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บทที ่5  
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาคิดเห็นของนกัลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของ   
นกัลงทุนรายยอ่ย จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 

วธิดี าเนินการวจิัย 
 

ประชากร(population) และกลุ่มตัวอย่าง (sample) 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักลงทุนรายย่อย ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไปสั่งซ้ือขายหุ้นด้วย    

ตวัเองในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 10-20 มีนาคม 2555 
จ  านวนประมาณ 200 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie 
and Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 132 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์และ วงเงินซ้ือขายหลกัทรัพย ์จ  านวน   
8 ขอ้ 

2. ความคิดเห็นของนกัลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 21 ข้อ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า            
5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert’s scale) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลจากนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยน า 

แบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างได้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 132 ฉบบัและขอรับคืนด้วย 
ตนเอง ไดแ้บบสอบถาม คืนมา จ านวน 132 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะน ามาตรวจความถูกตอ้งสมบูรณ์ของค าตอบทุก 

ชุดและน ามาลงรหัสประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย( ̅) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) t-test, F-test และ LSD ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้ความถ่ี และค่าร้อยละ 
(percentage) 

2. วิ เคราะห์ความคิด เห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักท รัพย์แห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานครของนกัลงทุนรายย่อย จ าแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( ̅) และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ̅ ) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครของนักลงทุนรายย่อย จ าแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคลโดยใช ้      
t-test และ F-test 

4. เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ̅) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการลงทุน     
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครของนกัลงทุนรายย่อยจากผลการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน โดยใชว้ธีิของ Least Significant Difference (LSD) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.90 อายุ 46-55 ปี ร้อยละ 65.90 

รองลงมา 25-35 ปี ร้อยละ 22.80 สถานภาพสมรส ร้อยละ 66.70 รองลงมาโสด ร้อยละ 28.00 ระดบั 
การศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 53.00 รองลงมา มธัยมศึกษา/ต ่ากว่า ร้อยละ 22.70 อาชีพพนกังาน 
บริษัทห้างร้าน ร้อยละ 40.90 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.00 รายได้ต่อเดือน    
20,000-40,000 บาท เท่ากับ มากกว่า 60,000 บาท ร้อยละ 31.80 รองลงมาต ่ ากว่า 20,000 บาท 
เท่ากบั 60,000 บาท ร้อยละ 18.20 ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์นอ้ยกวา่ 3 ปี ร้อยละ
45.50 รองลงมา 3-5 ปี ร้อยละ 38.60 วงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยต์  ่ากว่า  100,000 บาท ร้อยละ 41.70 
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รองลงมา 100,001-500,000 บาท ร้อยละ 31.80 
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ      

นักลงทุน จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
นกัลงทุน มีความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยรวม อยูใ่น

ระดบัปานกลางกลาง (  ̅ =  3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก (3.51-3.84) 
จ  านวน 11 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 

1. รีบขายเพื่อใหไ้ดก้  าไร 
2. ตอ้งรักษาเงินสดไวจ้  านวนหน่ึงเสมอ 
3. ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มัน่คง มีรายไดแ้น่นอน 
4. ซ้ือเฉพาะแต่หุน้ท่ีมีสภาพคล่องเท่านั้น 
5. รอจงัหวะอยา่งอดทน ไม่ลงทุนเกินตวั 

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( ̅) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ของนักลงทุน จ าแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ̅) ของคะแนนความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาด หลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ของนักลงทุน จ าแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า นักลงทุนท่ีมี อาย ุ             
และ รายไดต่้อเดือน ต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัท่ีส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  นกัลงทุนท่ีมี อาชีพ และ ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 นักลงทุนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ท่ีระดบั 0.01 จ  านวน 1 รายการ คือ การลงทุนตามแนวโนม้ตลาด 

และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 2 รายการ คือ 
1. ขายหุน้เพื่อตดัขาดทุนเม่ือจ าเป็นเพื่อให้ขาดทุนนอ้ยท่ีสุด 
2. ไม่ท าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุน 

3.2 นักลงทุนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
ท่ีระดบั 0.01 จ  านวน 10 รายการ คือ 

