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ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลตอบแทนทีไ่ด้รับจากการลงทุนในหุ้นของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร  

THE  FACTORS THAT AFFECT THE RETURNS FROM   INVESTING   IN  
THE  SHARES   OF    RETAIL  INVESTORS    IN    BANGKOK 

ธญัญนิ์ศา ทวสีถิตยฐ์ากูร1    ชนะเกียรติ สมานบุตร2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การลงทุนในหุน้ของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใช้
ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหุน้  เป็นประโยชน์แก่การวางแผนในการซ้ือหรือ
ขายหุน้ของนกัลงทุน  ตลอดจนในดา้นการระดมทุนผา่นตลาดหุน้ของผูต้อ้งการเงินทุนเพื่อ
วางแผน ด าเนินงาน และพฒันาธุรกิจใหเ้ป็นท่ีสนใจแก่นกัลงทุน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชข้อ้มูลปฐมภูมิ เป็นกลุ่มตวัอยา่งนกัลงทุนท่ีลงทุนในหุน้
ทั้งส้ิน 400 ราย การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ Cochran ก าหนดความ
เช่ือมัน่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5 %โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลจากนั้นจึงมีการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปไดแ้ก่  
ค่าความถ่ี  (Frequency)     ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation)  และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรโดยใช ้
Chi-square Test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ตัวแปรต้นซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการลงทุน และ ปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในการตดัสินใจลงทุนใน
หุน้ (ดา้นพื้นฐาน และดา้นเทคนิค) นั้น  มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม ซ่ึงคือ ผลตอบแทน
ท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ 
ค าส าคัญ: หุน้, นกัลงทุนรายยอ่ย ,ผลตอบแทนการลงทุน 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
The Purpose of this research is to study the factors that affect the return from investment 
in the shares of investors in Bangkok to be useful information for planning to sell or buy 
the stock for investors  as well as fundraising for management planning and business 
developing to attract the investors. 
 This study use the primary information as the stock investor total 400 persons by 
using Cochrane formula to specify the sample and the confidence 95% , error mere 5% 
by using questionnaire to collection of data and analyze the data by computer program as 
Frequency , Percentage , Mean ,Standard Deviation and relation of variable analyzing by 
Chi-square Test ,at significance level 0.05. 
 As of The Hypothesis Testing results, Independent variable which compose of 
demographic factors, investment behaviour and investment decisions factors (Basic, 
Technic) correlate with Dependent Variables, which is the stock investment return. 
KEYWORDS :  SHARES, RETAIL INVESTORS, INVESTMENT RETURNS 
 
บทน า 
 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา การขยายตวัเศรษฐกิจประเทศไทย พบว่ามีการปรับตวัใน
โครงสร้างต่างๆอย่างต่อเน่ือง ทั้งในภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการโดยมีเงินทุน
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการขยายตวัดงักล่าวซ่ึงแหล่งเงินทุนเหล่าน้ีได้มาจากเงินออม
ภายในและภายนอกต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุน  แต่ประชาชนส่วนใหญ่
ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน และมีความกงัวลในภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ดงันั้น
เพื่อช่วยนักลงทุนรายย่อยและประชาชนซ่ึงยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์นกัลงทุนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนกัลงทุนรายยอ่ย มกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
โดยหวงัเพื่อจะได้ก าไรจากส่วนเกินทุน (Capital Gain) และเงินปันผล (Dividend) แต่
เน่ืองจากการลงทุนในหลกัทรัพยย์งัคงมีความผนัผวนอยู่ตามภาวะเศรษฐกิจ แสดงให้เห็น
การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์มีส่ิงหน่ึงท่ีจะมาเติมเต็มความฝันของคนเหล่าน้ีได ้นัน่ก็คือ 
การร่วมเป็นเจา้ของกิจการกบับริษทัต่างๆ ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์หรือ การ
ลงทุนในตลาดหุ้นนัน่เอง ในการระดมเงินออมจากประชาชนเพื่อน าไปกระจายการลงทุน
ในสินทรัพยท์างการเงินต่างๆและเป็นผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและให้มี
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ความรู้และความเขา้ใจแก่นกัลงทุนเพื่อลดความเส่ียงในการบริหารการลงทุนให้เหมาะสม
(พรรณี ม่ิงเจริญชาญ,2547,หนา้1-2) 
 รายงานการวจิยัน้ีจะช่วยศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน
ในหุน้ของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อท่ีจะให้นกัทุนน ามาใชพ้ิจารณาใน
การตดัสินใจซ้ือขายหุน้เพื่อประสบความ ส าเร็จในการลงทุนอยา่งย ัง่ยืนและพฤติกรรมการ
ลงทุนของนกัลงทุนในหุ้นอีกทั้งยงัทราบถึงปัจจยัใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทุนในหุ้นหรือหลกัทรัพยน์ั้นๆนอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการรวมถึงวาง
นโยบายการออกหลกัทรัพยห์รือหุ้นของบริษทัมหาชนจ ากดั หรือ บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์
ออกมาเพื่อระดมเงินทุน จากผูล้งทุน ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
          1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะพฤติกรรมของนกัลงทุนราย
ยอ่ย ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการลงทุนในหุน้     
 2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีถูกน ามาใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุน้เพื่อให้นกั
ลงทุนสามารถประสบความส าเร็จในหุน้มากข้ึน             
 3. เพื่อเปิดเผยภาพรวมของผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุ้น ของนกัลงทุน
รายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบั ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนรายย่อย
ไดรั้บจากการลงทุนในหุน้        
 2. พฤติกรรมการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบั ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนรายยอ่ยไดรั้บ
จากการลงทุนในหุน้         
 3. ปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นท่ีนกัลงทุนรายย่อยน ามาใช้  มี
ความสัมพนัธ์ ต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ 
ขอบเขตของการวจัิย        
 1.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ  นักลงทุน ซ้ีอขาหุ้นซ่ึงอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัลงทุนรายยอ่ยจ านวน 400 ราย    
   2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์   ลกัษณะพฤติกรรมของ
การลงทุน ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้น  และผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ลงทุนในหุน้ 
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 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท าวิจยั  คือ อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ถึง  
เดือนมีนาคม 2557 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย       
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขง้ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวความคิดคร้ังน้ี 
ดงัน้ี 
        ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์         
 - เพศ - อาย ุ  - การศึกษา - สถานภาพ 
 - สมรส - อาชีพ  - รายไดส่้วนบุคคล 
- ประสบการณ์ในการลงทุน 
 
