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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนสถาบันซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ.
2517 ใหดําเนินการในรูปแบบของหนวยงานที่มิไดมุงหวังกําไรมาแบงปนกัน โดยทําหนาที่เปนตลาดหุนหรือศูนยกลางซื้อ
ขายหลักทรัพย รวมทั้งกําหนดระเบียบกฎเกณฑเพื่อใหการซื้อขายหลักทรัพยเปนไปดวยความมีระเบียบคลองตัว และ
ยุติธรรม อันจะเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูลงทุน และยังผลใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยสวนรวม แตทั้งนี้การที่จะทําใหการลงทุนดังกลาวประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูลงทุนจะตองมีความรูความเขาใจในการลงทุน ตลอด
ทั้งมีหลักจิตวิทยาการลงทุน สามารถควบคุมตนเองไดเมื่อตองตัดสินใจในสถานการณตางๆ สําหรับหลักจิตวิทยาการลงทุน
ในงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 4 ลักษณะ คือ การใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การใหระดับความ
สําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง
และการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ
สําหรับระเบียบวิธีการวิจัย ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามกับนักลงทุนไทย ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในประเด็นคําถามตาม
หลักจิตวิทยาการลงทุน 4 ลักษณะดังกลาวขางตน ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรครั้งที่ 2 “สถานีลงทุนตลาดหุนใกลตัว
(SET in the City 2003)” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร ระหวางวันที่ 20-23
พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยงานดังกลาวมีนักลงทุนไทยที่มีความสนใจลงทุนในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยเปนจํานวนมาก และผูวิจัยไดกําหนดวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling)
โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ Yamane ที่ 95 เปอรเซ็นต ขนาดประชากรไมจํากัดจํานวนและความคลาดเคลื่อน
ที่ ± 5 เปอรเซ็นต ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดการสุมกลุมตัวอยางวันละ 100 คน จาก
การจัดงานทั้งหมด 4 วัน จํานวนกลุมตัวอยางที่ไดจึงมีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน
การทดสอบสมมุติฐานเพื่อรายงานผลการวิจัย ผูวิจัยใชการทดสอบหาความสัมพันธดวยคาสถิติไควสแคว (Chisquare) โดยทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลของการทดสอบสมมุติฐานพบวา เพศมีความสัมพันธกับการ
ใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และการเปนนักลงทุน
ประเภทผูพิทักษ แตเพศไมมีความสัมพันธโดยตรงกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของ
ตนเอง
อายุมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเอง และการเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง แตอายุไมมีความสัมพันธโดยตรงกับการใหระดับความสําคัญกับ
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ

สถานภาพ รายได และระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญ
ภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และการเปนนักลงทุนประเภทผู
พิทักษ
ลักษณะของการลงทุนมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนัก
ลงทุนประเภทผูพิทักษ แตลักษณะของการลงทุนไมมีความสัมพันธโดยตรงกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนัก
ลงทุนประเภทเปนตัวของตนเองและการเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง
ABSTRACT
The Stock Exchange of Thailand is an institute initially proposed as part of the Second National Economic
and Social Development Plan (1967-1971). It operates as a non-profit organization with the primary purpose
being to provide a means for stock market or the center for stock transactions. Moreover, it is the first officially
sanctioned and regulated securities market allowing mobility and justification of stock trading to further ensure
investors’ confidence. Consequently, such action permits additional circulation of public funds for commercial
and industrial investments, which in some way assists the overall country’s economy. However, to accomplish
with the stated objectives, the success of the investments depends largely on investors’ knowledge and
understanding of fundamentals of investing, psychological aspects of investing, and the ability to make decisions
under different circumstances. This research has explored the four aspects of the psychological side of making
an investment. The features include level of significance given to being adventurous investors, level of
significance given to being individual investors, level of significance given to being celebrated investors, and
level of significance given to being guarded investors.
The research methodology assigned was distribution of questionnaires to Thai investors; the sample size
that follows the 4 traits of investors with in the questionnaires. The sample size was obtained through
convenience sampling among Thai investors attending the SET in the City 2003 convention held at Sirikrit
Convention Center on November 20-23, 2003. The determined sample size of 400 investors was derived from
the application of the Yamane table at 95 percentage, indefinite population and 5 percent of deviation. In order
to achieve the response from 400 investors, 100 samples were collected each day during the four-day convention
until the targeted sample size was reached.
The relationships among the variables were tested by using the Chi-square method with the significant level
of 0.05. The findings show that gender relates to the level of significance given to being adventurous investors,
celebrated investors and guarded investors. However, gender does not coincide with the level of significance
given to being individual investors. Age correlates with the level of significance given to being adventurous
investors, individual investors and celebrated investors. On the contrary, age does not influence the significance
given to being guarded investors.
Status, income, and education level interrelate with the significance given to being adventurous investors,
individual investors, celebrated investors, and guarded investors.
Type of investment correlates with the significance given to being adventurous investors and guarded
investors while contrasting to significance given to being individual investors and celebrated investors.

บทนํา
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยเป น สถาบั น ซึ่ ง
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2517 ใหดําเนินการในรูปของหนวยงานที่มิไดมุงหวัง
กําไรมาแบ งปนกัน โดยทําหนาที่ เปนตลาดหุนหรือศูนย
กลางซื้อขายหลักทรัพย รวมทั้งกําหนดระเบียบกฎเกณฑ
เพื่อใหการซื้อขายหลักทรัพยเปนไปดวยความมีระเบียบ
คลองตัวและยุติธรรม อันจะเปนการสรางความมั่นใจใหแก
ผูลงทุน และยังผลใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชน
ไปลงทุนในกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยสวนรวม (ตลาดหลักทรัพยแหงประ

