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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินท่ีอยูใ่นการดูแลของตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชากรอายุ 25-49 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ผล
การศึกษาพบวา่นกัลงทุนมีรายจ่ายทัว่ไปและภาระหน้ีสินค่อนขา้งมาก ท าให้มีสัดส่วนการ
ออมและการลงทุนท่ีค่อนขา้งนอ้ย  ตราสารทางการเงินท่ีมีการเลือกลงทุนมากท่ีสุดคือตรา
สารทุนและกองทุนรวม โดยปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายได ้มีผลต่อรูปแบบการลงทุน   และปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการลงทุนมาก
ท่ีสุดคือความเช่ือมัน่ในการลงทุน ส่วนปัจจยัภายนอกมีผลต่อการลงทุนมากท่ีสุดคือการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นการลงทุน  โดยแหล่งการรับรู้ขอ้มูลส่วนใหญ่มาจากอินเตอร์เน็ต 

ค าส าคัญ : การลงทุน  ตราสารทางการเงิน  ปัจจยัภายใน  ปัจจยัภายนอก 

ABSTRACT 

The purpose  of this research is to study the behavior and factors affecting 
investment in financial instruments of the Stock Exchange of Thailand . The data 
collected from the population aged 25-49 years in Bangkok. The  results show  that 
investors are quite more general expenditure and liabilities which effect  savings and 
investment.  Financial instruments that are choosing to invest most is equities and mutual 
funds. By demographic factors were gender, age, occupation, education and income 
affect investment style . The internal factors that the most affect to investment is 
confidence and the external factors is the recognized investment information . The source 
to get information mainly from the Internet. 
                                                           

 
1 สาขาการวเิคราะห์ธุรกิจและการวจิยั คณะสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ทีม่าและความส าคัญ 

การลงทุน คือทางเลือกในการบริหารเงินออมท่ีมีอยู่ให้งอกเงยตามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้เพื่อใหไ้ดรั้บผลก าไรหรือผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน  ในขอบข่ายของความเส่ียงท่ียอมรับ
ได ้และเพื่อการรักษาอ านาจซ้ือของตนจากภาวะเงินเฟ้อ  และยิ่งไปกวา่นั้นเงินลงทุนยงัมี
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  เน่ืองจากเงินท่ีลงทุนจะหมุนเวียนไป
ยงัผูท่ี้ตอ้งการเงินทุนเพื่อพฒันาหรือขยายธุรกิจทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล และน ามาซ่ึง
การจา้งแรงงาน  การลงทุนจึงเป็นตวัสะทอ้นความมัง่คัง่ของประเทศท่ีส าคญั 

ในปัจจุบนัรูปแบบการลงทุนทางการเงินมีเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น เงินฝากประจ า 
ตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารอนุพนัธ์ุ กองทุนต่างๆ และอสังหาริมทรัพยเ์ป็นตน้ ท าให้
นกัลงทุนตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผนจดัสรรทางด้านการเงิน  ทั้งน้ีนัก
ลงทุนจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจทางการลงทุนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทางการเงินมาก
ข้ึน 

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 192-194) 
ได้น าเสนอหลัก 6Ws1H  ซ่ึงเป็นเทคนิคในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ โดยใช ้7 ค าถาม คน้หาพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ Who? What? 
Why? Whom? When? Where? และ How? โดยผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นต่างๆ มีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่
ละบุคคล ท าให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม โดยท่ีเรา
สามารถแบ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประการ คือ ปัจจยัภายใน 
(ความจ าเป็น แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้ และการเรียนรู้) และปัจจยัภายนอก 
(เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้ม)  อีกทั้งเพชรี ขุมทรัพย ์(2544: 
6) ไดก้ าหนดปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุนคือ อายุของผูล้งทุน  นิสัย
ส่วนตวัของผูล้งทุน  ความสมคัรใจในการลงทุน และ ความจ าเป็นของผูล้งทุน  และศูนย์
ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (2556: 62) ไดแ้บ่งช่วงอายุของผูล้งทุนเป็น 4 ช่วง คือ 
Accumulation Phase คือ ช่วงท่ีเร่ิมตน้ท างาน  Consolidation Phase คือช่วงท่ีมีรายไดสู้ง
กวา่รายจ่าย  Spending Phase คือช่วงเกษียณอายุ และ Gifting Phase คือช่วงปลายของชีวิต  
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โดยส่ิงท่ีผูล้งทุนจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตดัสินใจลงทุนคือความเส่ียง ทั้ ง
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบและไม่เป็นระบบ (ศิรินุช อินละคร, 2548 :126-127)  

จากการศึกษาของสถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย(TS) พบวา่ นกัลงทุนมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงอายุ โดย
ผูท่ี้อายุระหวา่ง 20-45 ปี ลงทุนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเพิ่มค่าของเงินหรือปกป้องเงิน
ลงทุนให้มีความมัน่คง เพื่อคงอ านาจซ้ือไวเ้ท่าเดิม  ส่วนผูท่ี้อายุตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป ลงทุน
โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อเตรียมเกษียณอายุหรือเป็นรายไดป้ระจ า   โดยพฤติกรรมการ
ลงทุนของประชาชนส่วนใหญ่ย ังคงเน้นท่ีการฝากเงินกับสถาบันการเงิน  อีกทั้ ง
สถาบนัวิจยัเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้ผยแพร่งานวิจยัซ่ึงไดใ้ห้
ความส าคญัในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมทางการเงินและการลงทุนของนกัลุงทุนบุคคลเป็น
หลกั โดยปี 2553 ไดเ้ผยแพร่งานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมของนกัลงทุนบุคคลท่ีเน้นการลงทุน
ระยะสั้นในตลาดหุน้ไทย (ดร. สันติ กีระนนัทน์ , 2553) ซ่ึงท าการศึกษาความเขา้ใจมุมมอง
และปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจลงทุน และ เพื่อส ารวจพฤติกรรมและรูปแบบการลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ พบวา่ความรู้ก่อนการลงทุน  เทคนิคการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์การก าหนดระดบั
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการจากการลงทุน และขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับ เป็นปัจจยัท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจลงทุน  โดยนักลงทุนท่ีสามารถท าก าไรได้ดีมกัมีการกระจายการลงทุน และ
สามารถปฏิบติัตามแผนการลงทุนท่ีวางไวไ้ด ้ รวมทั้งมีการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือขายอย่าง
เป็นระบบ   ต่อมาในปี2554 ได้เผยแพร่ผลการวิจยัโครงการวิจยัผูล้งทุน (สง่า บรรจง
ประเสริฐ และ กนิยะ อิสริยะประชา , 2554 )  ซ่ึงไดศึ้กษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมการใช้
จ่ายเงินของนกัลงทุน  ระดบัความรู้ทางการเงินและการลงทุน  และพฤติกรรมการออมและ
การลงทุน  พบวา่ นกัลงทุนทัว่ไปมีการลงทุนในหุ้นและกองทุน เพิ่มข้ึนตามระดบัรายได ้
ซ่ึงรูปแบบและลกัษณะการลงทุนจะข้ึนอยูก่บัสภาพตลาดเป็นหลกั โดยนกัลงทุนส่วนใหญ่
ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะรับความเส่ียงไดสู้งมกัจะลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูงเป็น
หลัก  และมักจะตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง  ส่วนนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุน มักจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีเป็นหลกั  อีกทั้งนกัลงทุนมีแนวโนม้ท่ีจะลงทุนเพิ่มข้ึนหาก
สภาพทางการเมืองมัง่คง  และในปี 2555 มีการวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการ
ลงทุน กลุ่มคนช่วงอายุ 20-29 ปี (รศ.วิทวสั รุ่งเรืองผล , 2555) โดยไดศึ้กษาทศันคติ ความ
ตอ้งการ และพฤติกรรมการลงทุนและการออมเงินของผูล้งทุนบุคคล ท่ีมีอายุ 20-29 ปี ซ่ึง
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท่ีมีศกัยภาพในการลงทุน พบว่ากลุ่มคนอายุ20-29 ปี ส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัการวางแผนทางการเงิน  และตอ้งการน าเงินไปท าธุรกิจส่วนตวัมากกว่า
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น าไปลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากมองวา่ตนเองมีความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในระดบั
น้อย  มีการตดัสินใจลงทุนภายใตข้อ้มูลความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมากกว่าตดัสินใจด้วย
ตวัเอง  นอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่มผูท่ี้ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยย์อมรับความเส่ียงไดสู้งกวา่ผู ้
ท่ีไม่ลงทุน โดยแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจหลกัคือ Internet ครอบครัว และเพื่อน  