 พฤตกิรรมการลงทุนในหุ้น      

 -  วตัถุประสงคใ์นการลงทุน         

 - มูลค่าเงินท่ีน ามาลงทุน   

 - ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุน 

 - โอกาสท่ีมกัจะตดัสินใจซ้ือขายหุน้ 

 - ความถ่ีของการลงทุนซ้ือขายหุน้  

 -  ช่องทางในการซ้ือขายหุน้  

 - ประเภทของหุน้ท่ีจะซ้ือ   

 - สดัส่วนเงินลงทุนเทียบกบัทรัพยสิ์น 

 - การยอมรับความเส่ียงในการลงทุน 

 - การยอมรับผลขาดทุน   

 - ขั้นตอนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือหุน้ 

 
ปัจจยัท่ีใชพ้จิารณาในการตดัสินใจลงทุนในหุน้ 

 - ปัจจยัดา้นพ้ืนฐาน 

   - ปัจจยัดา้นเทคนิค 

 

 
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ 

- ก าไรส่วนเกินทุน (Capital gain) 

- เงินปันผล (Dividend) 



450 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะพฤติกรรมของนกัลงทุนราย
ยอ่ย ท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จของการลงทุนในหุน้     
 2. เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีนกัทุนควรน ามาใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้น   เพื่อ
ประสบความส าเร็จในการลงทุนอยา่งย ัง่ยนื      
 3. ให้ทราบถึงปัจจยัด้านต่างๆ ของนกัลงทุนท่ีลงทุนในหุ้นซ่ึงอาจเป็นประโยชน์
กบับริษทัมหาชน ในการออกหุน้มาระดมทุนจากนกัลงทุน           
 4. ผลการวจิยัสามารถน าไปใชเ้ป็นนโยบายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัหลกัทรัพย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในด้านการให้ความรู้แก่นักลงทุน ในเร่ือง
ความเส่ียงและผลตอบแทน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในหุ้น และพฒันาตลาดทุนเพื่อให้
มีทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลาย ลดขอ้จ ากดัดา้นการลงทุน  
นิยามศัพท์เฉพาะ        
 1.  ลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demography)   หมายถึง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความ
แตกต่างกนัออกไปในดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และ ระดบั
การศึกษา ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเป้าหมายส าหรับ
งานวจิยัน้ีคือ ลกัษณะของนกัลงทุนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในตราสารทุน  
 2. บริษทัหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษทัหรือสถาบนัการเงินท่ีได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น การเป็น
นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ การจดัการ
กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล เป็นตน้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
 3. หุน้  หมายถึง หรือ เรียกวา่ หลกัทรัพย ์เป็น หลกัทรัพยป์ระเภทหน่ึงท่ีเม่ือลงทุน
ในหุ้นของบริษทัใดก็จะมีสถานะเป็น “เจา้ของ”ของบริษทันั้น ซ่ึงมีทั้งโอกาส ไดรั้บก าไร
หากกิจการของบริษทัด าเนินไปไดดี้ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนไดเ้ช่นกนัหากการด าเนินกิจการ
มีปัญหาการเป็นเจ้าของกิจการในตลาดทุนอาจไม่ได้หมายความว่าผูล้งทุนต้องไปจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัเองแต่จะเป็นการเขา้ไปร่วมลงทุนในบริษทัผ่านการเป็นผูถื้อหุ้นใน
กิจการดงักล่าว ซ่ึงมีการออกและเสนอขาย “หุ้น” ต่อประชาชนทัว่ไปเพื่อน าเงินท่ีขายหุ้น
ไดไ้ปลงทุนในกิจการของบริษทัรวมทั้งไดน้ าหุ้นของบริษทัเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ย 
 4. นกัลงทุน หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือหุ้นไวเ้พื่อถือครองในระยะสั้น หรือ ระยะยาว โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อความงอกเงยของเงิน และความมัง่คัง่ 
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การทบทวนวรรณกรรม        
 การวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรม 
โดยอาศยัแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบแนวทางการศึกษา โดยน าเสนอเป็นประเด็นตาม
หวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์     
 แนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎีท่ีใช้หลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล
กล่าวคือพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆของมนุษยเ์กิดข้ึนตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้
เป็นความเช่ือท่ีว่า คนท่ีมีคุณสมบติัทางประชากรท่ีแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กนัไปดว้ย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ, 2541) จึงสรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
เป็นปัจจยัท่ีนิยมน ามาใชศึ้กษากนัมากท่ีสุดในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผูบ้ริโภคโดย
อาศยัตวัแปรศึกษา ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้ประสบการณ์การ
ลงทุน นั้นสามารถน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์สร้างความตอ้งการหรือจูงใจให้กบันัก
ลงทุนเพื่อให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากท่ีสุดเพราะจะท าให้บริษัท
หลักทรัพย์หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับการออกตราสารทุนสามารถประเมินขนาดของตลาด
เป้าหมายไดต้ามสัดส่วนท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
ทฤษฎกีารลงทุน         
 การลงทุน หมายถึง ภาระผูกพนัในช่วงระยะเวลาหน่ึงของเงินทุนจ านวนหน่ึง