1. การลงทุนตอ้งมีแผนและปฏิบติัตามแผนอยา่งเคร่งครัด 
2. การลงทุนตามแนวโนม้ตลาด 
3. ขายหุน้เพื่อตดัขาดทุนเม่ือจ าเป็นเพื่อให้ขาดทุนนอ้ยท่ีสุด 
4. ไม่ลงทุนในตลาดหุน้ท่ีมีการซ้ือขายผนัผวนสูง 
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5. ตอ้งวเิคราะห์ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอ 
6. รู้และปฏิบติัตามกฎการกระจายการลงทุนซ้ือขายหุน้ 
7. ไม่ซ้ือหุน้แบบเก็งก าไรนอกจากมีเวลาติดตามหุน้นั้นอยา่งใกลชิ้ด 
8. ก่อนซ้ือหุน้บริษทัใด ตอ้งศึกษาขอ้มูลใหลึ้กซ้ึงเสมอ 
9. ไม่ท าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุน 
10. นกัลงทุนตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 4 รายการ คือ 
1. ซ้ือเฉพาะแต่หุน้ท่ีมีสภาพคล่องเท่านั้น 
2. ซ้ือขายหุน้บนพื้นฐานการตดัสินใจของตวัเองเท่านั้น 
3. ไม่ซ้ือหุน้ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัมากเกินไป 
4. ประเมินผลวธีิการลงทุนของตนอยูเ่สมอ 

3.3 นักลงทุนท่ี มีสถานภาพสมรส ต่างกัน  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง                     
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จ  านวน 1 รายการ คือขายหุ้นเพื่อตดัขาดทุนเม่ือจ าเป็นเพื่อให ้
ขาดทุนนอ้ยท่ีสุด 

และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ  านวน 1 รายการ คือ 
เรียนรู้วธีิการบริหารเงินทุนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

3.4 นกัลงทุนท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่าง มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จ  านวน 1 รายการ คือ ไม่รอโอกาสซ้ือหุ้นราคาต ่าสุดหรือขายหุ้น เม่ือราคา
สูงสุด 

และ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ  านวน 1 รายการ คือ    
การตดัสินใจซ้ือหุน้บางคร้ังตอ้งพึ่งข่าวลือวงใน 

3.5 นกัลงทุนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ     
ท่ีระดบั 0.01 จ  านวน คือ 

1. การลงทุนตอ้งมีแผนและปฏิบติัตามแผนอยา่งเคร่งครัด 
2. ไม่ลงทุนในตลาดหุน้ท่ีมีการซ้ือขายผนัผวนสูง 
3. ตอ้งวเิคราะห์ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอ 
4. ตอ้งรักษาเงินสดไวจ้  านวนหน่ึงเสมอ 
5. นกัลงทุนตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้ 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 5 รายการ คือ 
1. ซ้ือเฉพาะแต่หุน้ท่ีมีสภาพคล่องเท่านั้น 
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2. การตดัสินใจซ้ือหุน้บางคร้ังตอ้งพึ่งข่าวลือวงใน 
3. ก่อนซ้ือหุน้บริษทัใดตอ้งศึกษาขอ้มูลใหลึ้กซ้ึงเสมอ 
4. ไมซ้ื่อหุน้ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัมากเกินไป 
5. ไม่ท าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุน 

3.6 นักลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ  านวน 4 รายการ คือ 

1. การลงทุนตามแนวโนม้ตลาด 
2. ซ้ือเฉพาะแต่หุน้ท่ีมีสภาพคล่องเท่านั้น 
3. ตอ้งวเิคราะห์ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอ 
4. ไมท่ าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุน 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 4 รายการ คือ 
1. การลงทุนตอ้งมีแผนและปฏิบติัตามแผนอยา่งเคร่งครัด 
2. รอจงัหวะอยา่งอดทน ไม่ลงทุนเกินตวั 
3. ตอ้งรักษาเงินสดไวจ้  านวนหน่ึงเสมอ 
4. นกัลงทุนตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้

3.7 นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต่์างกนัมีความคิดเห็น 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ  านวน 3 รายการ คือ 

1. ซ้ือเฉพาะแต่หุน้ท่ีมีสภาพคล่องเท่านั้น 
2. ตอ้งรักษาเงินสดไวจ้  านวนหน่ึงเสมอ 
3. ไม่ท าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุน 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 4 รายการ คือ 
1. การลงทุนตามแนวโนม้ตลาด 
2. ขายหุน้เพื่อตดัขาดทุนเม่ือจ าเป็นเพื่อให้ขาดทุนนอ้ยท่ีสุด 
3. ก่อนซ้ือหุน้บริษทัใด ตอ้งศึกษาขอ้มูลใหลึ้กซ้ึงเสมอ 
4. ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มัน่คง มีรายไดแ้น่นอน 