โดยงานงานวิจยัของสุพร จรูญรังสี (2546) ไดส้รุปวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยม์ากท่ีสุดคือผลตอบแทนและ แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์และค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีการตลาด  แต่หากเป็นการลงทุนในการทุนรวม 
ตามงานวจิยัของ ณฐักร เลาหสงคราม (2555) นกัลงทุนจะค านึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เป็นหลัก  โดยธมลวรรณ ศรีค า (2550) ยงัเพิ่มเติมว่าปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และการเมืองมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน   

อีกทั้งยงัมีงานวิจยัของต่างประเทศ ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน พบวา่ อายุ รายได ้และการศึกษา มีผลต่อรูปแบบ
การลงทุนของนกัลงทุน คือ Jain and Mandot (2012)  Wajid and Hussain (2009) 
Shanmugsundaram and Balakrishnan (2011)   และSimon (1986) ไดก้ล่าววา่ขอ้จ ากดัของ
ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน  ซ่ึงสรุป
ได้ว่านักลงทุนตดัสินใจลงทุนบนพื้นฐานของปัจจยับางอย่าง  ซ่ึงตรงกับงานวิจยัของ 
Chandra and Sharma (2010) ท่ีสรุปวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน เป็นเร่ืองปัจจยั
ทางด้านจิตวิทยาเป็นหลัก  เช่น ความเป็นนักอนุรักษ์นิยม ความไม่มั่นใจในตนเอง 
ความรู้สึกถึงโอกาสในการลงทุน  เป็นตน้   Shanmugsundaram and Balakrishnan (2011) ก็
ไดช้ี้ให้เห็นว่ากระบวนการตดัสินใจ ไม่ไดมี้เพียงเหตุผลเดียว โดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีตอ้ง
ตดัสินใจในทนัที การตดัสินใจจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีไดรั้บในขณะนั้น    ส่วน Alleyne and 
Broome (2010) ได้สรุปว่าปัจจยัท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุน คือ ทศันคติ 
ค่านิยมร่วม การรับรู้ และ ความเส่ียงท่ียอมรับได้  อีกทั้ง Sultana and Pardhasadhi (2012) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนบุคคล พบวา่ ความเส่ียง และ 
ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการลงทุน ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ Cooray 
(2003)  และ Sharma and Gupta (2011)  

การศึกษาน้ีจึงเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจในพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินของนกัลงทุนบุคคลใหม้ากยิง่ข้ึน   ซ่ึงในงานวิจยั
น้ีจะศึกษาเฉพาะตราสารทางการเงินท่ีอยู่ในความดูแลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย ซ่ึงประกอบดว้ย หุ้นกู ้หน่วยลงทุน ตราสารทุน และ ตราสารอนุพนัธ์ ของประชากร
ช่วงอาย ุ25-49 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร  
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวธีิวจัิยและสถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน  ของประชากรอายุ 25-49 ปี ในกรุงเทพมหานคร 
โดยใชแ้บบ สอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลซ่ึงมีระยะเวลาการส ารวจ ระหวา่งวนัท่ี 
16 กนัยายน 2556 – 15 พฤศจิกายน 2556 (2 เดือน) โดยขอ้ค าถามมีเน้ือหาเก่ียวกบั
พฤติกรรม   และการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภายในและภายนอก    