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนในอนาคตท่ีมากพอจะชดเชยกบัภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลา
ท่ีน าเงินมาลงทุน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนในอนาคตของเงินลงทุน
จ านวนนั้นดว้ย (Reilly, 1978, p.5) ดงันั้นนกัลงทุนแต่ละรายจะคาดหวงัผลตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากการลงทุนต่างกนัโดยอาจข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคข์องการลงทุน
นัน่เองจุดมุ่งหมายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละรายแตกต่างกนั บางรายลงทุนเพื่อหวงั
รายได ้บางรายหวงัก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์และบางรายตอ้งการทั้งสองอยา่งซ่ึงแต่ละ
รายจะมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของตวัเองนกัลงทุนต่างก็มีจุดหมายการลงทุนของตวัเอง
ตามความตอ้งการ และภาวะแวดล้อมของนักลงทุนซ่ึงสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายได้ ดงัน้ี 
(เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544, น.4-5)                
ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค       
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ และลกัษณะกิจกรรมของแต่
ละบุคคลเม่ือท าการประเมินผลการจดัหา การใช ้และการใชจ่้ายเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
(Engel, Blackwell and Miniard, 1993, p.5) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าใดๆ
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ของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซ้ือการใช้สินค้าและบริการ
รวมทั้ งกระบวนการตัดสินใจซ่ึงเป็นตัวน าหรือตัวก าหนดการกระท าดังกล่าว เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผูบ้ริโภคให้ได้รับความพอใจ (ดารา ที
ปะปาล, 2542, น.4)การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หา หรือศึกษาเก่ียวกบั
พฤติกรรมการด าเนินชีวติอยา่งไร และยงัรวมถึงการตดัสินใจซ้ือ ใชสิ้นคา้ และบริการท่ีจะ
ท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการ
ตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยค าถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ หลกั 
6Ws 1H คือ Who (Who is in the target market?), What (What does the consumer buy?), 
Why (Why does the consumer buy?), Who (Who participates in the buying?), When 
(When does the consumer buy?), Where (Where does the consumer buy?), How (How 
does the consumer buy?)  เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการทราบตามหลกั 7Os (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, 2538, น.10)                  
แนวคิดเกณฑ์ในการเลอืกหุ้น       
 การวิเคราะห์หลกัทรัพย ์นิยมใชด้ว้ยกนั 2 วิธี คือ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน และ
การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค ซ่ึงแต่ละวิธีก็มีขอ้ดี และขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั ปัจจุบนันัก
ลงทุนจึงนิยมใช้ 2 วิธีมารวมกนัเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน การ
วิเคราะห์หลกัทรัพยต์ามวิธีปัจจยัพื้นฐาน มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
โดยทัว่ไป (Economic Analysis) 2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) 3. การ
วิเคราะห์บริษทั (Company Analysis) และวิธีท่ีสองคือ การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค 
(Technical Analysis) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้นหรือพฤติกรรมของตลาดใน
อดีตโดยใช้หลักสถิติ เพื่อน ามาใช้คาดการณ์พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นใน
อนาคต และช่วยให้ผูล้งทุนหาจงัหวะการลงทุนท่ีเหมาะสม โดยขอ้มูลหลกัท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ทางเทคนิค ไดแ้ก่ ระดบัราคา และปริมาณการซ้ือขายหุ้นคือ 1.ขอ้สมมติฐานใน
การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค 2. แนวโนม้ และ เส้นแนวโนม้ (Trend Line) 3.แนวรับและ
แนวตา้น (Support and Resistance) (ท่ีมา: หนงัสือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  น.7-
53)         
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง        
 Morningstar (2011).    ไดเ้ผยแพร่บทความเร่ือง “Income or growth? Why it pays 
to look for the best total return” ซ่ึงแนะให้นกัลงทุนพิจารณาวตัถุประสงคก่์อนซ้ือหุ้นวา่ 
ตอ้งการลงทุนหรือตอ้งการ เก็งก าไร เพราะลกัษณะของหุ้นท่ีเลือกจะมีความแตกต่างกนั 
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โดยแบ่งหุน้ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 หุน้สร้างรายได ้(income stocks) ท่ีมีการจ่ายปันผลใน
อตัราท่ีสูงมีก าไรจากส่วนต่างราคาน้อย เพราะบริษทัไม่ได้น าเงินปันผลไปสร้างความ
เติบโตเพิ่มข้ึนใหกิ้จการ เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงเหมาะกบันกัลงทุนท่ี
ตอ้งการลงทุนระยะยาว และกลุ่มท่ี 2 หุ้นเน้นเติบโต (growth stocks) ท่ีมีแนวโนม้สร้าง
ก าไรจาก ส่วนต่างราคามากกวา่ผลตอบแทนจากเงินปันผล หุ้นกลุ่มน้ีเนน้น าเงินไปลงทุน
สร้างความเติบโตของ กิจการซ้ึงจะท าให้ราคาของหุ้นเพิ่มข้ึน ซ่ึงเหมาะกบันักลงทุนท่ี
