
การศึกษาจิตวิทยาการลงทุนของนกัลงทนุ: กรณีของนกัลงทนุไทย 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

A Study of Investors’ Psychological Investment:  
A Case of Thai Investors in the Stock Exchange of Thailand 

 
สุทธินันทน  พรหมสุวรรณ 

 
บทคัดยอ 

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 การใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง 
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 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 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 (Chi-
square) โดยทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลของการทดสอบสมมุติฐานพบวา เพศมีความสัมพันธกับการ
ใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง และการเปนนักลงทุน
ประเภทผูพิทักษ แตเพศไมมีความสัมพันธโดยตรงกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของ
ตนเอง 

อายุมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเอง และการเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง แตอายุไมมีความสัมพันธโดยตรงกับการใหระดับความสําคัญกับ
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ 



สถานภาพ รายได และระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญ
ภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง และการเปนนักลงทุนประเภทผู
พิทักษ 

ลักษณะของการลงทุนมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนัก
ลงทุนประเภทผูพิทักษ  แตลักษณะของการลงทุนไมมีความสัมพันธโดยตรงกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนัก
ลงทุนประเภทเปนตัวของตนเองและการเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง 
 
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 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนสถาบันซึ่ง
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2517 ใหดําเนินการในรูปของหนวยงานที่มิไดมุงหวัง
กําไรมาแบงปนกัน โดยทําหนาที่เปนตลาดหุนหรือศูนย 
กลางซื้อขายหลักทรัพย รวมทั้งกําหนดระเบียบกฎเกณฑ
เพื่อใหการซื้อขายหลักทรัพยเปนไปดวยความมีระเบียบ
คลองตัวและยุติธรรม อันจะเปนการสรางความมั่นใจใหแก
ผูลงทุน และยังผลใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชน
ไปลงทุนในกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยสวนรวม (ตลาดหลักทรัพยแหงประ 

เทศไทย, 2546 (1)) จากลักษณะการดําเนินงานของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เปนแหลงการลงทุนของนัก
ลงทุนที่แสวงหาโอกาสในการสรางความมั่งคั่งใหกับ
ตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาจจะตองพิจารณาปจจัย
ตางๆ ที่อาจจะทําใหผูลงทุนมีภาวะการเสี่ยงตอการลงทุน 
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546 (2)) จากการ 
ศึกษาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2546 (3)) พบ 
วา นักลงทุนควรพิจารณาปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การลงทุน เนื่องจากปจจุบันถึงแมวาการเติบโตของตลาด
หุนไทยมีแนวโนมของการลงทุนที่มีการขยายตัวอยางตอ 
เนื่องก็ตาม แตการศึกษาขอมูลอยางละเอียดกอนการลงทุน 



โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาจากตัวของนัก
ลงทุนเอง โดยจะตองมีหลักจิตวิทยาในการลงทุนที่มีความ
มั่นคง และมีเหตุผลสามารถที่จะทําใหตนเองไมเกิดภาวะ
ความเสี่ยงจากการลงทุน จากกรณีของการผันผวนของ
ตลาดหุนไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2546 ที่ตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทยไดประกาศมาตรการควบคุมการ
เก็งกําไร โดยจะหามการซื้อขายในลักษณะของการหัก
กลบลบหนี้ (Net Settlement) ที่เปดโอกาสใหนักลงทุนราย
ยอยสามารถสั่งบริษัทหลักทรัพยหรือโบรกเกอรซื้อและขาย
ภายในวันเดียวกัน โดยรับหรือจายเงินเฉพาะสวนตางของ
ราคาหุนที่สั่งซื้อและขาย จากมาตรการดังกลาวสงใหใหเกิด
การต่ืนตระหนกสําหรับนักลงทุนที่ขาดความรูความเขาใจ
ในการลงทุนและไมสามารถควบคุมจิตวิทยาการลงทุน
ของตนเองได ทําใหเกิดความปนปวนขึ้นในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกรณีดังกลาวเปนการแสดงให
เห็นถึงการลงทุนของนักลงทุนที่ยังขาดขอมูลหรือความรู
ความเขาใจในการลงทุน ซึ่งสงผลตอจิตวิทยาการลงทุน
ของนักลงทุนที่อาจจะกอใหเกิดผลเสียตอสภาพการทาง
การเงินของตนเองและโดยสวนรวมได (ขาวเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ, 2546) ซึ่งถาหากศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาการลง 
ทุนของ Robinson (2000) พบวาจิตวิทยาการลงทุนตาม
แนวคิดของ Bailard  Biehl และ Kaiser มี 4 ลักษณะ คือ 

1. การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย (Adventure) 
คือ การเปนนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และ
ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแลนไมรอบคอบ 

2. การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง 
(Individualist) คือ การเปนนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง แตตัดสินใจอยางรอบคอบระมัดระวังมีดุลพินิจถี่
ถวน 

3. การ เปนนั กลงทุนประ เภทชอบมี ช่ือ เสี ย ง 
(Celebrity) คือ การเปนนักลงทุนที่มีความเชื่อตามกระแส 
มักจะขาดความระมัดระวังในการลงทุน  

4. การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ (Guardian) 
คือ การเปนนักลงทุนที่มีความระมัดระวังมาก คอนขาง
วิตกกังวล มักรูขอจํากัดของตนเองและกลัวการตัดสินใจ 

จากจิตวิทยาการลงทุนทั้ง 4 ประเภทยอมสะทอนถึง
แนวทางของการตัดสินใจในการลงทุน นักลงทุนยอมมี
ปฏิกิริยาที่แตกตางกัน ซึ่งแสดงออกมาดวยความมั่นใจหรือ
อาจจะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน ความมั่นใจ

หรือความวิตกกังวลที่นักลงทุนมีจะสะทอนไปยังแนว
ปฏิบัติของนักลงทุนนั้นๆ ไมวาจะเปนการดําเนินการอยาง
รอบคอบระมัดระวังหรือดําเนินการอยางหุนหันพลันแลน
และขาดความระมัดระวัง ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเปนการศึกษา
จิตวิทยาการลงทุนวาในปจจุบันนักลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักลงทุนไทยแสดงออกในจิตวิทยาการลงทุนในประเภทใด 
ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางใหทราบถึงผลที่ตามมาในการแสดง 
ออกซึ่งจิตวิทยาการลงทุนดังกลาว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาจิตวิทยาการลงทุนของนัก
ลงทุน: กรณีของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  ผู วิจัยมี วัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงความ 
สัมพันธระหวาง เพศ อายุ สถานภาพ รายได ระดับการ 
ศึกษาและลักษณะของการลงทุน กับการใหระดับความ 
สําคัญกับจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไทยทั้ ง  4 
ประเภท ซึ่งประกอบดวย 

1. การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย (Adventure) 
2. การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง 

(Individualist) 
3. การ เปนนั กลงทุนประ เภทชอบมี ช่ือ เสี ย ง 

(Celebrity) 
4. การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ (Guardian) 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ในปจจุบันการเติบโตของตลาดหุนไทยมีแนวโนมที่
ขยายตัวเพิ ่มมากขึ ้น อันเนื ่องมาจากความชัดเจนของ
นโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมการลงทุนจากนักลงทุนไทย 
และนักลงทุนชาวตางประเทศ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่มีอัตราผลตอบแทนต่ําลง ยังผลใหมีนักลงทุน
ไทยพิจารณาหันมาลงทุนในตลาดหุนไทยเพิ ่มมากขึ ้น 
เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนมีผลตอบแทนที่ดีกวา 
แตถึงแมวาการลงทุนในตลาดหุนไทยจะมีแนวโนมของ
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นก็ตาม นักลงทุนไทยจําเปนตองมี
ความรูความเขาใจในการลงทุน เนื่องจากนักลงทุนไทย
จะตองมีภาวะความเสี่ยงในการลงทุน อีกทั้งจําเปนตองมี
หล ักจ ิตว ิทยาการลงท ุนเมื ่อ เก ิดว ิกฤต ิการณ ในการ
ตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งหลักจิตวิทยาการลงทุนดังกลาว
จะเปนแนวทางของการที่จะทําใหทราบถึงความแปรปรวน