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรช่วงอายุ 25-49 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีรายได ้ซ่ึงมีอยูจ่  านวน 2,756,330 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2556)  โดยไดก้ าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%    ยินยอมให้เกิดความคลาด เคล่ือนในการประเมินค่าไดใ้นระดบั 
0.05  และท าการเลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling)     และค านวณหาขนาดตวัอยา่งรวมดว้ยวิธีเนยแ์มน ( Neyman allocation)   ใน
การวจิยัน้ีไดข้นาดตวัอยา่งรวมจ านวน 304 ราย 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพ 

 ระดบัการศึกษา 

 อาชีพ 

 รายไดต้่อเดือน 

 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

พฤติกรรมการลงทุนทางการเงิน 

 
 
 
 

พฤติกรรมการลงทุนทาง
การเงินของประชากร ช่วงอาย ุ

25 -49 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนทางการเงิน 
 ปัจจยัภายใน 

 ปัจจจยัภายนอก 
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สถิติท่ีใช้ในการวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติพื้นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  การประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากร  ค่าเฉล่ียของประชากร  การประมาณค่าความแปรปรวน  ค่า
คลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าเฉล่ีย   

ผลการวจัิย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นเพศชายร้อยละ 46.4 และเพศหญิงร้อยละ 53.6 
โดยอายุเฉล่ียของเพศชายและหญิงคือ 34  และ 35 ปีตามล าดบั ระดับการศึกษาต ่ากว่า
เทียบเท่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 61.2 ของนกัลงทุนทั้งหมด ระดบัการศึกษาปริญญาโท
ข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 38.8 ของนักลงทุนทั้งหมด โดยนกัลงทุนมีรายได้บุคคลเฉล่ียต่อ
เดือน 39,697 บาท  
ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมทางการเงิน 

1.  แหล่งรายไดส่้วนใหญ่ของนกัลงทุนมาจากเงินเดือนประจ า คิดเป็นร้อยละ 83.81 
ของรายไดท้ั้งหมดในแต่ละเดือน นอกเหนือจากนั้นไดม้าจากการท าธุรกิจส่วนตวั 
ร้อยละ 10.23  รายไดจ้ากดอกเบ้ียและเงินปันผล ร้อยละ 3.20 และรายไดจ้ากแหล่ง
อ่ืน ร้อยละ 2.76 

2. นกัลงทุนมีการจดัสรรรายไดเ้พื่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายทัว่ไป
ร้อยละ 38.13  ค่าใชจ่้ายในการผอ่นช าระหน้ี ร้อยละ 20.41  เงินลงทุนในตราสาร
ทางการเงินร้อยละ 18.12  เงินออมร้อยละ 14.23 ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาร้อยละ 
5.86  และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 3.26  ของรายไดท้ั้งหมด   

3. เม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึน นกัลงทุนมีแนวโนม้ท่ีจะลงทุนเพิ่มข้ึน ดงัตารางท่ี 1 
ตางรางที ่1 : ช่วงรายไดก้บัสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน 

ช่วงรายได ้
สัดส่วน เงินลงทุน 
ค่าเฉล่ีย S.D. 

ไม่เกิน 20,000 บาท  .18 .122 
20,001-30,000 บาท .14 .099 
30,001-40,000 บาท .16 .096 
40,001-50,000 บาท .21 .138 
มากกวา่ 50,000 บาท .22 .175 
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4. นกัลงทุนมีการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.17 
ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยมีการลงทุนในกองทุนรวมเป็นสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 
คิดเป็นร้อยละ 37.79 และลงทุนในตราสารทางการเงินอ่ืนๆร้อยละ  13.08  ส่วน
ตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.70 
และ 2.26 ของเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน  ตามล าดบั   