ตอ้งการเก็งก าไร ผูว้ิจยัได้เสนอว่า ไม่อาจ สรุปได้ว่าหุ้นกลุ่มใดดีกว่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ความตอ้งการส่วนบุคคล (personal needs) ในการคดัเลือกกลุ่มหุ้นท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง
 ลภานนัท ์ตาลวนันา (2551).  ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัใน
การลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ
รายได ้สถานภาพการศึกษา อาชีพ และต าแหน่งมีความสัมพนัธ์กบั ประเภทการลงทุนใน
กองทุนรวม       
 วิรัตน์ ม่วงทอง  (2551). ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมผา่นธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดยพบวา่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการ เลือก
ลงทุนในประเภทของกองทุนรวม 
 สันติ กีระนันทน์ (2553). การส ารวจพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคลท่ีเน้นการ
ลงทุนระยะสั้นในตลาดหุ้นไทย)ศึกษาปัจจยัท่ีนกัลงทุนบุคคลใชใ้นการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
รูปแบบการลงทุนท่ีมีผลต่อความส าเร็จหรือความผิดพลาดของการลงทุน พบว่าการวาง
แนวทางการลงทุนล่วงหนา้และปฏิบติัตามแนวทางการลงทุนจะท าให้ไดรั้บความส าเร็จใน
การลงทุน การกระจายความเส่ียงการลงทุนไปในสินทรัพยอ่ื์นท าให้เกิดผลก าไรจากการ
ลงทุน การก าหนดอตัราผลขาดทุนท่ียอมรับได้ จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการ
ลงทุนมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดก้  าหนด นกัลงทุนท่ีมีการซ้ือขายผา่นอินเตอร์เน็ตจะมีพฤติกรรมซ้ือ
ขายไม่บ่อยคร้ัง มีการติดตามบทวิเคราะห์เป็นประจ าและใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ประกอบการตดัสินใจซ้ือขายจะประสบความส าเร็จจากการลงทุน นกัลงทุนท่ีขาดทุนมกั
ใช้ปัจจัยเก่ียวกับข่าวลือมาตัดสินใจลงทุน การทยอยซ้ือหลักทรัพย์มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการลงทุน นกัลงทุนท่ีประสบความส าเร็จจะมีความถ่ีในการซ้ือขาย 2-5 คร้ัง
ต่อสัปดาห์ในช่วงตลาดขาข้ึน ขณะท่ี ชะลอการซ้ือขายในช่วงตลาดขาลง นอกจากน้ียงัมี
การสรุปปัญหาหลกัในการลงทุนของนกัลงทุนบุคคล คือ ความไม่เพียงพอของขอ้มูลและ
การใชข้่าวลือ การใหบ้ริการของบริษทัหลกัทรัพย ์และ ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนไม่
เพียงพอ ตามล าดบั 
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วธีิด าเนินการวจัิย        
 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย    
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  นกัลงทุนรายย่อยท่ีเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
กับ บริษัทท่ีปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์จ  านวน 38 แห่งซ่ึงตั้ งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยท าการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน    
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย       
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ    
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ   อาย ุ
การศึกษา    อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน และ ประสบการณ์ในการลงทุน  เป็น
ค าถามปลายปิด (Closed-end Question) โดยมีหลายตวัเลือก (Multiple Choice Question) 
ซ่ึงเป็นค าถามท่ีใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว  ใชม้าตรวดั Nominal 
Scale และ Ordinal Scale 
  ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนราย
ยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นแบบสอบถามแบบ Check List ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด 
(Closed-end Question) โดยมีค าตอบแบบหลายตวัเลือก(Multiple Choice Question) ซ่ึง
เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว (ใช้มาตรวดั  Nominal 
Scale และ Ordinal Scale) 
  ส่วนที ่3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจลงทุน
ในหุ้น คือ ปัจจยัด้านพื้นฐาน และปัจจยัดา้นเทคนิค โดยท่ีมีค่าระดบัความส าคญัในการ
ตดัสินใจลงทุน 5 ระดบั  เรียงจากมากไปหานอ้ย  (ใชม้าตรวดั Interval Scale)  
  ส่วนที่ 4 เป็น แบบสอบถามแบบ Check List ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด 
(Closed- end Question) โดยมีค าตอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choice Question) ซ่ึง
เป็นค าถามท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว   (ใช้มาตรวดั Ordinal 
Scale) 
  ส่วนที ่ 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุน 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล        
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ในการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนทั้งหมด 400 คน 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกวา่ เพศหญิงโดย เพศชาย มีจ านวน 
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226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และเพศหญิง มีจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5  อายุส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.3 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.0 อาชีพส่วนใหญ่ มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 54.5 รายไดส่้วนใหญ่มีรายได ้15,000 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.5  สถานภาพ
