีรายไดสู้ง
กว่ามีระยะเวลาในการถือครองหลกัทรัพยน์านกว่านักลงทุนท่ีมีรายได้ต ่ากว่า โดยปัจจยั
ภายนอกในดา้นเศรษฐกิจซ่ึงเป็นภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการเมืองมีผลต่อพฤติกรรม
ของนกัลงทุน 
 อิสรีย์ จุลจิราภรณ์, 2550 ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” พบวา่
นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีอายุอยู่ในช่วง 40 – 49 ปี มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท โดย
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยม์ากกวา่ 3 ปี มีวงเงินท่ีใชใ้นการซ้ือขาย
หลกัทรัพยอ์ยูร่ะหวา่ง 1,000,000 – 5,000,000 บาท เปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยป์ระเภทเงิน
สด ระยะเวลาการลงทุนภายใน 2 – 4 สัปดาห์ แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได้จาก
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เจา้หนา้ท่ีการตลาด สาเหตุท่ีเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนจากความคุน้เคย
กบัเจา้หนา้ท่ีการตลาดมานาน และสถานท่ีสะดวกมาใชบ้ริการ 
 มนตรี สุคนธมาน, 2550 ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การจดัสัดส่วนการลงทุนส่วน
บุคคล” พบวา่ การลงทุนในรูปแบบสินทรัพยเ์ด่ียว โดยการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต์าม
ดชันี set 50 จะใหอ้ตัราผลตอบแทนและความเส่ียงสูงกวา่การลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ขณะท่ี
การออมเงินในบญัชีเงินฝากประจ า 12 เดือน จะให้อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงต ่า
ท่ีสุด และพบว่าการฝากเงินแบบ 12 เดือนเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีค่าความเส่ียงต่อหน่ึง
หน่วยผลตอบแทนต ่าท่ีสุด 
 ศาสฏย ์บุญเฉลียว, 2550 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายเงิน
ปันผลกับราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 
พบว่า กลุ่มนกัลงทุนท่ีชอบเงินปันผลจะลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อตัราผลตอบแทนจากเงิน
ปันผลมีเสถียรภาพมากกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่มี
เสถียรภาพ เน่ืองจากกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีเสถียรภาพ
สามารถคาดการณ์ถึงระดับเงินปันผลท่ีจะได้รับได้ดีกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่มีเสถียรภาพ แม้ว่าอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ
หลกัทรัพยจ์ะอยู่ในระดบัต ่าก็ตาม ซ่ึงดีกว่าความเส่ียงจากการไดรั้บเงินปันผลไม่เป็นไป
ตามความตอ้งการจากการลงทุนในท่ีอตัราผลตอบแทนในหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทน
จากเงินปันผลไม่มีเสถียรภาพ 
 จีรศกัด์ิ จอมมงคล, 2550 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในตราสารอนุพนัธ์ของนกัลงทุน” พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหวา่ง 30 – 39 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได ้40,001 – 60,000 บาท อาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัหรือเจา้ของกิจการ ประสบการณ์ลงทุนมากกวา่ 6 ปี เป็นนกัลงทุนประเภทยอมรับ
ความเส่ียง เข้ามาลงทุนในตราสารอนุพนัธ์เพื่อเก็ก าไรระยะสั้ น ผลตอบแทนท่ีได้จะ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั และในอนาคตจะเพิ่มการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ นกัลงทุนใน
ตราสารอนุพนัธ์จดัอนัดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์มีค่าเฉล่ีย
เป็นอนัดบัหน่ึง คือปัจจยัดา้นความส าคญัของขอ้มูลข่าวสาร รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นเศษฐ
กิจและการเมือง ปัจจยัเก่ียวกบัตวัตราสารอนุพนัธ์ ปัจจยัทัว่ไปของการลงทุน ปัจจยัดา้น
ขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัดา้นภาวะหลกัทรัพย ์ตามล าดบั  
 ภทัรานิษฐ์ ครองอัมพรสุข, 2553 ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในตลาดทุนของประชาชนในประเทศไทย” พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61 มีอายุ 26 – 35 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 44.5 
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สถานภาพโสดร้อยละ 66.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อย
ละ 64.8 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 78.3 และมีรายไดอ้ยู่
ในระดบั 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 38.5  

พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะการลงทุนหุ้นสามญั (Common 
Stock) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีจ  านวนเงินท่ีลงทุนมากกว่า 35,001 บาท ร้อยละ 
39.5 มีระยะเวลาท่ีท่านลงทุน 1 - 3 ปี ร้อยละ 36.5 กลุ่มตวัอยา่งมีเหตุผลท่ีลงทุนเพราะเพื่อ
ความมัน่คงในอนาคตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีเป้าหมายหลกัท่ีลงทุนเพื่อตอ้งการ
ผลตอบแทนท่ีมัน่คง ไม่สามารถรับความเส่ียงจากความผนัผวนของผลตอบแทนได ้(ความ
เส่ียงน้อยท่ีสุด) ร้อยละ 42.2 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ี
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุนในบริษทัท่ีปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลางไม่แตกต่าง
กนั แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมี อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจลงทุนในบริษทัท่ีปรึกษาการลงทุนในเขตภาคกลางแตกต่างกนั  
 ธิดา ลือชาพฒันพร, 2554 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ตามวิเคราะห์ท่ีเผยแพร่ใน SSA Consensus” พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 51 ปีข้ึนไปการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากว่าอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชนมีรายไดใ้นช่วง10,000 -50,000 บาทข้ึนไป มีประสบการณ์ลงทุน1-5ปี โดย
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ด้านเน้ือหาสูงท่ีสุดและผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่นกัลงทุนทัว่ไปท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัมีผลต่อการเลือก
ลงทุนตามบทวิเคราะห์ต่างกนั ปัจจยัผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านกระบวนการต่างมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกลงทุน
ตามบทวเิคราะห์ 

วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยค าถามปิดแบบมีตวัเลือก ซ่ึงแบ่งเป็น 4 

ส่วนใหญ่ๆ คือ 
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 ส่วนท่ี 1 : แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปหรือปัจจยัส่วนบุคคลของคนรุ่นใหม่
ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 9 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 12 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 
18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 13 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 : แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 
48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 7 ขอ้ 

 การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชส้ถิติทางสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัทางประชากรศาสตร์ใชว้ิธีการวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี  

(Frequency) และแสดงหาค่าร้อยละ (Percentage)  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่

การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) 

ไดแ้ก่การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน  

(ANOVA) ไดแ้ก่  t-test, F-test และสถิติวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis : RA) เพื่อ
ท าการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดย
น าเสนอผลวเิคราะห์ไว ้4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของค าถามในแต่ละหัวขอ้ พบว่าการทดสอบ  
Scale ค าถามความต้องการของบุคคลทศันคติทกัษะพื้นฐานการรับรู้ขอ้มูล และการ
ตดัสินใจลงทุนในหุน้ มีความกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกนัโดยแต่ละกลุ่มของตวัแปรมีค่า 
Cronbach's Alpha มากกวา่ 0.7 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์เช่ือถือได ้ 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
เป็น เพศชาย 40.75% และเป็นเพศหญิง 59.25% มีอายุช่วง 28 - 33 ปี มากท่ีสุด คือ 25.75% 
เป็นอาชีพพนกังานเอกชนมากท่ีสุด คือ 71.50% รายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง < 20,000 บาท
มากท่ีสุด คือ 23.25% เงินออมต่อเดือน 10-20% ของรายได้ มากท่ีสุด คือ 42.00% เงิน
ลงทุนในหุ้น < 10% ของเงินออมมากท่ีสุด คือ 59.50% มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้น < 
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1 ปีมากท่ีสุด คือ 55.75% ระดบัการศึกษาท่ีระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คือ 62.25% และมี
สถานภาพโสดมากท่ีสุด คือ 64.75%  
 3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจของกลุ่มตวัอย่าง ปัจจยัดา้นพฤติกรรม 
ความตอ้งการของบุคคล พบว่า มีความตอ้งการความส าเร็จในชีวิตเป็นความตอ้งการของ
บุคคลท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.77 และปัจจยั
ดา้นพฤติกรรม ทศันคติ พบว่ามีความคิดในเชิงบวก มองโลกในแง่ดี เม่ือเผชิญกบัปัญหา 
เป็นทศันคติท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.55 ปัจจยั
ด้านความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะพื้นฐาน พบว่าให้ความส าคญัมากท่ีสุดท่ีมีความสนใจใน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.57 และปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
การรับรู้ขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดท่ีรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ผ่านทางออนไลน์ เช่น เวปไซต์ต่างๆ ห้องสนทนา เป็นตน้ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.18 การตดัสินใจลงทุนในหุ้น พบวา่ ตอ้งการมีสภาพทางการเงินของชีวิต
หลังวยัเกษียณท่ีดี และมั่นคงเป็นการตัดสินใจลงทุนในหุ้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.85  
 4. ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่ ดา้นเพศ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน เงินออมต่อเดือน เงินลงทุนในหุ้น ประสบการณ์การลงทุนในหุ้น และ
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 – 
48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 
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 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