5. พฤติกรรมการลงทุน ของนกัลงทุนเพศชายส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารทุน คิดเป็น
ร้อยละ 70.2 ของนกัลงทุนเพศชายทั้งหมด  ขณะท่ีเพศหญิงส่วนใหญ่ลงทุนใน
กองทุนรวม คิดเป็นร้อยละ 71.2  ของนักลงทุนเพศหญิงทั้งหมด  ส่วนกลุ่มนัก
ลงทุนช่วงอายุ 25-36 ปี(Accumulation Phase ) ส่วนใหญ่จะเลือกลงทุนในกองทุน
รวม คิดเป็นร้อยละ 75.4  ของนกัลงทุนทั้งหมด  และ กลุ่มนกัลงทุนช่วงอายุ 36-49 
ปี(Consolidation Phase)  ส่วนใหญ่จะเลือกลงทุนในตราสารทุน คิดเป็นร้อยละ 
63.2 ของนกัลงทุนทั้งหมด    ระดบัการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทส่วน
ใหญ่จะลงทุนในกองทุนรวม คิดเป็นร้อยละ 58.6 และ 71.1 ของนกัลงทุนทั้งหมด  
ตามล าดบั  ดงัตารางท่ี 2 

ตางรางที ่2 : ร้อยละของนกัลงทุนท่ีลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆจ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากร 

ลกัษณะ
ทาง

ประชากร 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ร้อยละของนักลงทุน 
รวม ตราสาร

ทุน 
ตราสาร
หนี้ 

กองทุนรวม 
ตราสาร
อนุพนัธ์ 

อืน่ๆ 

เพศ 
   ชาย 70.2%* 21.3% 59.6% 14.9% 28.4% 46.4% 
   หญิง 51.5% 22.1% 71.2%* 6.1% 28.2% 53.6% 

ช่วงอาย ุ

   Accumulation 
Phase  

63.2%* 21.1% 60.0% 13.2% 22.6% 37.5% 

   Consolidation 
Phase 

55.3% 22.8% 75.4%* 5.3% 37.7% 62.5% 

ระดบั
การศึกษา 

   ต ่ากวา่หรือ 
เทียบเท่าปริญญา

ตรี 
58.1% 15.1% 58.6%* 3.2% 27.4% 39.8% 

   ปริญญาโทข้ึน
ไป 

63.6% 32.2% 77.1%* 21.2% 29.7% 60.2% 
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6. ในการลงทุนนักลงทุนส่วนใหญ่ตดัสินใจลงทุนด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 81.9 

ของนักลงทุนทั้งหมด  มีเพียงร้อยละ 14.8  ท่ีตดัสินใจร่วมกบัครอบครัว เพื่อน 
และ ญาติ  และนักลงทุนร้อยละ 3.3 ตัดสินใจลงทุนโดยฟังค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ีการตลาด 

7. นกัลงทุนส่วนใหญ่ไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนจากอินเตอร์เน็ต คิดเป็น
ร้อยละ 63.55 ของนกัลงทุนทั้งหมด  รองลงมาคือส่ือสาธารณะ เช่นโทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 59.53    จากส่ือส่ิงพิมพ ์ ร้อยละ 38.80     จากเพื่อนๆ/
ญาติ ร้อยละ 38.13 และ  จากพนกังานของสถาบนัการเงิน ร้อยละ 28.76  

ผลการศึกษาด้านปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน 
นกัลงทุนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารทาง

การเงิน โดยรวมทั้งปัจจยัภายในและภายนอกอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั 
พบว่าปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินมากท่ีสุด คือ 
ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการลงทุน ทั้งทางส่ือโฆษณา website และ จากเจา้หนา้ท่ีบล./
บลจ.   ส่วนปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินมากท่ีสุด คือ 
ความเช่ือมัน่ในการลงทุน  ดงัตารางท่ี 3 
ตางรางที ่3 : ระดับของปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อการลงทุน 

รายการความคิดเห็น Mean S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ   
รายการความคิดเห็น Mean S.D. 