เทศไทย, 2546 (1)) จากลักษณะการดําเนินงานของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เปนแหลงการลงทุนของนัก
ลงทุ น ที่ แ สวงหาโอกาสในการสร า งความมั่ ง คั่ ง ให กั บ
ตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาจจะตองพิจารณาปจจัย
ตางๆ ที่อาจจะทําใหผูลงทุนมีภาวะการเสี่ยงตอการลงทุน
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546 (2)) จากการ
ศึกษาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2546 (3)) พบ
วา นักลงทุนควรพิจารณาปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การลงทุน เนื่องจากปจจุบันถึงแมวาการเติบโตของตลาด
หุนไทยมีแนวโนมของการลงทุนที่มีการขยายตัวอยางตอ
เนื่องก็ตาม แตการศึกษาขอมูลอยางละเอียดกอนการลงทุน

โดยเฉพาะอยางยิ่งปจ จั ยเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากตัวของนัก
ลงทุนเอง โดยจะตองมีหลักจิตวิทยาในการลงทุนที่มีความ
มั่นคง และมีเหตุผลสามารถที่จะทําใหตนเองไมเกิดภาวะ
ความเสี่ ย งจากการลงทุ น จากกรณีข องการผัน ผวนของ
ตลาดหุนไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2546 ที่ตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยไดประกาศมาตรการควบคุมการ
เก็งกําไร โดยจะหามการซื้อ ขายในลัก ษณะของการหัก
กลบลบหนี้ (Net Settlement) ที่เปดโอกาสใหนักลงทุนราย
ยอยสามารถสั่งบริษัทหลักทรัพยหรือโบรกเกอรซื้อและขาย
ภายในวันเดียวกัน โดยรับหรือจายเงินเฉพาะสวนตางของ
ราคาหุนที่สั่งซื้อและขาย จากมาตรการดังกลาวสงใหใหเกิด
การตื่นตระหนกสําหรับนักลงทุนที่ขาดความรูความเขาใจ
ในการลงทุนและไมส ามารถควบคุมจิตวิทยาการลงทุน
ของตนเองได ทํ า ให เกิ ด ความป นป ว นขึ้ น ในตลาดหลั ก
ทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกรณีดังกลาวเปนการแสดงให
เห็นถึงการลงทุนของนักลงทุนที่ยังขาดขอมูลหรือความรู
ความเขาใจในการลงทุน ซึ่งสงผลตอจิตวิทยาการลงทุน
ของนักลงทุนที่อาจจะกอใหเกิดผลเสียตอสภาพการทาง
การเงิ น ของตนเองและโดยส ว นรวมได (ข า วเศรษฐกิ จ
ไทยรัฐ, 2546) ซึ่งถาหากศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาการลง
ทุนของ Robinson (2000) พบวาจิตวิทยาการลงทุนตาม
แนวคิดของ Bailard Biehl และ Kaiser มี 4 ลักษณะ คือ
1. การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย (Adventure)
คือ การเป นนั กลงทุ นที่ มีความเชื่ อ มั่นในตนเองสูง และ
ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแลนไมรอบคอบ
2. การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทเป น ตั ว ของตนเอง
(Individualist) คือ การเปนนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง แตตัดสินใจอยางรอบคอบระมัดระวังมีดุลพินิจถี่
ถวน
3. การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทชอบมี ชื่ อ เสี ย ง
(Celebrity) คือ การเปนนักลงทุนที่มีความเชื่อตามกระแส
มักจะขาดความระมัดระวังในการลงทุน
4. การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ (Guardian)
คือ การเปนนั กลงทุ นที่มีค วามระมั ดระวั ง มาก คอ นขา ง
วิตกกังวล มักรูขอจํากัดของตนเองและกลัวการตัดสินใจ
จากจิตวิทยาการลงทุนทั้ง 4 ประเภทยอมสะทอนถึง
แนวทางของการตัดสินใจในการลงทุน นักลงทุนยอ มมี
ปฏิกิริยาที่แตกตางกัน ซึ่งแสดงออกมาดวยความมั่นใจหรือ
อาจจะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน ความมั่นใจ

หรื อ ความวิ ต กกั ง วลที่ นั ก ลงทุ น มี จ ะสะท อ นไปยั ง แนว
ปฏิบัติของนักลงทุนนั้นๆ ไมวาจะเปนการดําเนินการอยาง
รอบคอบระมัดระวังหรือดําเนินการอยางหุนหันพลันแลน
และขาดความระมัดระวัง ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเปนการศึกษา
จิตวิทยาการลงทุนวาในปจจุบันนักลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักลงทุนไทยแสดงออกในจิตวิทยาการลงทุนในประเภทใด
ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางใหทราบถึงผลที่ตามมาในการแสดง
ออกซึ่งจิตวิทยาการลงทุนดังกลาว

วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาการลงทุ น ของนั ก
ลงทุน: กรณีของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ผู วิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ความ
สั ม พั นธ ร ะหว าง เพศ อายุ สถานภาพ รายได ระดั บการ
ศึ กษาและลั กษณะของการลงทุ น กั บการให ร ะดั บความ
สํ า คั ญ กั บ จิ ต วิ ท ยาการลงทุ น ของนั ก ลงทุ น ไทยทั้ ง 4
ประเภท ซึ่งประกอบดวย
1. การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย (Adventure)
2. การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทเป น ตั ว ของตนเอง
(Individualist)
3. การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทชอบมี ชื่ อ เสี ย ง
(Celebrity)
4. การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ (Guardian)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ในปจจุบันการเติบโตของตลาดหุนไทยมีแนวโนมที่
ขยายตัว เพิ ่ม มากขึ ้น อัน เนื ่อ งมาจากความชัด เจนของ
นโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมการลงทุนจากนักลงทุนไทย
และนักลงทุนชาวตางประเทศ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่มีอัต ราผลตอบแทนต่ําลง ยังผลใหมีนักลงทุน
ไทยพิจ ารณาหัน มาลงทุน ในตลาดหุน ไทยเพิ ่ม มากขึ ้น
เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนมีผลตอบแทนที่ดีกวา
แตถึงแมวาการลงทุนในตลาดหุนไทยจะมีแนวโนมของ
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นก็ตาม นักลงทุนไทยจําเปนตองมี
ความรูความเขาใจในการลงทุน เนื่องจากนักลงทุนไทย
จะตองมีภาวะความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งจําเปนตองมี
หลัก จิต วิท ยาการลงทุน เมื ่อ เกิด วิก ฤติก ารณใ นการ
ตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งหลักจิตวิทยาการลงทุนดังกลาว
จะเปนแนวทางของการที่จะทําใหทราบถึงความแปรปรวน

