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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตทางเศรษฐกิจตอ้งอาศยัภาครัฐและเอกชนให้มีการลงทุนใน
ประเทศ ซ่ึงต้องใช้เงินทุนจ านวนมาก รัฐได้สนับสนุนการจดัหาเงินทุนทั้งในประเทศและจาก 
ต่างประเทศ แหล่งเงินทุนภายในประเทศท่ีส าคญัไดแ้ก่ สถาบนัการเงินต่าง ๆ ธนาคารพาณิชย ์ เป็น
ตน้ ส่วนเงินทุนจากต่างประเทศก็ดว้ยอาศยัการกูย้มื การจดั road show อนัเป็นการจูงใจให้นกัลงทุน
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส าหรับตลาดทุนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2               
ตลาด คือ ตลาดแรกหรือตลาดหลกัทรัพยอ์อกใหม่ (primary on new issue market) เป็นตลาดท่ีมี
การเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรกด้วยการจ าหน่ายให้ประชาชน หรือนักลงทุนโดยตรง ด้วย
วิธีการขายหุ้นสามญั (common stock) หุ้นปุริมสิทธ์ิ (preferred stock) หุ้นกู ้(debenture stock) และ              
พนัธบตัร (bond) ส่วนอีกตลาดเรียกวา่ ตลาดรองหรือตลาดหลกัทรัพย ์(secondary market on stock     
market) ซ่ึงรู้จกักนัในหมู่นกัลงทุนทัว่ไปวา่ ตลาดหุน้ 

ประชาชนทัว่ไป หรือนักลงทุนรายย่อยท่ีมีเงินออมสามารถน าเงินไปลงทุนในตลาด  
หลกัทรัพย ์โดยผา่นบริษทันายหนา้คา้หลกัทรัพย ์(broker) ดว้ยการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ตนสนใจ 
ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บผลตอบแทนการลงทุน (return on investment) ในรูปเงินปันผล (dividend) หรือใน
รูปของก าไรจากการขาย ซ่ึงเรียกกนัวา่ ส่วนต่างของราคา (capital gain) เม่ือราคาหลกัทรัพยท่ี์ขาย
ไปไดสู้งกวา่ราคาท่ีซ้ือมา อยา่งไรก็ตามขณะเดียวกนัหากราคาหลกัทรัพยท่ี์ขายไปต ่ากวา่ราคาซ้ือมา
ก็จะเกิดการขาดทุนจากการขายหลกัทรัพย ์(capital loss) ดงันั้นจึงเห็นไดว้่าการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยจึ์งมีความเส่ียง (risk) เพราะราคาของหลกัทรัพยน์ั้นข้ึนกบัปัจจยัหลายๆอยา่งเช่น ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจของโลก อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ อุปสงค์ของนกัลงทุน 
เป็นตน้ 

นกัลงทุน (investers) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ นัก       
ลงทุนทัว่ไปในประเทศหรือนกัลงทุนรายยอ่ย (individual investors) นกัลงทุนสถาบนัในประเทศ 
(institutional investors) และนกัลงทุนต่างประเทศ (foreign investors) ส าหรับนกัลงทุนรายยอ่ยหาก 
ได้ลงทุนด้วยความรู้ ความเขา้ใจ ก็ย่อมสามารถสร้างผลก าไรและความมัง่คงให้กบัตนเองและ             
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ครอบครัวได ้ดงันั้นเม่ือเศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั กระดานหุ้นในตลาดหลกัทรัพยมี์แสงระยิบระยบั            
ย ัว่ยวนเร้าใจนกัลงทุนรายยอ่ย ซ่ึงถูกเปรียบเป็นแมลงเม่าบินเขา้หาแสงไฟในฤดูฝน พากนัโบยบิน              
เขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ละมกัจบชีวติในเปลววงไฟ นัน่คือหมดตวัไปกบัการป่ันหุน้ 