ทางดานจิตวิทยาเมื่อเกิดภาวะความผันผวนในการลงทุน 
อีกทั้งยังเปนวิธีการของบริษัทซื้อขายหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่จะใชเปนแนวทาง เพื่อเปน
มาตรการการชี้แจงความรูความเขาใจที่ถูกตองและมีเหตุ 
ผลเมื่อเกิดภาวะความผันผวนจากการลงทุนในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและเอกสารอางอิง 

จิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  มีบทบาทสําคัญตอเสถียรภาพของ
แนวโนมการเติมโตของตลาดหุนไทย กลาวคือ ถาหาก
จิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไมมีความมั่นคงและไมมี
ความเขาใจ ตลอดทั้งไมมีความรูในการลงทุนเทาที่ควร
แลว ผลที่ตามมาอาจจะกอปญหาความปนปวนของการ
ลงทุนที่ยากจะมีมาตรการการควบคุมความ  ปนปวน
เหลานั้นได ในทางตรงกันขามถาหากนักลงทุนมีความ
มั่นคงและมีความเขาใจ ตลอดทั้งความรูในการลงทุนเปน
อยางดีก็จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสรางจิตวิทยาใหกับ
ตนเองในการลงทุนในตลาดหุน  ซึ่งก็จะสงผลตอการ
เติบโตของการลงทุนและสรางความมั่นคงในการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสวนของนักจิตวิทยา
การลงทุนในการวิจัยนี้ผูวิจัยจะนําเรื่องของจิตวิทยาการ
ลงทุนที่ Robinson (2000) ไดกลาวถึงหลักจิตวิทยาการลง 
ทุนตามแนวคิดของ Bailard  Biehl และ Kaiser ไดอธิบาย
หลักจิตวิทยาการลงทุนใน 4 ลักษณะ คือ การเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัย (Adventure) การเปนนักลงทุนประเภทเปน
ตัวของตนเอง (Individualist) การเปนนักลงทุนประเภท
ชอบมีช่ือเสียง (Celebrity) และการเปนนักลงทุนประเภทผู
พิทักษ (Guardian) 

1. การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย (Adventure) 
การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย (Adventure) เปน

นักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง รวมถึงการเปนผูที่มี
ความสุขในการตัดสินใจ ใชชีวิตอยูกับความไมแนนอน 
และเมื่อตองการตัดสินใจ ก็มักจะตัดสินใจแบบทันที โดย
อาจจะไมมีการไตรตรองใหเกิดความรอบคอบ รวมถึงการ
เปนนักลงทุนแบบมุงหวังผลตอบแทนเปนหลัก (ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546 (3)) 

จากลักษณะดังกลาวขางตนมีสวนคลายคลึงกับการมี
บุคลิกภาพแบบ Introversion ตามที่ Jung (1969) ไดกลาว