ส่วนใหญ่ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.0  ประสบการณ์ในการลงทุนในหุ้นส่วนใหญ่
มีประสบการณ์  1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.2       
 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยพฤติกรรมการลงทุนในหุ้น   
 ในการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นทั้ งหมด 400 คน  พบว่า  
วตัถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนหุ้น เพื่อเก็งก าไร  คิดเป็นร้อย
ละ 37.5  มูลค่าเงินท่ีน ามาลงทุนโดยประมาณ ส่วนใหญ่มีมูลค่าเงินท่ีน ามาลงทุน
โดยประมาณ 100,000 – 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.5  ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ส่วนใหญ่ พบว่า นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเองคิดเป็นร้อยละ  49.8  โอกาสท่ีมกัจะ
ตดัสินใจซ้ือขายหุน้ ส่วนใหญ่ มีโอกาสท่ีมกัจะตดัสินใจซ้ือขายหุ้น    เม่ือราคาหุ้นถึงระดบั
ท่ีท่านตอ้งการคิดเป็นร้อยละ  28.7  ความถ่ีในการซ้ือขายหุ้น ส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือ
ขายหุ้นอยู่ท่ีรายวนั คิดเป็นร้อยละ 30.0  ช่องทางมกัใช้ในการซ้ือขายหุ้นส่วนมกัใช ้
ช่องทางในการซ้ือขายเองทางอินเตอร์เน็ท  คิดเป็นร้อยละ  64.5  ประเภทหุ้นท่ีนกัลงทุนมกั
ซ้ือส่วนใหญ่ มีประเภทหุ้นท่ีนักลงทุนมกัซ้ือลงทุน คือ   หุ้นของบริษทัขนาดเล็ก แต่มี
แนวโนม้เติบโตท่ีดี  คิดเป็นร้อยละ 37.0  สัดส่วนเงินลงทุนในการใชเ้ล่นหุ้นเม่ือเทียบกบั
ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่มีสัดส่วน 10% - 30% คิดเป็นร้อยละ  55.0  ระดบัความสามารถท่ีรับ
ความเ ส่ียงจากการลงทุนได้ส่วนใหญ่มีระดับปานกลาง   คิด เ ป็นร้อยละ  42.0  
ความสามารถในการยอมรับผลขาดทุนจากการซ้ือขายหุน้ส่วนใหญ่ มีความสามารถยอมรับ
ไดท่ี้ 10% - 20%  คิดเป็นร้อยละ 41.8  ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการตดัสินใจเพื่อซ้ือหุ้นส่วน
ใหญ่ มีขั้นตอนคือ การคน้หาขอ้มูลต่างๆข่าวสารของหุน้แต่ละตวั คิดเป็นร้อยละ 34.0  
 3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยทีนั่กลงทุนน ามาใช้พจิารณาในการซ้ือขายหุ้น 
 ในการศึกษาขอ้มูลปัจจยัท่ีนกัลงทุนน ามาใช้พิจารณาในการซ้ือขายหุ้น ทั้งหมด 
400 คน พบว่า ด้านพื้นฐานการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ตวัเลขทางด้านเศรษฐกิจเช่น GDP  
อตัราเงินเฟ้อ อตัราการวา่งงาน  ตวัเลขการน าเขา้ส่งออกส่วนใหญ่ มีการพิจารณา ให้ระดบั
ความส าคญัท่ี มาก คิดเป็นร้อยละ  39.2  ด้าน นโยบายของทางรัฐบาล และการออก
มาตรการต่างๆ ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ  ส่วนใหญ่ ระดับ
ความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 42.5  ดา้น อตัราดอกเบ้ียในประเทศ และต่างประเทศ  ท่ี 
ระดบัความส าคญัส่วนใหญ่ ให้ มาก คิดเป็นร้อยละ 36.5  ดา้นความมัน่คงทางการเมือง 
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และความสงบของชาติ ส่วนใหญ่ให้ ท่ี ระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 43.0  ดา้น
แนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ  
48.8  ดา้นวฏัจกัรขาข้ึนและขาลงของการเติบโตของอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ อยู่ ท่ีระดบั
ความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 43.5 ดา้น นโยบายของทางรัฐบาล และมาตรการต่างๆ ท่ี
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่ีลงทุนส่วนใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 50.2 
ดา้น ขนาดของบริษทั (Market Cap) ส่วนใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ  
47.0 ดา้นตวัผูบ้ริหารและนโยบายการด าเนินงานบริษทั ส่วนใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั 
มาก คิดเป็นร้อยละ 46.5 ดา้น แนวโนม้การเติบโตของบริษทั และ ผลการด าเนินงานท่ีผา่น
มา ส่วนใหญ่ อยู่ ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 43.0 ดา้น ฐานะทางการเงินของ
บริษทั เช่น  งบดุล ,งบก าไรขาดทุน ส่วนใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ  
42.8  ดา้นความเหมาะสมของราคาหุ้น พิจารณาจากค่าค านวณต่างๆ เช่น P/E Ratio   P/BV 
Ratio ส่วนใหญ่ อยู่ ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 50.0 ดา้นอตัราผลตอบแทน
การลงทุน เช่น เงินปันผล การจ่ายปันผลเป็นหุน้ส่วนใหญ่  อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิด
เป็นร้อยละ 45.7 ด้านเทคนิคเช่ือในขอ้สมมติฐานในการวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค คือ 
ราคาจะสะทอ้นถึงข่าวสารต่างๆ และราคาหุ้นมีโอกาสเปล่ียนแปลงสู่แนวโน้มใหม่อยู่ ท่ี
ระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 51.2  ดา้นเทคนิคเส้นแนวโนม้ (Trend Line) ส่วน
ใหญ่ อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 45.5   ดา้นเทคนิคแนวรับและแนวตา้น 
(Support and Resistance) ส่วนใหญ่อยู ่ท่ีระดบัความส าคญั มาก คิดเป็นร้อยละ 45.0  
      4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านผลตอบแทนของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ในการศึกษาขอ้มูลดา้นผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนในหุ้น   ทั้งหมด 400 
คน พบวา่ ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุ้น  โดยเฉล่ียแต่ละปี เป็นเงินปันผล 
(Dividend) ส่วนใหญ่อยูท่ี่  0-3%  คิดเป็นร้อยละ 32.5  ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุน
ในหุน้  โดยเฉล่ียแต่ละปี เป็นก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain) ส่วนใหญ่อยู ่ท่ี ก าไร 10% - 
30% คิดเป็นร้อยละ 29.5 
สรุปผลการวจัิย         
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์ กบั ผลตอบแทนท่ีนกั
ลงทุนรายยอ่ยไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นโดยใชส้ถิติ Pearson Chi-Square ในการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพื่อท าการสรุปว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานโดยค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี0.05 
 จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ลกัษณะประชากรศาสตร์เกือบทุกดา้นมีความสัมพนัธ์
กบั ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นยกเวน้ปัจจยัทางดา้นเพศไม่มีความสัมพนัธ์
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ต่อผลตอบ แทน ทั้งมูลค่าเงินปันผล(Dividend) และก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain) ส่วน  
และปัจจยัดา้นรายไดส่้วนบุคคลต่อเดือนไม่มีผลกบัผลตอบแทนทางดา้นมูลค่าเงินปันผล 
(Dividend) ดา้นเดียว      
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการลงทุนมีความสัมพนัธ์ กบั ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุน
รายย่อยได้รับจากการลงทุนในหุ้นโดยใช้สถิติ Pearson Chi-Square ในการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพื่อท าการสรุปว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานโดยค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี0.05 
 จากผลการวิจยัสรุปไดว้่าพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนเกือบทุกดา้นมีความ
สัมพนัธกบั ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ยกเวน้ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุนใน
หุน้ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนทางดา้นก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain)  ทางดา้น
ช่องทางท่ีมักใช้ในมีผลการซ้ือขายหุ้นไม่มีผลกับผลตอบแทนทั้ งมูลค่าเงินปันผล
(Dividend) และ ก าไรหรือขาดทุน   (CapitalGain)ดา้นระดบัความสามารถท่ีนกัลงทุนรับ
ความเส่ียงจากการลงทุนไม่มีความสัมพนัธ์ กบัก าไรหรือขาดทุน(Capital Gain) และ  
ทางดา้นความสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการซ้ือขายหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบ 
แทนทั้งมูลค่าเงินปันผล(Dividend)และก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain) 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นท่ีนกัลงทุนรายยอ่ย
น ามาใช ้ มีความสัมพนัธ์ ต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ โดยใช้สถิ ติ 
Pearson Chi-Square ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเพื่อท าการสรุปว่าจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานโดยค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี0.05    
 จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีนกัลงทุนรายยอ่ยใช้พิจารณาในการตดัสินใจซ้ือ
ขายหุ้นเกือบทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุ้น ยกเวน้
ปัจจยัพื้นฐานบางดา้น คืออตัราดอกเบ้ียในประเทศและต่างประเทศไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ผลตอบแทนทางดา้นก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain)  ดา้นความมัน่คงทางการเมือง และ  
ความสงบของชาติ ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัผลตอบแทนทางดา้นมูลค่าเงินปันผล(Dividend)  
ด้านแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนทางด้าน
มูลค่าเงินปันผล(Dividend)   ดา้นวฏัจกัรขาข้ึนและขาลงของการเติบโตของอุตสาหกรรม
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนทางด้านมูลค่าเงินปันผล(Dividend)  เช่นกัน ด้าน
นโยบายของทางรัฐบาล และมาตรการต่างๆท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่ีลงทุนไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนทั้ งมูลค่าเงินปันผล(Dividend) และก าไรหรือขาดทุน 
(Capital Gain) ดา้นขนาดของบริษทั (Market Cap)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทน
ทางด้านก าไรหรือขาดทุน (Capital Gain) ด้านตวัผูบ้ริหารและนโยบายการด าเนินงาน
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บริษทัไม่มีความสัมพนัธ์กบั ผลตอบแทนทั้งมูลค่าเงินปันผล(Dividend) และก าไรหรือ
ขาดทุน (Capital Gain) และ ดา้นแนวโนม้การเติบโตของบริษทั และ ผลการด าเนินงานท่ี
ผา่นมาไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนทางดา้นมูลค่าเงินปันผล(Dividend)   และยกเวน้
ปัจจยัเทคนิคอีกดา้นเดียวกบัผลตอบแทน คือ เช่ือในขอ้สมมติฐานในการวิเคราะห์ปัจจยั
ทางเทคนิคคือ ราคาจะสะท้อนถึงข่าวสารต่างๆ และราคาหุ้นมีโอกาสเปล่ียนแปลงสู่
แนวโนม้ใหม่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนทางดา้นมูลค่าเงินปันผล (Dividend) 
อภิปรายผล         
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนในหุ้นของนัก
ลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบั ผลตอบแทนท่ีนัก
ลงทุนรายยอ่ยไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย (1) เพศ (2) 
อาย ุ(3) ระดบัการศึกษา (4) อาชีพ (5) สถานภาพ (6) รายได ้และ (7) ประสบการณ์ในการ