 B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 2.806 0.303  9.258 0.000   

ความตอ้งการ
ของบุคคล 

0.221 0.038 0.238 5.887 0.000 0.860 1.162 

ทศันคติ 0.493 0.037 0.540 13.371 0.000 0.860 1.162 
R = 0.666                           R2= 0.444                    F-test = 158.236               Sig. = 0.000* 

*นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 
พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็น  66.6% และปัจจยั
ดา้นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถ
อธิบายการตดัสินใจลงทุนในหุน้ได ้44.4% นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของคน
รุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงประกอบดว้ย ความตอ้งการ
ของบุคคล และทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้นอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขต 
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

 B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 4.028 0.250  16.106 0.000   

ทกัษะพื้นฐาน 0.370 0.048 0.434 7.760 0.000 0.494 2.025 
การรับรู้
ขอ้มูล 

0.188 0.045 0.235 4.205 0.000 0.494 2.025 

R = 0.623                           R2= 0.388                   F-test = 125.919                 Sig. = 0.000* 
*นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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 พบว่าปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็น 62.3% และ
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ ท่ี มีอายุระหว่าง  18 - 48  ปี  ในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถอธิบายการตดัสินใจลงทุนในหุ้นได ้38.8% นอกจากน้ียงัพบว่า
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ ท่ี มีอายุระหว่าง  18 - 48  ปี  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย ทกัษะพื้นฐาน และการรับรู้ขอ้มูล มีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจลงทุนในหุน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายชุ่วง 28 - 33 ปี อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง < 20,000 บาท 
มีเงินออมต่อเดือน 10-20% ของรายได้มีเงินลงทุนในหุ้น < 10% ของเงินออม มี
ประสบการณ์การลงทุนในหุน้ < 1 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด 
 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัท่ีความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต และทศันคติท่ีมีความคิดในเชิงบวก มอง
โลกในแง่ดี เม่ือเผชิญกบัปัญหา 
 ผลการศึกษาดา้นความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้น พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
สนใจในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นทกัษะพื้นฐาน และให้ความส าคญักบัการรับรู้
ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ผ่านทางออนไลน์ เช่น เวปไซตต่์างๆ ห้อง
สนทนา เป็นตน้ 
 ผลการศึกษาดา้นการตดัสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการมีสภาพทางการเงินของชีวิต
หลงัวยัเกษียณท่ีดี และมัน่คง 
อภิปรายผลการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบวา่ 

ด้านเพศ – เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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ด้านอายุ – อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ดา้นอาชีพ – อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นรายไดต่้อเดือน - รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคน
รุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นเงินออมต่อเดือน - เงินออมต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของ
คนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นเงินลงทุนในหุ้น - เงินลงทุนในหุ้นท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของ
คนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นประสบการณ์การลงทุนในหุ้น - ประสบการณ์การลงทุนในหุ้นท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อการลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