3.8 นกัลงทุนท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพย ์ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่าง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ  านวน 2 รายการ คือ 

1. หุน้เพื่อตดัขาดทุนเม่ือจ าเป็นเพื่อใหข้าดทุนนอ้ยท่ีสุด 
2. ไม่ลงทุนในตลาดหุน้ท่ีมีการซ้ือขายผนัผวนสูง 
และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ'ท่ีระดบั 0.05 จ  านวน 4 รายการ คือ 
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1. การลงทุนตามแนวโนม้ตลาด 
2. การตดัสินใจซ้ือหุน้บางคร้ังตอ้งพึ่งข่าวลือวงใน 
3. ไม่ท าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุน 
4. นกัลงทุนตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได ้

 

อภิปรายผล 
 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการวจิยัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.90 อายุ 46-55 ปีร้อยละ 65.90     

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 53.00 อาชีพพนกังานบริษทัห้างร้านร้อยละ 40.90 รายได้ต่อ 
เดือน 20,000-40,000 บาทเท่ากบัมากกว่า 60,000 บาท ร้อยละ 31.80 ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยั 
ของ ชุรีพร สีสนิท (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
หุ้น ระยะยาวของลูกคา้ บริษทั หลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-49 ปี ระดบัการศึกษา 
ต ่ากว่า หรือ เทียบเท่า ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท อาชีพ 
เจา้ของ กิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตวั/พนกังานบริษทัเอกชน และ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  
อิสรีย ์ จุลจิราภรณ์ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย์
ของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศึกษา  พบวา่ นกัลงทุนส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วง 40-49 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท จากขอ้มูล 
ดงักล่าวแสดงว่า ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจของคนไทยมีการปรับเปล่ียนมากข้ึน ผูห้ญิง ท่ีมีอาย ุ
กลางคน อายุประมาณ 40-50 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ค่อนขา้งสูง ต ่ากว่า 40,000 บาท อาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงเปล่ียนภาพพจน์จากอดีตท่ีผูห้ารายไดใ้ห้กบั 
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นผูช้าย ส าหรับอายท่ีุยา่งเขา้สู่วยักลางคน และ การศึกษาระดบัปริญญาตรี ท า 
ให้คนมีความคิดกวา้งข้ึน จากประสบการณ์ ท่ีได้จากการเรียน และ การท างาน รวมทั้งรายได้ท่ี 
ค่อนขา้งสูง ท าให ้บุคคลมีความกลา้ท่ีจะเส่ียงในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย 
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2. วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนัก 
ลงทุน จ าแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคล 

นักลงทุนมีความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวม         
อยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ = 3.49) พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 3.51-3.84) 
จ านวน 11 รายการ อนัดบัแรก คือ 

1. รีบขายเพื่อใหไ้ดก้  าไร 
2. ตอ้งรักษาเงินสดไวจ้  านวนหน่ึงเสมอ 
3. ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มัน่คง มีรายไดแ้น่นอน 
4. ซ้ือเฉพาะแต่หุน้ท่ีมีสภาพคล่องเทา่นั้น 
5. รอจงัหวะอยา่งอดทน ไม่ลงทุนเกินตวั 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจยัของ วิญญ ดิษเจริญ (2551) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนัก 

ลงทุนในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่นกัลงทุนส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค ์
ท่ีส าคญัในการลงทุน คือ เพื่อตอ้งการเก็งก าไร มีแหล่งเงินทุนท่ีน ามาลงทุน ในหลกัทรัพย ์คือ เงิน 
ออม ปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ต่ละวนัมีปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ต่ละวนัโดยเฉล่ีย นอ้ย 
กว่า 50,000 บาท แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย ์คือ การ 
แนะน าจากเจา้หนา้ท่ีการตลาด ของ บริษทัหลกัทรัพย ์จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงว่าผูล้งทุนในตลาด 
หลกัทรัพยต์อ้งติดตามขอ้มูล ข่าวสาร เก่ียวกบัดชันีราคาหุ้น ของหลกัทรัพย ์ตลอดเวลา ซ่ึงมีราคา 
หุน้ของหลกัทรัพย ์ข้ึนลงอยูเ่สมอ ดงันั้น เม่ือหลกัทรัพยมี์ราคาหุ้นสูงข้ึนควรรีบขายเพื่อให้ไดก้  าไร 
และ ราคาหุ้นลดลง ควรพิจารณาวา่ ถา้ซ้ือไวจ้ะสามารถท าก าไรได ้ก็ลงทุนซ้ือหุ้น ดงันั้นผูเ้ล่นหุ้น 
จ าเป็นตอ้งมีเงินสดไวจ้  านวนหน่ึง เพื่อเตรียมซ้ือหุ้นท่ีเห็นว่า .น่าจะท าก าไรได ้และขอ้ควรระลึก 
เสมอวา่ ควรติดต่อเพื่อขอขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีการตลาดของตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้น 
การพิจาณาตดัสินใจลงทุน ซ้ือหุน้ตลาดหลกัทรัพย ์

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนัก 
ลงทุนระหว่างคู่ด้วยวธีิ LSD 

พบวา่ ความคิดเห็นของนกัลงทุนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี  ระดบั 
0.01 และ 0.05 เป็นรายคน ดงัน้ี 

(1) การตดัสินใจซ้ือหุ้นบางคร้ังต้องพึ่ งข่าวลือในวงใน  นักลงทุนระดบัการศึกษา 
มธัยม / ต ่ากว่า อนุปริญญา และปริญญาตรี มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูมี้การศึกษาสูงกว่า 
ปริญญาตรีท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 นกัลงทุนท่ีเป็นพนกังานบริษทั ห้างร้าน มีความ 
คิดเห็นแตกต่างจากผูเ้ล่นหุน้เป็นอาชีพและผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 นกัลงทุน 
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ท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยม์ากกว่า 1 ลา้นบาท มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผูท่ี้มีวงเงินซ้ือขาย 
หลกัทรัพยต์  ่ากวา่ 100,000 บาทและ 500,001-1 ลา้นบาทท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

(2) การลงทุนต้องมีแผนและปฏิบัติตามแผนอย่าง เค ร่งค รัด ปรากฏว่านัก                
ลงทุนผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั มีความคิดเห็นแตกต่างจากพ่อบา้นแม่บา้น และพ่อบา้นแม่บา้นมี 
ความคิดเห็นแตกต่างจากพนกังานบริษทั ห้างร้าน ขา้ราชการรัฐวิสาหกิจท่ีระดบัความมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ี 0.01 ตามล าดบั การซ้ือเฉพาะแต่ในท่ีมีสภาพคล่องเท่านั้น นกัลงทุนท่ีมีธุรกิจส่วนตวัมี 
ความคิดเห็นต่างจากผูเ้ล่นหุน้เป็นอาชีพและผูเ้ล่นหุน้เป็นอาชีพมีความคิดเห็นแตกต่างจากพนกังาน 
บริษทัห้างร้าน พ่อบา้นแม่บา้นอยูท่ี่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผูมี้รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 20,000 
บาทมีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้รายไดม้ากกวา่ 60,000 บาทท่ีระดบัความมีนยัส าคญั 0.05 

(3) การซ้ือเฉพาะหุ้นท่ีมีสภาพคล่องเท่านั้น   นักลงทุนท่ีประกอบธุรกิจ ส่วนตวัมี
ความคิดเห็นแตกต่างจากผูเ้ล่นหุ้นเป็นมืออาชีพ และผูเ้ล่นหุ้นเป็นมืออาชีพมีความคิดเห็น แตกต่าง
จากพนักงานบริษัทห้างร้าน และพ่อบ้านแม่บ้านท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ตามล าดับ             
นักลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้รายได้ 20,001-
40,000 บาทท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  และนกัลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนนอ้ยกวา่ 3 ปี มีความ 
คิดเห็นแตกต่างจากผูที้ประสบการณ์การลงทุน 6-8 ปี และมากกวา่ 8 ปี อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 

(4) การไม่รอโอกาสซ้ือหุน้ราคาต ่าสุดหรือขายหุ้นเม่ือราคาสูงสุด นกัลงทุนท่ี มีระดบั
การศึกษาอนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู ้มีการศึกษาปริญญาตรี ท่ีระดับนัยส าคัญ         
0.05 และผูมี้การศึกษาปริญญาตรีแตกต่างจากผูมี้การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