การติดต่อข่าวสารสารสนเทศการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ว่าจะเป็นการป่ันหุ้น การ            
ใช้ขอ้มูลภายใน (insider) การสร้างข่าวลือ การแต่งบญัชี เป็นตน้ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองปกติในตลาด              
หลกัทรัพย ์นกัลงทุนรายย่อยจึงมกัถูกดูหม่ินว่าโง่เขล่า ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่ทนัเกม              
เป็นตน้ ในขณะท่ีพวกฉอ้ฉลไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นคนเฉลียวฉลาด เช่ียวชาญการลงทุน การลงทุน   
จึงกลายเป็นการประสบความส าเร็จเพียงไม่ก่ีคนท่ีกอบโกยเงินของนกัลงทุนรายยอ่ย ยงัมีปัญหาอีก    
มากมายลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อนกัลงทุนรายยอ่ยทั้งส้ิน เพราะนกัลงทุนรายยอ่ยมกัเป็นกลุ่มท่ีเช่ือ 
กระแสข่าวลือ จึงไม่สามารถแกเ้กมในตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหุน้ได ้

จากประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยในการ         
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ว่าจะลงทุนอย่างไรในตลาด               
หลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะช่วยนักลงทุนรายย่อยไม่เป็นแมลงเม่าท่ีง่ายเกินไปของตลาด        
หลกัทรัพย ์สามารถลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและตดัสินใจในการลงทุนไดร้ะดบัหน่ึงอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักลงทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง        
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย ของ           
นกัลงทุนรายยอ่ย จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐำนกำรวจิัย 
 
 ความคิดเห็นต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายยอ่ย 
จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิัย 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีแบ่งออกไดด้งัน้ี 
1. ขอบเขตด้านประชากร 

     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ นกัลงทุนรายยอ่ย ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไปสั่งซ้ือขายหุ้นดว้ย        
ตนเองในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี  10 – 20  มีนาคม 2555        
ประมาณ 200 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and        
Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 132 คน 

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา แบ่งออกเป็น 
2.1 ตวัแปรอิสระ (independent variable) ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคลของผูล้งทุน ราย

ย่อย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์การ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยว์งเงินซ้ือขายหลกัทรัพย ์

2.2 ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของนกัลงทุนรายยอ่ยต่อการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการวจิยัคร้ังน้ีตั้งแต่ มีนาคม 2555 ถึง กรกฎาคม 2555 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 ในการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของนกัลงทุนรายย่อยในการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดว้ยการประยุกตแ์นวคิด 
และทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยข์อง วิคเตอร์ สเปเรนเดา (Victor Sperandeo) 
(1985) เพชรี ขมุทรัพย ์(2540) และเบอร์นาร์ด บาร์ค (Bernard Baruch) (1990) ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หมายถึง ตลาดหุ้น เป็นแหล่งให้นักลงทุนซ้ือขาย        
เอกสารสิทธ์ิโดยผา่นโบรกเกอร์ หรือสมาชิกตลาดหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้คา้หุ้น และเป็นแหล่ง              
ให้บริษทัจ ากดัต่าง ๆ เขา้จดทะเบียนเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อขายหุ้นระดมทุนส าหรับขยาย             
กิจการต่อไป 

โบรกเกอร์หรือ บริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง บริษทัท่ีจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาด 
หลกัทรัพยเ์พื่อท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้คา้หุน้ หรือตวัแทนคา้หลกัทรัพย ์ให้ข่าวสาร ความรู้ วิเคราะห์ 
แนะน านักลงทุนรายย่อย โดยอยู่ในความควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานก ากับ 
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

นักลงทุนรายย่อย (individual investor) หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือประชาชนทัว่ไป      
ท่ีมีสัญชาติไทยมีความประสงคท่ี์ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเก็งก าไรในตลาด                  
หุน้ ดว้ยจ านวนเมด็เงินท่ีไม่มากนกั เป็นลกัษณะนกัแสวงโชคจากตลาดหลกัทรัพย ์(ตลาดหุน้) 
  

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. เพื่อทราบความคิดเห็นในการพิจารณาเลือกลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผูท่ี้เก่ียวข้อง เช่น นักลงทุนรายย่อย โบรกเกอร์ สถาบันการเงิน       
เป็นตน้ น าไปใชใ้นการก าหนดแนวทาง นโยบาย กลยทุธ์การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

3. เพื่อเป็นขอ้มูลแนวทางส าหรับผูท่ี้จะท าการวจิยัเชิงลึกต่อไป 