วาการมีบุคลิกภาพแบบ Introversion จะเปนบุคคลที่มี
ความสนใจในความคิดและความรูสึกของตนเอง มักจะ
หมกมุนอยูกับความคิดและความรูสึกของตนเอง ไมสนใจ
สังคมภายนอก เปนคนคอนขางเงียบและมีเหตุผลเปนของ
ตนเอง และมีความสอดคลองกับบุคลิกภาพของ Mosak 
(1977) ในสวนของ The Ruling Type เปนบุคคลที่ไมสนใจ
ผูอื่นนอกจากตนเองมีความตองการควบคุมคนอื่นให
ยอมรับในความคิดเห็นของตนเอง โดยเชื่อวาตนเองมี
แนวทางของการตัดสินใจที่มีเหตุผลเพียงพอ  จากลักษณะ
บุคลิกภาพที่ Jung (1969) และ Mosak (1977) สามารถ
สะทอนถึงจิตวิทยาที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัยที่อาจจะนําความเดือดรอนมาสูตนเองได 
เพราะอาจจะกอใหเกิดพฤติกรรมที่นอกลูนอกทาง และ
พฤติกรรมที่ขาดสติในการตัดสินใจได เนื่องจากการเปน
นักลงทุนประเภทผจญภัยจะมีความคิดเห็นของตนเปน
พ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางของจิตวิทยาที่มีผลตอการ
ตัดสินใจโดยไมรูตัวเอง วิธีการที่สามารถทําใหเกิดความ
เขาใจกับอุปสรรคทางจิตวิทยาเหลานี้ได  คือ  การจัด
กระบวนทางจิตวิทยาที่อยูบนพื้นฐานของความถูกตองใน
สถานการณขณะนั้น (Kahneman and Riepe, 1998) นอก 
จากนี้ Kahneman และ Tversky (1982) กลาววา การคนหา
กฎเกณฑที่มีความเปนมาตรฐานและความถูกตองมากกวา
การใชประสบการณแบบไม ต้ังใจมาเปนพื้นฐานการ
ตัดสินใจในการลงทุน อาจทําใหเกิดความผิดพลาดและ
ความเสียหายขึ้นได 

นักลงทุนที ่เริ ่มกาวสู ตลาดหุ นหากประเมินความ
เฉลียวฉลาดและความสามารถของผูอื่นต่ํา จะมีความหลง
ตัวเองไดงายและมีความคิดเห็นวาตนเองสามารถคาด 
คะเนสถานการณของการลงทุนไดเปนอยางดี ก็อาจจะทํา
ใหเกิดความผิดพลาดในการลงทุนได ซึ่งรวมถึงเมื่อนัก
ลงทุนตองเผชิญกับสถานการณที ่ยากแกการตัดสินใจก็
มักจะใชเหตุการณที่ผานมาเปนกระจกมองหาหนทางการ
แกไขปญหาโดยมีความคิดเห็นวา “เรารูอยูแลววาควรจะ
ทําอยางไรแตคนอื ่นเขาไมรู ” ซึ่งเปนสิ ่งที ่คอนขาง
อันตราย เนื่องจากตลาดหุนเปรียบเสมือนตลาดของการ
แขงขันของนักลงทุนอื่นๆ ที่มีความรูและความสามารถที่
มีความแตกตางกันมีความผันผวนไมแนนอนตลอดเวลา 
(Kahneman Slovic and Tversky, 1974) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Hadady (1983) พบวา การประเมินความรู



และความสามารถของนักลงทุนรายอื่นๆ ตํ่าไป และทําให
รู สึกวาการคาดคะเนอนาคตเปนเรื ่องงาย แตความจริง
กลับกลายเปนการสรางความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป  
ซึ่งจะมีผลเสียมากกวาผลดีในการลงทุน 

2. การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง 
(Individualist) 

การ เป นน ักลงท ุนประ เภทเป นต ัวของตนเอง 
(Individualist) เปนนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
เปนผูที่มีความสุขในการตัดสินใจ เชนเดียวกับนักลงทุน
ประเภทผจญภัย จะมีความแตกตางกันในเรื ่องของการ
ตัดสินใจที ่ม ีความรอบคอบระมัดระวัง โดยนักลงทุน
ประเภทนี้จะมีดุลพินิจของการลงทุนที ่มีความถี ่ถวนที่

มุ งหวังผลอยางมีเหตุผลถาตองลงทุนดวยตนเอง แตถา
หากวาใหความไววางใจกับผู จ ัดการกองทุนมืออาชีพ
จัดการลงทุนใหแลว ก็มักจะไมเขาไปยุ งใหเกิดความ
วุนวาย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546 (3)) 

จากลักษณะจิตวิทยาของนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเองดังกลาวขางตน เมื ่อเปรียบเทียบกับแนวคิด
ของอนุสร  จันทพันธ และบุญชัย  โกศลธนากุล (2546) 
ในเรื่องเกี่ยวกับจริต 6 ศาสตรในการอานใจคนพบวา นัก
ลงทุนประเภทเปนตัวของตนเองจะมีลักษณะคลายกับ
จิตวิทยาแบบศรัทธาจิตที่มีการพิจารณาในเรื ่องของจุด
แข็ง จุดออน และแนวทางการแกไขโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1: จิตวิทยาแบบศรัทธาจิต 
จริต ลักษณะ จุดแข็ง จุดออน แนวทางการแกไข 