(5) ไม่ลงทุนในตลาดหุ้นท่ีมีการซ้ือขายผนัผวนสูง นกัลงทุนท่ีเป็นพนักงาน บริษทั
ห้างร้าน มีความคิดเห็นแตกต่างจาก ผูเ้ป็นพ่อบา้นแม่บ้านและผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวัท่ีระดับ 
นยัส าคญั 0.01 นกัลงทุนท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยต์  ่ากวา่ 100,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกบั 
ผูมี้วงเงินซ้ือหลกัทรัพย ์100,001-500,000 บาท และมากกว่า 1 ลา้นบาทท่ีระดบัความมีนัยส าคญั 
0.01 

(6) ต้องวิ เคราะห์ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเสมอ นักลงทุนท่ีเป็นพนักงานของ         
บริษัทห้างร้าน มีความคิดเห็นแตกต่างจาก ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตัว ผูเ้ล่นหุ้นเป็นอาชีพและ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 นกัลงทุนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-
40,000 บาท มีความคิดเห็นต่างจากผูมี้รายไดม้ากกวา่ 60,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

(7) ก่อนซ้ือหุ้นบริษทัใดตอ้งศึกษาขอ้มูลให้ลึกซ้ึงเสมอ นกัลงทุนท่ีเป็น ขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นแตกต่างจากผูเ้ล่นหุ้นเป็นอาชีพพนกังานบริษทัห้าง ร้าน และผู ้
ประกอบธุรกิจส่วนตวัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 นกัลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนน้อย กว่า 3 ปี     
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มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้ประสบการณ์การลงทุน 3-5 ปีท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
(8) การไม่ซ้ือหุ้นท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัมากเกินไป นักลงทุนท่ีเล่นหุ้นเป็นอาชีพมี 

ความคิดเห็นแตกต่างจากขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจและพอ่บา้นแม่บา้นท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
(9) การท่ีต้องรักษาเงินสดไว้จ  านวนหน่ึงเสมอ นักลงทุนท่ี เป็นข้าราชการ / 

รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นแตกต่างจากผูเ้ล่นหุ้นเป็นอาชีพ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และขา้ราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูป้ระกอบอาชีพส่วนตวั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 นกัลงทุนท่ีมี 
รายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาทมีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้รายไดต่้อเดือนมากกว่า 60,000 
บาท ท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 นักลงทุนท่ีมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปีมีความคิดเห็น 
แตกต่างจากผูมี้ประสบการณ์การลงทุน 6-8 ปี และมากกวา่ 8 ปีท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

(10) ไม่ท าตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุน นกัลงทุนท่ีเป็นพนกังานบริษทัห้างร้านมี 
ความคิดเห็นแตกต่างจาก ผูเ้ล่นหุ้นเป็นอาชีพ และขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
นักลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้รายได้ต่อเดือน 
40,001-60,000 บาทและมากกวา่ 60,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 นกัลงทุนท่ีมีประสบการณ์การ 
ลงทุนนอ้ยกวา่ 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูท่ี้มีประสบการณ์  3-5 ปี, 6-8 ปี และมากกวา่  8 ปีท่ี 
ระดบันัยส าคญั 0.01 นักลงทุนท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลักทรัพย์ต ่ากว่า 100,000 บาท มีความคิดเห็น
แตกต่างจากผูท่ี้มีวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยม์ากกวา่ 1 ลา้นบาท ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และนกัลงทุน 
ท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลักทรัพยต์  ่ากว่า 100,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูท่ี้มีวงเงินซ้ือขาย 
หลกัทรัพย ์100,000-500,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

(11) นกัลงทุนตอ้งเตรียมตวัพร้อมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต นกัลงทุนท่ี 
เป็นพนกังานบริษทัหา้งร้าน มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูท่ี้ประกอบธุรกิจส่วนตวัและผูเ้ล่นหุ้นเป็น 
อาชีพ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และมีความคิดเห็นแตกต่างจากขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ และพ่อบา้น 
แม่บา้นท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 นักลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท มีความคิดเห็น 
แตกต่างจากผูมี้รายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 20,001-40,000 และ 40,001-60,000 บาท ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 นกัลงทุนท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยต์  ่ากว่า 100,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูท่ี้มี 
วงเงินซ้ือขายหลกัทรัพย ์100,000-500,000 และ 500,001-1 ลา้นบาทท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