ทางดานจิตวิทยาเมื่อเกิดภาวะความผันผวนในการลงทุน
อีกทั้งยังเปนวิธีการของบริษัทซื้อขายหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่จะใชเปนแนวทาง เพื่อเปน
มาตรการการชี้แจงความรูความเขาใจที่ถูกตองและมีเหตุ
ผลเมื่อเกิดภาวะความผันผวนจากการลงทุนในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง
จิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ เสถี ย รภาพของ
แนวโน ม การเติม โตของตลาดหุน ไทย กล า วคือ ถ า หาก
จิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไมมีความมั่นคงและไมมี
ความเขาใจ ตลอดทั้งไมมีความรูในการลงทุนเทาที่ควร
แลว ผลที่ตามมาอาจจะกอป ญ หาความปนป วนของการ
ลงทุ น ที่ ย ากจะมี ม าตรการการควบคุ ม ความ ป น ป ว น
เหล า นั้ น ได ในทางตรงกั น ข า มถ า หากนั ก ลงทุ น มี ค วาม
มั่นคงและมีความเขาใจ ตลอดทั้งความรูในการลงทุนเปน
อยางดีก็จะเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางจิตวิทยาใหกับ
ตนเองในการลงทุ น ในตลาดหุ น ซึ่ ง ก็ จ ะส ง ผลต อ การ
เติบโตของการลงทุนและสรางความมั่นคงในการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสวนของนักจิตวิทยา
การลงทุนในการวิ จัยนี้ผูวิจัยจะนําเรื่องของจิตวิทยาการ
ลงทุนที่ Robinson (2000) ไดกลาวถึงหลักจิตวิทยาการลง
ทุนตามแนวคิดของ Bailard Biehl และ Kaiser ไดอธิบาย
หลักจิตวิทยาการลงทุนใน 4 ลักษณะ คือ การเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัย (Adventure) การเปนนักลงทุนประเภทเปน
ตัวของตนเอง (Individualist) การเปนนักลงทุนประเภท
ชอบมีชื่อเสียง (Celebrity) และการเปนนักลงทุนประเภทผู
พิทักษ (Guardian)
1. การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย (Adventure)
การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย (Adventure) เปน
นักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง รวมถึงการเปนผูที่มี
ความสุขในการตัดสินใจ ใชชีวิตอยูกับความไมแนนอน
และเมื่อตองการตัดสินใจ ก็มักจะตัดสินใจแบบทันที โดย
อาจจะไมมีการไตรตรองใหเกิดความรอบคอบ รวมถึงการ
เป น นั ก ลงทุ น แบบมุ ง หวั ง ผลตอบแทนเป น หลั ก (ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546 (3))
จากลักษณะดังกลาวขางตนมีสวนคลายคลึงกับการมี
บุคลิกภาพแบบ Introversion ตามที่ Jung (1969) ไดกลาว

วาการมีบุคลิกภาพแบบ Introversion จะเปนบุคคลที่มี
ความสนใจในความคิดและความรูสึกของตนเอง มัก จะ
หมกมุนอยูกับความคิดและความรูสึกของตนเอง ไมสนใจ
สังคมภายนอก เปนคนคอนขางเงียบและมีเหตุผลเปนของ
ตนเอง และมีความสอดคลองกับบุคลิกภาพของ Mosak
(1977) ในสวนของ The Ruling Type เปนบุคคลที่ไมสนใจ
ผู อื่ น นอกจากตนเองมี ค วามต อ งการควบคุ ม คนอื่ น ให
ยอมรั บ ในความคิ ด เห็ น ของตนเอง โดยเชื่ อ ว า ตนเองมี
แนวทางของการตัดสินใจที่มีเหตุผลเพียงพอ จากลักษณะ
บุคลิกภาพที่ Jung (1969) และ Mosak (1977) สามารถ
สะทอนถึงจิตวิทยาที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัยที่อาจจะนําความเดือดรอนมาสูตนเองได
เพราะอาจจะกอใหเกิดพฤติกรรมที่นอกลูนอกทาง และ
พฤติกรรมที่ขาดสติในการตัดสินใจได เนื่องจากการเปน
นัก ลงทุ นประเภทผจญภัย จะมี ค วามคิ ด เห็ น ของตนเป น
พื้นฐานในการกําหนดแนวทางของจิตวิทยาที่มีผลตอการ
ตัดสินใจโดยไมรูตัวเอง วิธีการที่สามารถทําใหเกิดความ
เข า ใจกั บ อุ ป สรรคทางจิ ต วิ ท ยาเหล า นี้ ไ ด คื อ การจั ด
กระบวนทางจิตวิทยาที่อยูบนพื้นฐานของความถูกตองใน
สถานการณขณะนั้น (Kahneman and Riepe, 1998) นอก
จากนี้ Kahneman และ Tversky (1982) กลาววา การคนหา
กฎเกณฑที่มีความเปนมาตรฐานและความถูกตองมากกวา
การใช ป ระสบการณ แ บบไม ตั้ ง ใจมาเป น พื้ น ฐานการ
ตัดสินใจในการลงทุน อาจทําใหเกิดความผิดพลาดและ
ความเสียหายขึ้นได
นัก ลงทุน ที ่เ ริ ่ม กา วสู ต ลาดหุ น หากประเมิน ความ
เฉลียวฉลาดและความสามารถของผูอื่นต่ํา จะมีความหลง
ตัว เองไดง า ยและมีค วามคิด เห็น วา ตนเองสามารถคาด
คะเนสถานการณของการลงทุนไดเปนอยางดี ก็อาจจะทํา
ใหเกิดความผิดพลาดในการลงทุนได ซึ่งรวมถึงเมื่อ นัก
ลงทุนตอ งเผชิญ กับ สถานการณที่ย ากแกก ารตัด สิน ใจก็
มักจะใชเหตุการณที่ผานมาเปนกระจกมองหาหนทางการ
แกไขปญหาโดยมีความคิดเห็นวา “เรารูอยูแลววาควรจะ
ทํา อยา งไรแตค นอื่น เขาไมรู” ซึ่ง เปน สิ่ง ที่ค อ นขา ง
อันตราย เนื่องจากตลาดหุนเปรียบเสมือนตลาดของการ
แขงขันของนักลงทุนอื่นๆ ที่มีความรูและความสามารถที่
มีความแตกตางกันมีความผันผวนไมแนนอนตลอดเวลา
(Kahneman Slovic and Tversky, 1974) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Hadady (1983) พบวา การประเมินความรู