1. ยึดมั่นอยางแรงกลาใน
บุคคลหลักการหรือ
ความเชื่อ 

1. มีพลังจิตสูงเขมแข็ง 1. ความเชื่ออยูบนพื้นของ 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
อาจจะผิดพลาดได 

1. พิจารณาหลกัเหตุผล 
พิจารณาเหนอืความเชื่อ 

2. ยํ้าคิดยํ้าพูดในสิ่งที่
ตนเองเชื่อและศรทัธา 

2. พรอมทีจ่ะเสียสละเพื่อ
ผูอื่น 

2. ย่ิงศรัทธามากปญญา 
  ย่ิงลดนอยลง 

2. ใชปญญานําทาง 
 ใชศรัทธาเปนพลงั 
ขับเคลื่อน 

3. คิดวาตนเองเปนคนดี
นาศรทัธาประเสริฐ
กวาคนอื่น 

3. ตองการเปลี่ยนแปลง
ตนเองและสังคมไปสู
สภาพทีด่ีกวาเดิม 

3. จิตใจคับแคบไมยอมรับ
ความคิดที่แตกตาง 

3. เปดใจกวาง รับความคิด
ใหมๆ 

4. เปนคนจริงจังพูด 
  มีหลักการ 

4. มีพลังขับเคลื่อน
มหาศาล 

4. ไมคอยประนีประนอม 4. ลดความยึดมั่นถือมั่นใน
ตนเองหรืออดุมการณ 

ศรัทธาจิต 

 5. มีลักษณะความเปนผูนํา   
ท่ีมา: อนุสร  จันทพันธ และบุญชัย  โกศลธนากุล. 2546. จริต 6 ศาสตรในการอานใจคน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอัมรินทร พริ้นต้ิง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด 

  (มหาชน), หนา 14. 
 

จากตารางที่ 1 พบวา นักลงทุนประเภทเปนตนของ
ตนเองที่มีลักษณะคลายกับจิตวิทยาแบบศรัทธาจิต มีทั้ง
จุดแข็งและจุดออนในตัวของนักลงทุน ซึ่งตองอาศัยการ
พัฒนาจุดแข็งใหมีระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่แกไขจุดออน
ใหกลายเปนจุดแข็ง โดยอาจจะอาศัยแนวทางการแกไข
เปนพื ้นฐานของพัฒนาจุดแข็ง และแกไขจุดออนใหดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษาของ Lakonishok  Shleifer 

และ Vishny (1994) พบวา การเปนนักลงทุนประเภทเปน
ตัวของตนเองควรจะมีลักษณะของการลงทุนแบบนัก
คณิตศาสตร โดยมองสภาพการณของตลาดหุนมีทั้งขาวดี
และขาวรายตางๆ ซึ่งจะมีผลกระทบตอราคาหุนเปนชวง
สั้นๆ เทานั้น ซึ่งโดยพื้นฐานของนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเองมักจะมีความรอบคอบระมัดระวังอยู แล ว 
ดังนั้นการเพิ่มโอกาสของการไดรับผลประโยชนจะตอง



อาศัยหลักการทางสถิติเขามาชวยในการพิจารณาความ
ระมัดระวังและความรอบคอบเหลานั้น ซึ่ง Odean (1998) 
กลาววา การไดมีโอกาสในการคํานวณคาเฉลี่ยความหวัง
เวลายอนหลัง  การดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนตาม
หลักของทฤษฎีการลงทุน การพินิจพิเคราะหความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น  เปนตน  สิ่ง เหลานี้จะทําใหการลงทุนบังเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. การ เปนนักลงทุนประ เภทชอบมีชื่ อ เสี ย ง 
(Celebrity) 

การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง (Celebrity) 
เปนนักลงทุนที่มีความวิตกกังวล ในขณะเดียวกันก็มักจะ
เปนนักลงทุนที่ตามกระแสกลัวที่จะตกขาว  จึงมักจะ
ตัดสินใจเร็วโดยขาดความระมัดระวัง ซึ่งโดยสวนมากแลว
จะเปนลูกคาของบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยมากกวาจะ
เปนลูกคาของผูจัดการกองทุน  (ตลาดหลักทรัพยแหง
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. ฝกฝนตนเองใหมีความสามารถในการศึกษา

ปญหาอยางพินิจพิเคราะห 
6. คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
จากการศึกษาของ Belsky และ Gilovich (1999) พบวา

ในป 1980 ที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ขาวลือเกี่ยวกับการเลนแชรพิระมิด (Pyramid) โดยผูที่เลน
แชรจะไดรับเงินตอบแทนถึง 16,000 ดอลลาหสหรัฐ ซึ่งทํา
ใหทุกๆ คนมีความแตกตื่นตามกระแสของการเลนแชร  
ครั้งนั้น ผลปรากฏวามีคนมากกวา 100,000 คน เบิกเงินสด 
1,000 ดอลลาหสหรัฐจากธนาคาร โดยนัดพบกับนายหนา
เพื่อมอบเงินให  โดยมีความหวังวาจะไดผลตอบแทน 
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 
มองขามวิกฤติการณที่อาจจะเกิดขึ้นทําใหราคาหุนทรุด 
เมื่อราคาหุนสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ผลกําไรไดพอสมควรแตก็ยัง
ไมตัดสินใจที่จะขายหุนเหลานั้น โดยมีความคิดวา “ขอให
ไดมากกวานี้หนอย และมากกวานี้หนอย” ซึ่งสิ่งเหลานี้มี
ผลพวงมาจากความโลภที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนโดยสวนมาก 

4. การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ (Guardian) 
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ (Guardian) เปน

นักลงทุนที่มักจะมีความระมัดระวังรอบคอบคอนขาง
ละเอียด และมีความวิตกกังวลมาก อีกทั้งยังเปนคนที่รูจัก
ขอจํากัดของตนเองและกลัวการตัดสินใจ ดังนั้นในการ
ลงทุนมักจะมีความเต็มใจที่จะมอบความไววางใจกับ
ผูจัดการกองทุนมืออาชีพเขามาชวยในการจัดการลงทุน 
และมักมีความพอใจที่จะลงทุนแบบรอรับผลประโยชน 
(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546 (3)) 

การศึกษาของ Kahneman และ Riepe (1998) พบวา
ทัศนคติมีผลตอพฤติกรรม ทั้งนี้ทัศนคติของตนอาจจะเกิด
ขึ้นมาจากการติดตอสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน การเขียน 
การพูดคุย เปนตน ซึ่งจะสงผลโดยการตอพฤติกรรมที่
เกิดขึ้น ดังนั้นการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษจะมีขอ 
จํากัดในตนเองในการลงทุน ถึงแมวาตนเองจะมีความ
รอบคอบละเอียดก็ตาม การที่จะทําใหการเปนนักลงทุน
ประเภทผูพิทักษเกิดประโยชนสูงสุด จะตองพยายามหา
ผูจัดการกองทุนมืออาชีพที่มีความรูและประสบการณใน
การลงทุนสูง ตลอดทั้งมีความซื่อสัตยและจริงใจ ทั้งนี้ผู
ลงทุนอาจจะตรวจสอบจากผลการดําเนินงาน รวมถึง
ประกาศนียบัตรดานวิชาชีพทั้งทางดานการทํางานและ
จรรยาบรรณเปนบรรทัดฐานในการตัดสินใจ  (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) 
นอกจากนี้นักลงทุนจะตองติดตามขอมูลขาวสาร