ระดับ
ความส าคัญ 

ความเช่ือมัน่ในการ
ลงทุน 

7.56 1.22 มาก 
  

เศรษฐกิจภายใน 
ประเทศ  

7.17 1.82 มาก 

ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

5.44 1.42 ปานกลาง 
  

เศรษฐกิจภายนอก
ประเทศ 

7.53 1.28 มาก 

สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีท่ีจะไดรั้บ  

5.64 2.37 ปานกลาง 
  

ความมัน่คงทางการ
เมือง 

7.16 1.82 มาก 

ความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองการลงทุน 

7.5 1.34 มาก 
  

วฒันธรรมและสังคม
รอบตวั  

6.73 1.54 มาก 

ยอมรับความเส่ียง 5.43 1.45 ปานกลาง 
  

ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ
เก่ียวกบัการลงทุน 

7.75 1.26 มาก 

รวมปัจจัยภายใน 6.32 1.56 มาก   รวมปัจจัยภายนอก 7.27 1.54 มาก 
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ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ผลต่อการลงทุนในตราสารทางการเงินโดยใช้
สถิติอนุมาน 

1. ด้านเพศของนักลงทุน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และ เพศหญงิ 
a. นกัลงทุนท่ีมีเพศต่างกนัจะมีการลงทุนในตราสารทุน  กองทุนรวม  ตรา

สารอนุพนัธ์ และตราสารทางการเงินอ่ืนๆแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีเพียงการลงทุนในตราสารหน้ีเท่านั้นท่ีเพศ
ไม่มีความแตกต่าง   

b. นกัลงทุนท่ีมีเพศต่างกนัจะมีการลงทุนโดยพิจารณาปัจจยัทางดา้นสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และ ความมัน่คงทางการเมืองในระดบัท่ีแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   และค านึงถึงปัจจยัเร่ืองสภาพ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ ในระดบัท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.10    

2. ด้านกลุ่มอายุของนักลงทุน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ Accumulation Phase อายุ 25-36 ปี 
และ  Consolidation Phase อายุ 37-49 ปี 

a. นกัลงทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มอายุต่างกนัจะมีการลงทุนในตราสารทุน  และ  ตรา
สารอนุพนัธ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

b. นักลงทุนท่ีอยู่ในกลุ่มอายุต่างกันจะมีการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัย
ทางดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน  วฒันธรรมและสังคมรอบตวั และ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัการลงทุน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05    

3. ด้านระดับการศึกษาของนักลงทุน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ระดับปริญญาตรีหรือต ่ากว่า 
และ ปริญญาโทขึน้ไปหรือเทยีบเท่าปริญญาโท 

a. นกัลงทุนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีการลงทุนในตราสารทุน  และ  
ตราสารอนุพนัธ์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

b. นักลงทุนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีการลงทุนโดยพิจารณาปัจจยั
ทางด้านผลตอบแทนจากการลงทุน  ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการลงทุน 
ระดบัยอมรับความเส่ียง และความมัน่คงทางการเมือง แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4. ด้านอาชีพของนักลงทุน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ,พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ,พนักงานบริษัทเอกชน,เจ้าของกจิการ และอาชีพอสิระ 

a. นกัลงทุนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการลงทุนในตราสารทางการเงินตราสารทุน 
และตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

b. นักลงทุนท่ีมีอาชีพต่างกัน จะมีการลงทุนโดยพิจารณาปัจจยัทางด้าน
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการลงทุน  ระดบั
ยอมรับความเส่ียง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ด้านรายได้บุคคลรวมเฉลีย่ต่อเดือนของนักลงทุน แบ่งเป็น 5 ช่วง คือ ไม่เกนิ 
20,000 บาท , 20,001- 30,000 บาท , 30,001-40,000 บาท, 40,001-50,000 บาท และ 
มากกว่า 50,000 บาท 

a. นกัลงทุนท่ีมีรายได้บุคคลรวมเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการลงทุนในตรา
สารทางการเงินตราสารทุน ตราสารอนุพนัธ์ และตราสารทางการเงิน
ลงทุนอ่ืน ๆ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