และความสามารถของนักลงทุนรายอื่นๆ ต่ําไป และทําให
รูส ึก วา การคาดคะเนอนาคตเปน เรื่อ งงา ย แตค วามจริง
กลับกลายเปนการสรางความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป
ซึ่งจะมีผลเสียมากกวาผลดีในการลงทุน
2. การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทเป น ตั ว ของตนเอง
(Individualist)
การเปน นัก ลงทุน ประเภทเปน ตัว ของตนเอง
(Individualist) เปนนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
เปนผูที่มีความสุขในการตัดสินใจ เชนเดียวกับนักลงทุน
ประเภทผจญภัย จะมีค วามแตกตา งกัน ในเรื่อ งของการ
ตัด สิน ใจที ่ม ีค วามรอบคอบระมัด ระวัง โดยนัก ลงทุน
ประเภทนี้จ ะมีด ุล พิน ิจ ของการลงทุน ที ่ม ีค วามถี ่ถว นที่

มุง หวัง ผลอยา งมีเ หตุผ ลถา ตอ งลงทุน ดว ยตนเอง แตถา
หากวา ใหค วามไวว างใจกับ ผู จ ัด การกองทุน มือ อาชีพ
จัด การลงทุน ใหแ ลว ก็ม ัก จะไมเ ขา ไปยุ ง ใหเ กิด ความ
วุนวาย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546 (3))
จากลักษณะจิตวิท ยาของนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเองดัง กลา วขา งตน เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ แนวคิด
ของอนุส ร จันทพันธ และบุญ ชัย โกศลธนากุล (2546)
ในเรื่องเกี่ยวกับจริต 6 ศาสตรในการอานใจคนพบวา นัก
ลงทุน ประเภทเปน ตัว ของตนเองจะมีลัก ษณะคลา ยกับ
จิต วิท ยาแบบศรัท ธาจิต ที่มีก ารพิจ ารณาในเรื่อ งของจุด
แข็ง จุดออน และแนวทางการแกไขโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1: จิตวิทยาแบบศรัทธาจิต
จริต

ลักษณะ

จุดแข็ง

ศรัทธาจิต 1. ยึดมั่นอยางแรงกลาใน 1. มีพลังจิตสูงเขมแข็ง
บุคคลหลักการหรือ
ความเชื่อ
2. ย้ําคิดย้ําพูดในสิ่งที่
ตนเองเชื่อและศรัทธา

2. พรอมทีจ่ ะเสียสละเพื่อ
ผูอื่น

3. คิดวาตนเองเปนคนดี
นาศรัทธาประเสริฐ
กวาคนอื่น
4. เปนคนจริงจังพูด
มีหลักการ

3. ตองการเปลี่ยนแปลง
ตนเองและสังคมไปสู
สภาพทีด่ ีกวาเดิม
4. มีพลังขับเคลื่อน
มหาศาล

จุดออน

แนวทางการแกไข

1. ความเชื่ออยูบ นพื้นของ
ความเชื่อมั่นในตนเอง
อาจจะผิดพลาดได
2. ยิ่งศรัทธามากปญญา
ยิ่งลดนอยลง

1. พิจารณาหลักเหตุผล
พิจารณาเหนือความเชื่อ

3. จิตใจคับแคบไมยอมรับ
ความคิดที่แตกตาง
4. ไมคอยประนีประนอม

2. ใชปญญานําทาง
ใชศรัทธาเปนพลัง
ขับเคลื่อน
3. เปดใจกวาง รับความคิด
ใหมๆ
4. ลดความยึดมั่นถือมั่นใน
ตนเองหรืออุดมการณ

5. มีลักษณะความเปนผูนํา
ที่มา: อนุสร จันทพันธ และบุญชัย โกศลธนากุล. 2546. จริต 6 ศาสตรในการอานใจคน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอัมรินทร พริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน), หนา 14.

จากตารางที่ 1 พบวา นักลงทุนประเภทเปนตนของ
ตนเองที่มีลักษณะคลายกับจิตวิทยาแบบศรัทธาจิต มีทั้ง
จุดแข็งและจุดออนในตัวของนักลงทุน ซึ่งตองอาศัยการ
พัฒนาจุดแข็งใหมีระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่แกไขจุดออน
ใหกลายเปนจุดแข็ง โดยอาจจะอาศัยแนวทางการแกไข
เปน พื ้น ฐานของพัฒ นาจุด แข็ง และแกไ ขจุด ออ นใหดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษาของ Lakonishok Shleifer

และ Vishny (1994) พบวา การเปนนักลงทุนประเภทเปน
ตัว ของตนเองควรจะมีล ัก ษณะของการลงทุน แบบนัก
คณิตศาสตร โดยมองสภาพการณของตลาดหุนมีทั้งขาวดี
และขาวรายตางๆ ซึ่งจะมีผลกระทบตอราคาหุนเปนชวง
สั้นๆ เทานั้น ซึ่งโดยพื้นฐานของนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเองมัก จะมีค วามรอบคอบระมัด ระวัง อยู แ ลว
ดังนั้นการเพิ่มโอกาสของการไดรับผลประโยชนจะตอง