ลงทุนหุน้ท่ีสัมพนัธ์กนั ส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บเม่ือพิจารณาพบวา่ ดา้นเพศ
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนท่ีนักลงทุนได้รับแต่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพสมรส รายได้และประสบการณ์การลงทุนของนักลงทุน มีความสัมพนัธ์กับ
ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บ  ซ่ึงผลการวจิยัน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของลภานนัทต์าลวนั
นา (2551) ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ืองลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัในการลงทุนท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ รายได้ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ และต าแหน่งมีความสัมพนัธ์ กบั การตดัสินใจเลือกประเภทการลงทุนใน
กองทุนรวมท่ีต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิรัตน์ ม่วงทอง (2551)ท่ีไดศึ้กษาวิจยั
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมผา่นธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพและ
รายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีความสัมพนัธ์ กบั เลือกลงทุนในประเภทของกองทุนรวม 
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการลงทุนท่ีแตกต่างกนัท าให้ผลตอบแทนท่ีนักลงทุน
รายยอ่ยไดรั้บจากการลงทุนในหุ้นแตกต่างกนัผลการวิเคราะห์ตาม หลกั 6Ws 1H คือ Who 
,What, Why, Who ,When, Where ,How  เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีตอ้งการทราบตามหลกั 7Os 
ความสัมพันธ์ปัจจัยพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นกับผลตอบแทนท่ีนักลงทุนได้รับมี
ความสัมพนัธ์กนั กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  
 จากพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนแสดงให้เห็นว่านักลงทุนลงทุนเพื่อ
วตัถุประสงค์ของตวัเอง และเพื่อให้ได้ผลประโยชน์งอกเงยซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีการ
ลงทุนแต่ในขณะท่ีราคาหุ้นมีความผนัผวนสูง และเส่ียงท่ีจะเกิดการขาดทุนไดถ้า้ ราคาหุ้น
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อยู่ในช่วงราคาท่ีมีความผนัผวนซ่ึงอาจขดัแยง้กับทฤษฎี  อรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงัได ้
เพราะทฤษฎีน้ีได้บอกว่านักลงทุนต้องลงทุนอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เพื่อให้ได้อรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงัตามลกัษณะของนักลงทุนแต่นัก
ลงทุนประเภทน้ีตอ้งเป็นนกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง หมายความว่า นกัลงทุนสามารถรับ
ความเส่ียงไดสู้งเม่ือผลตอบแทนสูงข้ึนก็ตาม เพราะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะข้ึนอยู่
กบั ราคาหุ้นแลว้นั้น ยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกและภายในของธุรกิจนั้นๆซ่ึงมีผล
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสันติ กีระนันทน์ (2553). การส ารวจพฤติกรรมของนกัลงทุน
บุคคลท่ีเนน้การลงทุนระยะสั้นในตลาดหุน้ไทย)ศึกษาปัจจยัท่ีนกัลงทุนบุคคลใชใ้นการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์รูปแบบการลงทุนท่ีมีผลต่อความส าเร็จหรือความผิดพลาดของการลงทุน 
พบวา่การวางแนวทางการลงทุนล่วงหนา้และปฏิบติัตามแนวทางการลงทุนจะท าให้ไดรั้บ
ความส าเร็จในการลงทุน การกระจายความเส่ียงการลงทุนไปในสินทรัพยอ่ื์นท าให้เกิดผล
ก าไรจากการลงทุน การก าหนดอัตราผลขาดทุนท่ียอมรับได้ จะมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการลงทุนมากกวา่ผูท่ี้ไม่ไดก้  าหนด นกัลงทุนท่ีมีการซ้ือขายผา่นอินเตอร์เน็ต
จะมีพฤติกรรมซ้ือขายไม่บ่อยคร้ัง มีการติดตามบทวเิคราะห์เป็นประจ าและใชก้ารวิเคราะห์
ทางเทคนิคประกอบการตดัสินใจซ้ือขายจะประสบความส าเร็จจากการลงทุน นกัลงทุนท่ี
ขาดทุนมกัใช้ปัจจยัเก่ียวกับข่าวลือมาตดัสินใจลงทุน การทยอยซ้ือหลกัทรัพยมี์โอกาส
ประสบความส าเร็จในการลงทุน นกัลงทุนท่ีประสบความส าเร็จจะมีความถ่ีในการซ้ือขาย 
2-5 คร้ังต่อสัปดาห์ในช่วงตลาดขาข้ึน ขณะท่ี ชะลอการซ้ือขายในช่วงตลาดขาลง 
นอกจากน้ียงัมีการสรุปปัญหาหลกัในการลงทุนของนกัลงทุนบุคคล คือ ความไม่เพียงพอ
ของขอ้มูลและการใชข้่าวลือ การให้บริการของบริษทัหลกัทรัพย ์และ ความรู้ความเขา้ใจ
ในการลงทุนไม่เพียงพอ ตามล าดบั  
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัท่ีใช้พิจารณาในการตดัสินใจซ้ือขายหุ้นท่ีนกัลงทุนรายย่อย
น ามาใช ้ มีความสัมพนัธ์ ต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ 
 ศึกษาระดบัความส าพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหุ้นโดย
จ าแนกตามปัจจยัดา้นพื้นฐานและดา้นเทคนิค ของนกัลงทุน ท่ีมีผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
โดยดา้นเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ทุกคู่ท่ีทดสอบมีความสัมพนัธ์กนักบัผลตอบแทน สรุปไดว้่า
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมีความส าคญัต่อผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บอยา่งมาก เพราะราคาของ
หุน้ข้ึนอยูก่บัเศรษฐกิจในประเทศส่วนหน่ึงนั้นเองดา้นอุตสาหกรรมของธุรกิจส่วนใหญ่ทุก
คู่ท่ีทดสอบมีความสัมพนัธ์กนัจึงกล่าวไดว้า่ ปัจจยัดา้นน้ีก็มีผลต่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บจาก
การลงทุนเพราะการท่ีจะลงทุนธุรกิจใดก็ตอ้งให้ความส าคญักบัอุตสาหกรรมนั้นๆด้วย