b. นกัลงทุนท่ีมีรายได้บุคคลรวมเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั จะมีการลงทุนโดย
พิจารณาปัจจยัทางด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ยอมรับความเส่ียง 
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ความมัน่คงทางการเมือง แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปและอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาพบวา่ อายุ รายได ้และการศึกษา มีผลต่อรูปแบบการลงทุนของ
นกัลงทุน ตรงกบังานวิจยัของ Jain and Mandot (2012)  Wajid and Hussain 
(2009)  Shanmugsundaram and Balakrishnan (2011)   และSimon (1986)  
และนักลงทุนแนวโน้มท่ีจะลงทุนในตราสารทางการเงินเพิ่มข้ึนเม่ือรายได้
เพิ่มข้ึน และเม่ือตอ้งการผลตอบแทนสูงจะลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียง
สูง  โดยมกัจะตดัสินใจลงทุนด้วยตนเอง ส่วนนกัลงทุนท่ีลงทุนในกองทุน 
มกัจะค านึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีเป็นหลกั  ตรงกบังานวิจยัของสง่า บรรจง
ประเสริฐ และ กนิยะ อิสริยะประชา (2554)  และนักลงทุนส่วนใหญ่ได้
รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนจากอินเตอร์เน็ตในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงตรง
กบังานวจิยัของ รศ.วทิวสั รุ่งเรืองผล (2555)   
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2. ปัจจุบนันกัลงทุนมองวา่ตนเองมีความเช่ือมัน่ในการลงทุน  และมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนอยูใ่นระดบัมาก และส่วนใหญ่จะตดัสินใจลงทุนดว้ย
ตนเองเป็นหลกั ท าให้มีการกระจายการลงทุนท่ีมีความหลายมากข้ึน โดยตรา
สารทุนและกองทุน เป็นตราสารท่ีนักลงทุนเลือกลงทุนมากท่ีสุด เน่ืองจาก
เหตุผลเร่ืองผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝากและสามารถชนะเงินเฟ้อได ้และมี
ความสะดวกในการซ้ือขาย และ การมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ  ส่วนตราสาร
หน้ีนกัลงทุนมองวา่ใหผ้ลตอบแทนท่ีค่อนขา้งต ่าและระยะเวลาลงทุนค่อนขา้ง
นาน และตราสารอนุพนัธ์นกัลงทุนมีความกงัวลเร่ืองความเส่ียง ความรู้ความ
เขา้ใจท่ีไม่เพียงพอเน่ืองจากเป็นตลาดท่ีค่อนขา้งใหม่ ท าให้นักลงทุนสนใจ
ลงทุนยงัค่อนขา้งนอ้ย  

3. จากผลการวิจยัเม่ือพิจารณาเร่ืองสัดส่วนการลงทุนในตราสารทางการเงิน 3 
ประเภท คือตราสารทุน กองทุนรวม และตราสารหน้ี พบวา่นกัลงทุนมีการน า
เงินไปลงทุนคิดเป็นร้อยละ 39.27   31.79 และ 7.60 ของเงินลงทุนในตราสาร
ทางการเงิน ตามล าดบั โดยเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนโดยเฉล่ีย
ของตลาด 3 ปียอ้นหลงั พบว่า หากนกัลงทุนน าเงินไปลงทุนและมีการถือ
ครองตราสารเป็นระยะเวลา 3 ปี ( ตั้ งแต่ปี 2553-2555) มีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนโดยเฉล่ียร้อยละ 11.99  และมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดถึง
ร้อยละ 22.46  

ท่ีมา : Morningstar Direct ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2555  

4. นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจยัภายนอก เช่น ข้อมูลข่าวสารท่ี
ไดรั้บเก่ียวกบัการลงทุน  เร่ืองเศรษฐกิจภายนอกและภายในประเทศ  ความ
มัน่คงทางการเมือง และสังคมวฒันธรรม อยูใ่นระดบัมาก โดยนกัลงทุนจะมี

Market  
 YTD   1Y   3Y  

 Return   S.D.   Return   S.D.   Return   S.D.  
 SET(Thailand)  26.67 14.19 41.66 12.67 21.89 18.25 
 Fund : Moderate Allocation 11.97 7.01 16.85 8.22 9.61 9.46 
 Thai BMA Government 
Bond  