(12) การลงทุนตามแนวโนม้ตลาด นกัลงทุนท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาท มี 
ความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้รายไดต่้อเดือน 40,001-60,000 บาทท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 นกัลงทุนท่ี 
มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกวา่ 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้ประสบการณ์การลงทุน 6-8 
ปี ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และมีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้ประสบการณ์การลงทุนมากกวา่ 8 ปีท่ี 
ระดบันัยส าคญั 0.01 นักลงทุนท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพย์ต ่ากว่า 100,000 บาท มีความคิดเห็น 
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แตกต่างจากผูมี้วงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยม์ากกวา่ 1 ลา้นบาท ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และนกัลงทุนท่ี
มี วงเงินซ้ือขายหลกัทรัพย ์100,000-500,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูท่ี้มีวงเงินซ้ือขาย 
หลกัทรัพยม์ากกวา่ 1 ลา้นบาท ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

(13) การรอจงัหวะอย่างอดทนไม่ลงทุนเกินตวั นักลงทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 
20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 60,000 บาท ท่ีระดบั นยัส าคญั 
0.01 

(14) ขายหุ้นเพื่อตัดขาดทุนเม่ือจ า เป็น เพื่อให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด นักลงทุนท่ีมี 
ประสบการณ์การลงทุน 3-5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้ประสบการณ์การลงทุนนอ้ยกวา่ 3 ปี 
และมากกวา่ 8 ปีท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 นกัลงทุนท่ีมีวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพยต์  ่ากวา่ 100,000 บาท 
มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้วงเงินซ้ือขายหลกัทรัพย ์100,001-500,000 บาทและ 500,001-1 ลา้น 
บาท ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

(15) ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มัน่คง มีรายไดแ้น่นอน นกัลงทุนท่ีมี ประสบการณ์
การลงทุนนอ้ยกวา่ 3 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูมี้ประสบการณ์การลงทุน 6-8 ปี และมากกว่า  
8 ปีท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์กัลงทุนควรรอโอกาสซ้ือหุ้น เม่ือราคาต ่าสุด และให ้
ขายหุน้เม่ือราคาเปล่ียนแปลงข้ึนสูงสุด 

2. การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยน์กัลงทุนตอ้งมีแผนการลงทุนและปฏิบติัตามแผนการ 
ลงทุนนั้นอยา่งเคร่งครัด ไม่ลงทุนในตลาดหุน้ท่ีมีการซ้ือขายผนัผวนสูง 

3. นกัลงทุนเม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึนจะตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น 
เสมอ เพื่อเป็นบทเรียนในการลงทุนต่อไป 

4. นกัลงทุนตอ้งเตรียมตวั เตรียมใจรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ดงันั้นจึง 
ตอ้งรักษาเงินสดไวจ้  านวนหน่ึง เพื่อส ารองและเพื่อการลงทุนต่อไป เม่ือโอกาสอ านวย 

5. นกัลงทุนท่ีดีจะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลทางการตลาดแลว้ลงทุนไปตามแนวโน้มทางการ 
ตลาดนั้น และเลือกซ้ือเฉพาะหุน้ท่ีมีสภาพคล่องเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นการลดความเส่ียงภยั 
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6. นกัลงทุนจะตอ้งท าตวัให้เป็นผูรั้บข่าวสารรอบดา้น พร้อมรับฟังขอ้มูลใหม่ ๆ ไม่ท า 
ตวัเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการลงทุน เพราะอาจมีสภาพการณ์ใหม่ ๆ ท่ีไม่อาจคาดคิดเกิดข้ึนไดเ้สมอ 

7. นักลงทุนต้องสามารถตดัสินใจเด็ดขาดในการขายหุ้น เพื่อตดัขาดทุนเม่ือถึงคราว 
จ าเป็น ทั้งน้ีเพื่อใหข้าดทุนนอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการวเิคราะห์ความเส่ียงในการซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์
2. ควรมีการศึกษาการวเิคราะห์องคป์ระกอบของหลกัทรัพยเ์พื่อการตดัสินใจลงทุน 
3. ควรมีการศึกษาการเลือกใช้บริการตวัแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
 