อาศัย หลัก การทางสถิ ติ เข า มาชว ยในการพิจ ารณาความ
ระมัดระวังและความรอบคอบเหลานั้น ซึ่ง Odean (1998)
กลาววา การไดมีโอกาสในการคํานวณคาเฉลี่ยความหวัง
เวลายอนหลัง การดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนตาม
หลักของทฤษฎีการลงทุน การพินิจพิเคราะหความเสี่ยงที่
เกิ ด ขึ้ น เป น ต น สิ่ ง เหล า นี้ จ ะทํ า ให ก ารลงทุ น บั ง เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทชอบมี ชื่ อ เสี ย ง
(Celebrity)
การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง (Celebrity)
เปนนักลงทุนที่มีความวิตกกังวล ในขณะเดียวกันก็มักจะ
เป น นั ก ลงทุ น ที่ ต ามกระแสกลั ว ที่ จ ะตกข า ว จึ ง มั ก จะ
ตัดสินใจเร็วโดยขาดความระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากแลว
จะเปนลูกคาของบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยมากกวาจะ
เป น ลู ก ค า ของผู จั ด การกองทุ น (ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย, 2546 (3))
สิ่งสําคัญที่สุดในตลาดหุน คือ การควบคุมความตื่น
ตระหนกของตนเองไวใหดีที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งอารมณ
ในการตัดสินใจ ซึ่งมีผลมาจากจิตวิทยาของนักลงทุน โดย
สวนมากแลวการควบคุมอารมณตามที่ Thaler (1993)
กลาวถึง มีขั้นตอนดังนี้
1. การบันทึกความรูสึกนึกคิดลงบนกระดาษ
2. เนนเรื่องขอเท็จจริงอยาพยายามหาขออางใหกับ
พฤติกรรมของตน
3. เรียงลําดับเหตุการณกอนหลังใหชัดเจน
4. ระบุปจจัยทางบวกและทางลบ
5. ฝ ก ฝนตนเองให มี ค วามสามารถในการศึ ก ษา
ปญหาอยางพินิจพิเคราะห
6. คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จากการศึกษาของ Belsky และ Gilovich (1999) พบวา
ในป 1980 ที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ขาวลือเกี่ยวกับการเลนแชรพิระมิด (Pyramid) โดยผูที่เลน
แชรจะไดรับเงินตอบแทนถึง 16,000 ดอลลาหสหรัฐ ซึ่งทํา
ให ทุ กๆ คนมี ความแตกตื่ นตามกระแสของการเล นแชร
ครั้งนั้น ผลปรากฏวามีคนมากกวา 100,000 คน เบิกเงินสด
1,000 ดอลลาหสหรัฐจากธนาคาร โดยนัดพบกับนายหนา
เพื่ อ มอบเงิ น ให โดยมี ค วามหวั ง ว า จะได ผ ลตอบแทน
16,000 ดอลลาหสหรัฐกลับคืนมา ความโลภดังกลาวทําให
สูญเสียเงินไปเปนจํานวนมาก เนื่องจากการเลนแชรเปนสิ่ง

ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเรื่องราวดังกลาวสอดคลองกับความโลภ
ตามกระแสในตลาดหุน โดย Epstein และ Garfield (1992)
พบวานักลงทุนในตลาดหุนจะถูกอิทธิพลตามกระแสโดยมี
ดัชนีวาดวยความโลภ (Greed Index) ประเภทหนึ่งที่จะ
เตือนใจใหนักลงทุนมีจิตวิทยาที่เขมแข็ง ซึ่งจะเตือนใหนัก
ลงทุนทราบถึงวิกฤติที่ซอนเรนในตลาดหุน กลาวคือ เมื่อ
ดัชนีราคาหุนอยูในระดับสูงก็จะดึงดูดใหกระแสของการ
ลงทุนมีจํานวนมาก นักลงทุนเหลานั้นคิดหวังแตผลกําไร
มองขามวิกฤติ การณที่อ าจจะเกิดขึ้นทํา ใหราคาหุน ทรุ ด
เมื่อราคาหุนสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ผลกําไรไดพอสมควรแตก็ยัง
ไมตัดสินใจที่จะขายหุนเหลานั้น โดยมีความคิดวา “ขอให
ไดมากกวานี้หนอย และมากกวานี้หนอย” ซึ่งสิ่งเหลานี้มี
ผลพวงมาจากความโลภที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนโดยสวนมาก
4. การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ (Guardian)
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ (Guardian) เปน
นั ก ลงทุ น ที่ มั ก จะมี ค วามระมั ด ระวั ง รอบคอบค อ นข า ง
ละเอียด และมีความวิตกกังวลมาก อีกทั้งยังเปนคนที่รูจัก
ขอ จํากัดของตนเองและกลัวการตัดสินใจ ดังนั้นในการ
ลงทุ น มั ก จะมี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะมอบความไว ว างใจกั บ
ผูจัดการกองทุนมืออาชีพเขามาชวยในการจัดการลงทุ น
และมักมีความพอใจที่จะลงทุนแบบรอรับผลประโยชน
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546 (3))
การศึกษาของ Kahneman และ Riepe (1998) พบวา
ทัศนคติมีผลตอพฤติกรรม ทั้งนี้ทัศนคติของตนอาจจะเกิด
ขึ้นมาจากการติดตอสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน การเขียน
การพู ด คุ ย เป น ต น ซึ่ ง จะส ง ผลโดยการต อ พฤติ ก รรมที่
เกิดขึ้น ดั งนั้ นการเป นนั กลงทุ นประเภทผู พิทั กษ จะมีข อ
จํ า กั ด ในตนเองในการลงทุ น ถึ ง แม ว า ตนเองจะมี ค วาม
รอบคอบละเอี ยดก็ ตาม การที่ จะทํ าใหการเป นนั กลงทุ น
ประเภทผูพิทักษเกิดประโยชนสู งสุด จะตองพยายามหา
ผูจัดการกองทุนมืออาชีพที่มีความรูและประสบการณใน
การลงทุนสูง ตลอดทั้งมีความซื่อ สัตยแ ละจริงใจ ทั้งนี้ผู
ลงทุ น อาจจะตรวจสอบจากผลการดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง
ประกาศนี ย บั ตรด า นวิ ช าชี พทั้ ง ทางด า นการทํ า งานและ
จรรยาบรรณเป น บรรทั ด ฐานในการตั ด สิ น ใจ (Ploeg,
1985)
การตรวจสอบความรูและประสบการณของผูจัดการ
กองทุนมืออาชีพ ถานักลงทุนมีความระมัดระวังรอบคอบ
และมีความละเอียดในการลงทุนแตละครั้ง โดยขอมูลที่นัก