1.76 3.85 5.12 4.00 4.51 3.85 
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โอกาสตัดสินใจลงทุนเพิ่มข้ึน  เม่ือได้รับข้อมูลมากข้ึน  เศรษฐกิจเติบโต 
การเมืองมัน่คง และสังคมแวดลอ้มมีการลงทุนเพิ่มข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1. แมเ้ม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึนมีแนวโน้มท่ีจะมีการลงทุนเพิ่ม แต่จะเห็นไดว้่าสัดส่วนการ

ลงทุนโดยเฉล่ียยงัค่อนขา้งนอ้ยเพียงแค่ร้อยละ 18.12 ของรายไดต่้อเดือน  ดงันั้น
หากนกัลงทุนสามารถจดัสรรรายได ้และเงินลงทุนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม จะท า
ใหฐ้านะทางการเงินและการลงทุนเป็นไปอยา่งสมดุล  แต่นกัลงทุนท่ีมีรายไดน้อ้ย
ไม่ควรลงทุนมากเกินไปเพราะอาจท าให้เกิดปัญหาสภาพคล่องและความกดดนั
ทางการเงิน  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาระค่าใช้จ่ายพื้นฐานของแต่ละบุคคล ดงันั้นเงินท่ี
น ามาลงทุนควรเป็นเงินส่วนท่ีเหลือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัและภาระ
ทางการเงินดา้นอ่ืนๆแลว้ 

2. การลงทุนในตราสารทุนแมว้า่จะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นจุดสนใจท่ีท า
ให้นกัลงทุนน าเงินเขา้มาลงทุนมากข้ึน แต่ทั้งน้ีนกัลงทุนควรตระหนกัว่าในช่วง
วิกฤติการเงินตราสารทุนกลบัเป็นหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนต ่าท่ีสุด เน่ืองจาก
ผลตอบแทนแปรผนัตามภาวะเศรษฐกิจ และอ่อนไหวต่อปัจจยัต่างๆมากกว่า
สินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ซ่ึงการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงนกัลงทุนยอ่ม
คาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงเพิ่มข้ึนด้วย  ดังนั้ นในการลงทุนนักลงทุนควรวาง
แผนการลงทุนโดยพิจารณาเร่ืองความเส่ียงเป็นส าคญั อีกทั้งยงัควรมีการกระจาย
การลงทุนเพื่อลดความเส่ียง และมีจงัหวะในการลงทุนท่ีเหมาะสม โดยการติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอและใกลชิ้ด 

3. จากขอ้เสนอแนะของนักลงทุน ระบุว่านกัลงทุนท่ีไม่ค่อยไม่เวลาในการติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารการลงทุน มกัจะเลือกลงทุนในกองทุนรวม อีกทั้งนอกจากจะไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีดีแลว้ยงัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกดว้ย ดงันั้นการเลือกลงทุน
ในการกองทุนรวม จึงเหมาะสมกบันักลงทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีดีกว่าการ
ฝากเงิน และยงัเหมาะสมกบันกัลงทุนมือใหม่ท่ีตอ้งการลงทุนอีกด้วย เน่ืองจาก
การบริหารกองทุนจะท าโดยผูจ้ดัการกองทุนและทีมงานท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 

4. ในการลงทุน นกัลงทุนจะมีการหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการลงทุนในตราสารทาง
การเงิน โดยแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการลงทุนมาก
ท่ีสุด คือ อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์ วิทยุ และหนงัสือพิมพ ์ดงันั้น ตลาดหลกัทรัพย ์
และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ ควรเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
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ขอ้มูลการซ้ือขายและขอ้มูลผลตอบแทนผา่นส่ือเหล่าน้ีใหม้ากข้ึน เพื่อเป็นช่องทาง
ในการสร้างแรงจูงใจให้นกัลงทุนเขา้มาลงทุนในตราสารทางการเงินให้เพิ่มมาก
ข้ึน 
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