เพราะวงจรธุรกิจมีทั้งขาข้ึนและขาลง นกัลงทุนจึงควรให้ความส าคญั ดา้น บริษทัและผล
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การด าเนินงานพบว่าส่วนใหญ่ทุกคู่ท่ีทดสอบมีความสัมพนัธ์กนัจึงสรุปไดว้่า ปัจจยัดาน
พื้นฐาน มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนดา้นเงินปันผลมากกว่าดา้น Capital Gain เพราะ 
การดูพื้นฐานของเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อให้ได้เงินปันผลจากธุรกิจท่ีดี และการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ เทคนิคคู่ท่ีสัมพนัธ์กนัส่วนใหญ่กล่าวได้ว่า เช่ือในขอ้สมมติฐาน 
เส้นแนวโน้ม (Trend Line)และแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance)มี
ความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนด้าน Capital Gain มากกว่าเงินปันผลเพราะส่วนใหญ่นัก
ลงทุนท่ีดูเทคนิคจะลงทุนในระยะสั้ นเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงมีผลสอดคล้องกับงานวิจยัของ
Morningstar (2011) ไดเ้ผยแพร่บทความเร่ือง “Income or growth? Why it pays to look for 
the best total return” ซ่ึงแนะให้นกัลงทุนพิจารณาวตัถุประสงคก่์อนซ้ือหุ้นวา่ ตอ้งการ
ลงทุนหรือตอ้งการ เก็งก าไร เพราะลกัษณะของหุ้นท่ีเลือกจะมีแตกต่างกนั โดยแบ่งหุ้น
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 หุน้สร้างรายได ้(income stocks) ท่ีมีการจ่ายปันผลในอตัราท่ีสูงมี
ก าไรจากส่วนต่างราคานอ้ย เพราะบริษทัไม่ไดน้ าเงินปันผลไปสร้างความเติบโตเพิ่มข้ึนให้
กิจการ เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงเหมาะกบันกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุน
ระยะยาว และกลุ่มท่ี 2 หุ้นเน้นเติบโต (growth stocks) ท่ีมีแนวโน้มสร้างก าไรจาก ส่วน
ต่างราคามากกว่าผลตอบแทนจากเงินปันผล หุ้นกลุ่มน้ีเน้นน าเงินไปลงทุนสร้างความ
เติบโตของ กิจการซ้ึงจะท าให้ราคาของหุ้นเพิ่มข้ึน ซ่ึงเหมาะกบันักลงทุนท่ีตอ้งการเก็ง
ก าไร ผูว้ิจยัไดเ้สนอวา่ ไม่อาจ สรุปไดว้า่หุ้นกลุ่มใดดีกว่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ
ส่วนบุคคล (personal needs) ในการคดัเลือกกลุ่มหุน้ท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง 
ข้อเสนอแนะ          
 1. ดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีเป็นนกัลงทุนควรมีความรู้ความเขา้ใจในตลาดศึกษา
มากพอในการลงทุนเพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน    
 2. ดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุน ของนกัลงทุนในการซ้ือหุ้น นกัลงทุนควร
วางแผนการลงทุนให้ชดัเจนเพื่อลดความเส่ียงในการลงทุน และ ควรรู้วา่สามารถรับความ
เส่ียงไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยการประเมินความเส่ียงจากความรู้ ประสบการณ์ ทศันคติ และ
การยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนของท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนใน
กองทุนท่ีนกัลงทุนสนใจตามความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบันกัลงทุน 
 3. ด้านปัจจยัหรือหลกัเกณฑ์ต่างๆในการน ามาพิจารณาในการเลือกหุ้นควรให้
ความส าคญัเป็นอย่างมากเพื่อปกป้องเงินลงทุน ควรศึกษาธุรกิจท่ีเราน าเงินไปลงทุน ผล
ประกอบการ ตลอดจน เศรษฐกิจเพราะ เป็นตวัแปรส าคญักบัราคาหุ้นเป็นอยา่งมากหรือถา้
อยากได้เงินปันผลควรดูผลประกอบการท่ีผ่านมาว่าหุ้นนั้นมีการจ่ายปันผลหรือไม่เพื่อ 
ประเมินธุรกิจนั้นไดว้า่การลงทุนมีโอกาสมากนอ้ยในการไดรั้บผลตอบแทนและการศึกษา
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ดา้นเทคนิคมีความส าคญัในการจบัจงัหวะการเขา้ลงทุนไดเ้พื่อให้เปรียบเทียบอดีตเพื่อการ
ท านายในอนาคตเพื่อลดความเส่ียงในการลงทุนไดเ้ช่นกนั    
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป      
 1. ผูว้จิยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยลงทุนในหุ้นมา
ก่อน และสนใจท่ีจะลงทุนเพื่อจะไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของนกัลงทุน
วา่จะแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนหรือไม่ เพื่อบริษทัท่ีตอ้งการระดมเงินทุนจะไดน้ าไป
พฒันานโยบาย และตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนดว้ย   
 2. ผูว้จิยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมการลงทุน 
ของนักลงทุนในการซ้ือหุ้นให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาพัฒนา
ประชากรศาสตร์ และเขา้ถึงความส าเร็จในการลงทุนมากข้ึน    
 3. ผูว้ิจยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษา ดา้นปัจจยัหรือหลกัเกณฑ์ต่างๆใน
การน ามาพิจารณาในการเลือกหุ้นเพื่อลงทุนควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีคาดว่าจะเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการลงทุนในหุ้นหรือไดรั้บผลตอบแทนตามเป้าหมายท่ีตั้ง
ไวม้ากข้ึน 
 4. ผูว้ิจยัท่ีจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษานักลงทุนท่ีลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทอ่ืนๆเพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความแตกต่างของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนของนกั
ลงทุน และเปรียบเทียบกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกลงทุนในหุ้นซ่ึงจะช่วยให้บริษัท
หลกัทรัพย์หรือบริษทัท่ีต้องการระดมทุนน าไปพฒันานโยบาย รวมถึงการเพิ่มฐานนัก
ลงทุนเพื่อขยายฐานธุรกิจได ้
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