ดา้นระดบัการศึกษา - ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนในหุ้นของ
คนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ดา้นสถานภาพการสมรส - สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการลงทุนใน
หุน้ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
 จากสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ทั้ งเพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน เงินออมต่อเดือน เงิน
ลงทุนในหุ้นประสบการณ์การลงทุนในหุ้น และระดบัการศึกษา มีผลต่อการลงทุนในหุ้น
ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัเห็นวา่ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้นั้น มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นของแต่
ละบุคคลซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ ภทัรานิษฐ์ ครองอมัพรสุข (2553) ท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งหมดเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดอ้ยูใ่นระดบั 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน จะส่งผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในตลาดทุนของประชาชนในประเทศไทย นอกจากน้ีผลการศึกษาวิจยั
ของ ชุติมา เจริญจิตร์ (2548) พบวา่ การใชเ้งินออมส่วนตวัมาลงทุนมีอิทธิพลต่อการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร
และการศึกษาวิจยัของนิธิศ หัตถการุณย ์(2548)   ระบุไวว้่า ประสบการณ์การลงทุนส่วน
ใหญ่ไม่ถึงปี เป็นหน่ึงในพฤติกรรมการลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนประเภทบุคคลใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
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สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น พบวา่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม
ของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็น 66.6% และปัจจยัด้านพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอธิบายการตดัสินใจลงทุนในหุ้นได ้
44.4% นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18-48 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงประกอบดว้ย ความตอ้งการของบุคคล และทศันคติมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลวิจยัดา้นพฤติกรรม ความตอ้งการของบุคคลสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีล าดบั
ขั้นความตอ้งการของ Maslow ซ่ึงกล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถ
อธิบายโดยใชแ้นวโนม้ของบุคคลในการคน้หาเป้าหมายท่ีจะท าให้ชีวิตของเขาไดรั้บความ
ตอ้งการ ความปรารถนา และได้รับส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเองเม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะ
ไดรั้บความพึงพอใจ และเม่ือบุคคลไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงแลว้ก็จะยงัคงเรียกร้อง
ความพึงพอใจส่ิงอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะของมนุษย ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ
จะได้รับส่ิงต่างๆ อยู่เสมอติดตวัมาแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงล าดบัขั้น
ของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั ดงันั้นความ
ตอ้งการ จึงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น ซ่ึงความตอ้งการความส าเร็จใน
ชีวิตเป็นความตอ้งการอบัดบัแรกท่ีบุคคลปรารถนาท่ีจะได้รับ และเป็นความปรารถนา
สูงสุดของมนุษย ์

ผลวิจยัด้านพฤติกรรม ทศันคติสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานพฤติกรรม
มนุษย์ของ วีระพนัธ์  แก้วรัตน์ (2553 : 15) ท่ีกล่าวไวว้่า ทศันคติเป็นการก าหนดของ
พฤติกรรมเพราะวา่เก่ียวพนักบัการรับรู้ บุคลิกภาพ และการจูงใจ ทศันคติเป็นความรู้สึกทั้ง
ทั้ งในทางบวกและในทางลบ เป็นภาวะจิตใจของการเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้และถูก
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยประสบการณ์ท่ีใชอิ้ทธิพลท่ีมีลกัษณะเฉพาะต่อการ
ตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ของแต่ละบุคคลท าให้ทศันคติมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นโดยทศันคติท่ีมีความคิดในเชิงบวก มองโลกใน
แง่ดีเม่ือเผชิญกบัปัญหาเป็นทศันคติท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายุระหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น พบว่า ปัจจยัด้านความรู้
ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ ท่ี มีอายุระหว่าง 18 - 48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้น คิดเป็น 62.3% และปัจจยัด้านความรู้ความ
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เขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอธิบายการ
ตดัสินใจลงทุนในหุน้ได ้38.8% นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจของคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย ทกัษะพื้นฐาน 
และการรับรู้ขอ้มูล มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหุ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ผลวิจัยด้านความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐานสอดคล้องกับแนวคิดด้าน
ประชากรศาสตร์กบัการลงทุน เพชรี ขมุทรัพย ์(2544) (อา้งถึงในจีรศกัด์ิ จอมมงคล, 2550 : 
4-6) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายของนกัลงทุน หน่ึงในนั้นคือ 
ปัจจยัดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสารซ่ึงหมายถึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีนกัลงทุนไดรั้บ และใช้
ในการประกอบการตดัสินใจซ้ือหรือขาย เช่น ข่าวสารดา้นการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ รายงาน
การซ้ือขายราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวตลอดเวลา มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน ท าให้ความสนใจใน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นทักษะพื้นฐานอนัดับแรกท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

ผลวิจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจการรับรู้ขอ้มูลสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการรับรู้
และกระบวนการรับรู้ ศิริโสภาคย ์บูรพาเดชะ (2529 : 93-97) ไดก้ล่าวไวว้า่ การรับรู้ คือ 
กระบวนการแปลหรือตีความต่อส่ิงเร้าข่าวสารท่ีผา่นอวยัวะรับสัมผสัทั้งหลาย ไดแ้ก่ ตา หู 
จมูก ล้ิน และกาย เข้าไปยงัสมองในรูปของไฟฟ้าและเคมี สมองซ่ึงเป็นคลังเก็บข้อมูล
มหาศาลจะตีความส่ิงเร้าหรือข่าวสารนั้นโดยอาศยัการเทียบเคียงกบัขอ้มูลท่ีเคยสะสมไว้
ก่อน หรือท่ีเรียกวา่ประสบการณ์เดิมการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน
ผ่านทางออนไลน์ จึงเป็นการรับรู้ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้น 
เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีหาไดง่้ายและสะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มูล นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของจีรศกัด์ิ จอมมงคล, 2550 ท่ีได้ท าการศึกษา เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ของนกัลงทุน” พบวา่ ปัจจยัดา้นความส าคญัของขอ้มูล
ข่าวสาร คือขอ้มูลจากสภาวะตลาดปัจจุบนั เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตรา
สารอนุพนัธ์มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับหน่ึง และผลงานวิจัยของสุพร จรูญรังษี, 2546 ท่ีได้
ท าการศึกษา เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน
ทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ความส าคญัในดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 
1. ใชใ้นการวเิคราะห์แนวโนม้โดยรวมของนกัลงทุนรุ่นใหม่ จากการท่ีนกัลงทุนรุ่นใหม่ให้
ความสนใจในการลงทุนในหุ้นจากเงินออมของรายได้ต่อเดือนท่ีได้รับ และตอ้งการมี
สภาพทางการเงินของชีวิตหลงัวยัเกษียณท่ีดีและมัน่คง ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีดีต่อโครงสร้าง
ตลาดทุนของประเทศในอนาคต 
2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นท่ีได้จากงานวิจยัน้ี สามารถ
น าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนรุ่นใหม่ในอนาคตได ้
3. สามารถประเมินรูปแบบการลงทุนในหุ้นในตลาดหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนรุ่นใหม่ จาก
ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจ ในส่วนของทกัษะพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 
4. จากปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ การรับรู้ขอ้มูล สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงส าหรับการ
ส่งเสริมการให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในหุ้น และเป็นแนวทางในการให้ความรู้
แบบสมบูรณ์แบบในทุกๆ ดา้น แก่นกัลงทุนรายใหม่ท่ีเร่ิมสนใจเขา้มาลงทุนในหุ้น เพื่อ
เป็นแรงขบัเคล่ือนนกัลงทุนรุ่นใหม่ใหก้บัตลาดทุนของประเทศต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
1. การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจในการลงทุนในหุน้เป็นหลกั ผูท่ี้ 
สนใจท าวิจยัคร้ังต่อไปสามารถวิจยัภาพรวมของการลงทุนในตราสารทุนรูปแบบอ่ืนๆ ได ้
เพื่อจะได้เป็นฐานขอ้มูลท่ีสามารถสนับสนุนการวิจยัในกลุ่มการลงทุนของตราสารทุน 
และเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใชต่้อไป 
2. การวจิยัคร้ังต่อไป สามารถเลือกกลุ่มตวัอยา่งให้มีความเจาะจงในแต่ละหวัขอ้มากยิ่งข้ึน 
เพื่อป้องกนัการแกวง่ของขอ้มูลในหวัขอ้ต่างๆ 
3. การศึกษากลุ่มตวัอยา่งนั้น สามารถศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีผูว้จิยัเลือกในการท าวจิยั 
บรรณานุกรม 
จีรศกัด์ิ จอมมงคล. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ของนักลงทุน.”
 การคน้ควา้แบบอิสระ,หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 
 2550 
ชุติมา เจริญจิตร์. “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
 ประเทศไทยของนักลงทุนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร.”สารนิพนธ์, หลกัสูตร
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั  ศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 
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