ลงทุนสามารถพิจารณาผูจัดการกองทุนมืออาชีพในดาน
ความรูและประสบการณ ผูจัดการกองทุนมืออาชีพควรมี
ความรูในเรื่องดังนี้ (Granville, 1960)
1. อัตราเงินปนผล (Yield)
2. แนวโนมระยะสั้น (New-term Trend)
3. แนวโนมผลกําไร (Earning Trend)
4. ผลประกอบการปกอน (Past Year’s Performance)
5. แนวโนมกําไรขางเคียง (Profit Margin Trend)
6. แนวโนมเงินปนผลตอหุนตอป (Earning Per Share
Yearly Trend)
7. อัตรากําไรตามราคาตลาด (Price-earning Ratio)
8. การคั่งคางของหุน (Shares Outstanding)
9. แนวโนมที่ตอตาน (Resistance Trend)
10. แนวโนมที่สนับสนุน (Support Trend)
นอกจากนี้ นั ก ลงทุ น จะต อ งติ ด ตามข อ มู ล ข า วสาร
ตลอดเวลา ถึงแมวาจะมีผูจัดการกองทุนมืออาชีพก็ตาม จาก
การศึกษาของ Hadady (1983) พบวา การประสานขอมูล
และประสบการณ ข องนั กลงทุ น กั บ ผู จั ดการกองทุ นมื อ
อาชี พ จะทํ า ให โ อกาสของการได ผ ลตอบแทนของการ
ลงทุ นในตลาดหุ นมี แนวโน ม ที่ ผู ลงทุ นมี ระดั บความพึ ง
พอใจสูง

ระเบียบวิธีการวิจัย
ในสว นของระเบีย บวิธ ีก ารวิจ ัย ของการศึก ษา
จิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สามารถแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บ รวบรวมขอ มูล สํ า หรับ งานวิจ ัย นี ้จ ะใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามกับกลุมตัวอยาง
ที่เปนนักลงทุนไทย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยผูวิจัยจะสรางแบบสอบถามที่มีองคประกอบ 2 สวน
คือ
สวนที่ 1
รายละเอียดขององคประกอบสวนที่ 1 จะเปนการ
สอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยขอ
คําถามจะเปนเรื่องของ เพศ อายุ สถานภาพ รายได ระดับ
การศึกษา และลักษณะของการลงทุนของนักลงทุนไทย

สวนที่ 2
รายละเอียดขององคประกอบสวนที่ 2 จะเปนการ
สอบถามขอมูลทัศนคติความคิดเห็นในเรื่องการใหระดับ
ความสําคัญกับจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไทยทั้ง 4
ประเภท ซึ่งประกอบดวย
1. การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย (Adventure)
2. การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทเป น ตั ว ของตนเอง
(Individualist)
3. การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง (Celebrity)
4. การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ (Guardian)
2. แหลงขอมูล
การศึกษาจิ ตวิท ยาการลงทุน ของนักลงทุ น ไทยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนงานวิจัยแบบสํารวจ
(Survey Research) โดยมีการกําหนดแหลงขอมูลใน 2
ลักษณะ คือ ขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งผูวิจัย
จะไดขอมูลดังกลาวจากกลุมตัวอยางโดยตรงจากการใช
แบบสอบถาม โดยคําถามที่ผูวิจัยกําหนดจะมี 2 ประเภท
คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูล
ทัศนคติความคิดเห็นในเรื่องของการใหระดับความสําคัญ
กั บ จิ ต วิ ท ยาการลงทุ น ของนั ก ลงทุ น ไทย สํ า หรั บ แหล ง
ขอมูลในลักษณะที่สอง คือ ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary
Data) โดยขอมูลดังกลาวจะเปนการเก็บรวบรวมคนควา
ขอมูลจากหนังสือตํารา วารสารและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่มี
ความเกี่ยวของกับ งานวิจัยดังกลาวทั้ งในดานทฤษฎีและ
แนวคิดเพื่อนํามาประยุกตใชและอางอิงกับงานวิจัยนี้ใหมี
ความนาเชื่อถือและถูกตอง
3. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตดังนี้
3.1 การกําหนดกลุมตัวอยาง
การกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัย
จะกําหนดกลุมตัวอยางจากนักลงทุนไทยในงานมหกรรม
การลงทุนครบวงจรครั้งที่ 2 “สถานีลงทุนตลาดหุนใกล
ตัว” (SET in the City 2003) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคารระหวาง
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ณ ศูนยการประชุมแหง

ชาติสิริกิติ์ โดยงานดังกลาวมีนักลงทุนไทยที่มีความสนใจ
เปนจํานวนมาก
3.2 การกําหนดตัวแปรที่ศึกษา
การกําหนดตัวแปรที่ศึกษาสําหรับงานวิจัยนี้จะมี
ตัวแปร 2 ประเภท คือ
3.2.1 ตัวแปรขอมูลสวนบุคคล ซึ่งไดแก
เพศ อายุ สถานภาพ รายได ระดับการศึกษาและลักษณะ
ของการลงทุนของนักลงทุนไทย
3.2.2 ตั ว แปรข อ มู ล ทั ศ นคติ ซึ่ ง ได แ ก
ทัศนคติความคิดเห็นในเรื่องของการใหระดับความสําคัญ
กับจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไทยทั้ง 4 ประเภท ซึ่ง
ประกอบดวย
3.2.2.1 การเปนนักลงทุนประเภท
ผจญภัย (Adventure)
3.2.2.2 การเปนนักลงทุนประเภท
เปนตัวของตนเอง (Individualist)
3.2.2.3 การเปนนักลงทุนประเภท
ชอบมีชื่อเสียง (Celebrity)
3.2.2.4 การเปนนักลงทุนประเภท
ผูพิทักษ (Guardian)
สําหรับการตรวจสอบความถูกต องของเนื้อหาของ
แบบสอบถาม (Content Validity) ผูวิจัยขอความรวมมือจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเขาใจในเรื่องของจิตวิทยาการ
ลงทุนไดตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหากอนที่จะมีการ
แจกแบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถาม ในสวนของ
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม ผูวิจัยจัดทํา
Pre-test แบบสอบถามดังกลาวกับนักลงทุนไทยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 30 คน จากบริษัทหลัก
ทรั พ ย แ ห ง หนึ่ ง เพื่ อ ทดสอบความน า เชื่ อ ถื อ ของแบบ
สอบถาม โดยผูวิจัยทําการวิเคราะหความนาเชื่อถือ ดวยคา
Cronbach’s alpha โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การให ร ะดั บ ความสํ าคั ญ กั บ การเป น นั กลงทุ น
ประเภทผจญภัย (Adventure) มีคาความนาเชื่อถือไดเทากับ
0.81
2. การให ร ะดั บ ความสํ า คั ญ กั บ การเป นนั ก ลงทุ น
ประเภทเปนตัวของตนเอง (Individualist) มีคาความนาเชื่อ
ถือไดเทากับ 0.75

3. การให ร ะดั บ ความสํ า คั ญ กั บ การเป นนั ก ลงทุ น
ประเภทชอบมีชื่อเสียง (Celebrity) มีคาความนาเชื่อถือได
เทากับ 0.79
4. การให ร ะดั บ ความสํ า คั ญ กั บ การเป นนั ก ลงทุ น
ประเภทผูพิทักษ (Guardian) มีคาความนาเชื่อถือไดเทากับ
0.80
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล สํ า หรั บ งานวิ จั ย นี้ จ ะใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามกับนักลงทุนไทย
ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรครั้งที่ 2 “สถานีลงทุน
ตลาดหุนใกลตัว (SET in the City 2003)” ซึ่งจัดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร
ระหวางวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ณ ศูนยการ
ประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เนื่องจากจํานวนของนักลงทุนไทยมี
จํานวนมาก ผูวิจัยจึงกําหนดวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก
(Convenience Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัว
อยางจากตารางของ Yamane ที่ 95 เปอรเซ็นต ขนาดของ
ประชากรไมจํากัดจํานวน และความคลาดเคลื่อนที่ ± 5
เปอรเซ็นต ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดการสุมกลุมตัวอยางวันละ 100 คน
จากการจัดงานทั้งหมด 4 วัน จํานวนกลุมตัวอยางไดจึงมี
จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
5. วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล
กระบวนการทางสถิติแ ละการวิเคราะหขอมูล ของ
งานวิจัยนี้มีรายละเอียดดังนี้
1. การรายงานผลของขอ มูล สว นบุค คลของ
ผูตอบแบบสอบถามและทัศนคติความคิดเห็นในเรื่องของ
การใหร ะดับ ความสํา คัญ กับ จิต วิท ยาการลงทุน ของนัก
ลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะรายงาน
ผลดวยสถิติแบบพรรณา (Descriptive Statistics) โดย
รายงานเปนคารอยละ (Percentage)
2. การทดสอบความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ
สถานภาพ รายได ระดับการศึกษา และลักษณะของการ
ลงทุนของนักลงทุนไทยกับ การใหระดับความสําคัญกับ
จิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไทยทั้ง 4 ประเภท ซึ่ง
ประกอบดวย

2.1 การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทผจญภั ย
(Adventure)
2.2 การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของ
ตนเอง (Individualist)
2.3 การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทชอบมี
ชื่อเสียง (Celebrity)
2.4 การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทผู พิ ทั ก ษ
(Guardian)
โดยการทดสอบความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วจะใช ก าร
ทดสอบคาสถิติไควสแคว (Chi-square) โดยจะทําการ
ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
6. สมมุติฐานการวิจัย
สมมุตฐิ านการวิจัยของงานวิจัยนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. เพศ ของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการ
ใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย
การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การเปนนัก
ลงทุ น ประเภทชอบมี ชื่ อ เสี ย ง และการเป น นั ก ลงทุ น
ประเภทผูพิทักษ
2. อายุ ของนัก ลงทุน ไทยมีค วามสัม พัน ธก ับ
การใหร ะดับ ความสํา คัญ กับ การเปน นัก ลงทุน ประเภท
ผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การ
เปน นัก ลงทุน ประเภทชอบมีชื ่อ เสีย ง และการเปน นัก
ลงทุนประเภทผูพิทักษ
3. สถานภาพของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธ
กับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภท
ผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การ
เปน นัก ลงทุน ประเภทชอบมีชื ่อ เสีย ง และการเปน นัก
ลงทุนประเภทผูพิทักษ
4. รายไดของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธกับ
การใหร ะดับ ความสํ า คัญ กับ การเปน นัก ลงทุน ประเภท
ผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การ
เปน นัก ลงทุน ประเภทชอบมีชื ่อ เสีย ง และการเปน นัก
ลงทุนประเภทผูพิทักษ
5. ระดับ การศึก ษาของนัก ลงทุน ไทยมีค วาม
สัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัย การเปน นัก ลงทุน ประเภทเปน ตัว ของ
ตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และการ
เปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ

6. ลักษณะของการลงทุน ของนักลงทุน ไทยมี
ความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนัก
ลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และ
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ

ผลการวิจัย
ผลการวิจ ัย ในหัว ขอ การศึก ษาจิต วิท ยาการลงทุน
กรณีของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สามารถอธิบายไดตามสมมุติฐานที่ไดกําหนดไวดังนี้
1. สมมุติฐานที่ 1: เพศของนักลงทุนไทยมีความ
สัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภั ย การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทเป น ตั ว ของ
ตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และการ
เปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ
จากผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านพบว า เพศของนั ก
ลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับ
การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทผจญภั ย การเป น นั ก ลงทุ น
ประเภทชอบมี ชื่ อเสี ยง และการเป นนั กลงทุ นประเภทผู
พิทักษ แตเพศไมมีความสัมพันธโดยตรงกับการใหระดับ
ความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. สมมุติฐานที่ 2: อายุของนักลงทุนไทยมีความ
สัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภั ย การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทเป น ตั ว ของ
ตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และการ
เปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ
จากผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ านพบว า อายุ ข องนั ก
ลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับ
การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทผจญภั ย การเป น นั ก ลงทุ น
ประเภทเปนตัวของตนเอง และการเปนนักลงทุนประเภท
ชอบมีชื่อเสียง แตอายุไมมีความสัมพันธโดยตรงกับการให
ระดับความสําคัญ กับการเป นนักลงทุนประเภทผูพิทักษ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. สมมุติฐานที่ 3: สถานภาพของนักลงทุนไทยมี
ความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนัก
ลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และ
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ

จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา สถานภาพของ
นักลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญ
กับ การเป นนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุน
ประเภทเปนตัวของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบ
มีชื่อเสียง และการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. สมมุติฐานที่ 4: รายไดของนักลงทุนไทยมีความ
สัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของ
ตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และการ
เปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ
จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา รายไดของนัก
ลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับ
การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทผจญภั ย การเป น นั ก ลงทุ น
ประเภทเปนตัวของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบ
มีชื่อเสียง และการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5. สมมุติฐานที่ 5: ระดับการศึกษาของนักลงทุน
ไทยมี ความสัม พันธกับการใหระดับความสําคัญ กับการ
เปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภท
เปนตัวของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง
และการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ
จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ระดับการศึกษา
ของนั ก ลงทุ น ไทยมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การให ร ะดั บ
ความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปน
นั ก ลงทุ น ประเภทเป น ตั ว ของตนเอง การเป น นั ก ลงทุ น
ประเภทชอบมี ชื่อ เสี ย งและการเปน นั ก ลงทุ น ประเภทผู
พิทักษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
6. สมมุติฐานที่ 6: ลักษณะของการลงทุนของนัก
ลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับ
การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทผจญภั ย การเป น นั ก ลงทุ น
ประเภทเปนตัวของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบ
มีชื่อเสียง และการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ
จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ลักษณะของการ
ลงทุนของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับ
ความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปน
นักลงทุนประเภทผูพิทักษ แตลักษณะของการลงทุนไมมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการใหระดับความสําคัญกับการ
เปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง และการเปนนัก

ลงทุ น ประเภทชอบมีชื่ อ เสี ย ง อย า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
0.05

บทสรุป
การสรุปผลการวิจัยในหัวขอการศึกษาจิตวิทยาการ
ลงทุน: กรณีของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สามารถอธิบ ายไดต ามคุณ สมบัต ิข องนัก
ลงทุน โดยเริ่ม จากเพศของนัก ลงทุน มีค วามสัม พัน ธกับ
การใหความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย
การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และการเปนนัก
ลงทุนประเภทผูพิทักษ แตเพศไมมีความสัมพันธกับการ
ใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเองจากลักษณะการไมมีความสัมพันธดังกลาว นัก
ลงทุนจะตองให ความระมัดระวั งในการพิ จารณาจุ ดแข็ ง
จุ ด อ อ น และแนวทางการแก ไ ข ตลอดทั้ ง การพิ จ ารณา
เกี่ยวกับการลงทุนที่ใหความสําคัญกับตัวเลข และเปนผูที่มี
หลักวิเคราะหแบบนักคณิตศาสตร รวมถึงการเปนผูมีหลัก
ทฤษฎีในการคิดอยางเปนระบบมากขึ้น (ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย, 2546 (3); อนุสร จันทรพันธ และบุญชัย
โกศลธนากุล, 2546; Lakonishok Shleifer and Vishny,
1994; Odean, 1998)
อายุ ของนั กลงทุ นมี ความสั ม พั นธ กั บการให ระดั บ
ความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปน
นักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง และการเปนนักลงทุน
ประเภทชอบมีชื่อเสียง แตอายุไมมีความสัมพันธกับการให
ระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษจาก
ลั ก ษณะการไม มี ค วามสั ม พั น ธ ดั ง กล า ว จะต อ งมี ก าร
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรม
โดยการสรางความเชื่อมั่นใหตนเองซึ่งจะสงผลตอความ
ระมัดระวังมากขึ้น รวมถึงการใหความสําคัญกับผูจัดการ
กองทุนมืออาชีพ โดยพิจารณาจากความรูและประสบการณ
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการลงทุน ก็จะทําใหผลตอบแทนของ
การลงทุนในตลาดหุนมีแนวโนมวาจะทําใหผูลงทุนมีระดับ
ความพึงพอใจสูง (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546
(3); Granville, 1960; Hadady, 1983; Kahneman and Riepe,
1998; Ploeg, 1985)
สถานภาพ รายได และระดับการศึกษาของนักลงทุน
มีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนัก
ลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัว

ของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และ
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ
ลั ก ษณะของการลงทุ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การให
ระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย และ
การเป น นั ก ลงทุ น ประเภทผู พิ ทั ก ษ แต ลั ก ษณะของการ
ลงทุนไมมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการ
เปนนักลงทุ นประเภทเปนตัวของตนเอง และการเปนนั ก
ลงทุ น ประเภทชอบมี ชื่ อ เสี ย ง จากลั ก ษณะการไม มี
ความสั ม พั น ธ ดั ง กล า ว การพิ จ ารณาโดยการให ค วาม
ระมัดระวังในการพิจารณาจุดแข็งจุดออน และแนวทางการ
แก ไ ข ตลอดทั้ ง การพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ให
ความสําคัญกับตัวเลขและมีหลักวิเคราะหแบบคณิตศาสตร
รวมถึงการเปนผูที่มีหลักทฤษฎีในการคิดอยางเปนระบบ
มากขึ้น (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546 (3); อนุสร
จันทพันธ และบุญชัย โกศลธนากุล, 2546; Lakonishok
Shleifer and Vishny, 1994; Odean, 1998) รวมถึงการ
พิจารณาการควบคุมความตื่นตระหนกของตนเอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอารมณในการตัดสินใจ การเชื่อขอมูลที่ไมมีความ
ชัดเจนและหวังผลจนลืมการใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ
จนกลายเปนความโลภขึ้นมา (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย, 2546 (3); Belsky and Gilovich, 1999; Epstein and
Garfield, 1992; Thaler, 1993)
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