ตลอดเวลา ถึงแมวาจะมีผูจัดการกองทุนมืออาชีพก็ตาม จาก
การศึกษาของ Hadady (1983) พบวา การประสานขอมูล
และประสบการณของนักลงทุน กับผูจัดการกองทุนมือ
อาชีพจะทําใหโอกาสของการไดผลตอบแทนของการ 
ลงทุนในตลาดหุนมีแนวโนมที่ผูลงทุนมีระดับความพึง
พอใจสูง 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในส วนของระเบ ียบว ิธ ีการว ิจ ัยของการศ ึกษา
จิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สามารถแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ 

 
1. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก ็บรวบรวมข อม ูลสําหร ับงานว ิจ ัยนี ้จะใช

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. การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง 

(Individualist) 
3. การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง (Cele- 

brity) 
4. การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ (Guardian) 

 
2. แหลงขอมูล 
การศึกษาจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไทยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนงานวิจัยแบบสํารวจ 
(Survey Research) โดยมีการกําหนดแหลงขอมูลใน 2 
ลักษณะ คือ ขอมูลแบบปฐมภูมิ  (Primary Data)  ซึ่งผูวิจัย
จะไดขอมูลดังกลาวจากกลุมตัวอยางโดยตรงจากการใช
แบบสอบถาม โดยคําถามที่ผูวิจัยกําหนดจะมี 2 ประเภท 
คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูล
ทัศนคติความคิดเห็นในเรื่องของการใหระดับความสําคัญ
กับจิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไทย สําหรับแหลง 
ขอมูลในลักษณะที่สอง คือ ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary 
Data) โดยขอมูลดังกลาวจะเปนการเก็บรวบรวมคนควา
ขอมูลจากหนังสือตํารา วารสารและสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่มี
ความเกี่ยวของกับงานวิจัยดังกลาวทั้งในดานทฤษฎีและ
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 



ชาติสิริกิต์ิ โดยงานดังกลาวมีนักลงทุนไทยที่มีความสนใจ
เปนจํานวนมาก 

3.2 การกําหนดตัวแปรที่ศึกษา 
การกําหนดตัวแปรที่ศึกษาสําหรับงานวิจัยนี้จะมี

ตัวแปร 2 ประเภท คือ 
3.2.1 ตัวแปรขอมูลสวนบุคคล ซึ่งไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ รายได ระดับการศึกษาและลักษณะ
ของการลงทุนของนักลงทุนไทย 

3.2.2 ตัวแปรขอมูลทัศนคติ  ซึ่ งไดแก 
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
ชอบมีช่ือเสียง (Celebrity) 

3.2.2.4 การเปนนกัลงทุนประเภท
ผูพิทักษ (Guardian) 

สําหรับการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาของ
แบบสอบถาม (Content Validity) ผูวิจัยขอความรวมมือจาก
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเขาใจในเรื่องของจิตวิทยาการ
ลงทุนไดตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหากอนที่จะมีการ
แจกแบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถาม ในสวนของ
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม ผูวิจัยจัดทํา 
Pre-test แบบสอบถามดังกลาวกับนักลงทุนไทยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 30 คน จากบริษัทหลัก 
ทรัพยแหงหนึ่ง  เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของแบบ 
สอบถาม โดยผูวิจัยทําการวิเคราะหความนาเชื่อถือ ดวยคา 
Cronbach’s alpha โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัย (Adventure) มีคาความนาเชื่อถือไดเทากับ 
0.81 

2. การใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทเปนตัวของตนเอง (Individualist) มีคาความนาเชื่อ 
ถือไดเทากับ 0.75  

3. การใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทชอบมีช่ือเสียง (Celebrity) มีคาความนาเชื่อถือได
เทากับ 0.79 

4. การใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผูพิทักษ (Guardian) มีคาความนาเชื่อถือไดเทากับ 
0.80 

 
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลสํ าหรับงานวิจั ยนี้ จะใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามกับนักลงทุนไทย
ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรครั้งที่ 2 “สถานีลงทุน
ตลาดหุนใกลตัว (SET in the City 2003)” ซึ่งจัดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร
ระหวางวันที่ 20-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ณ ศูนยการ
ประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 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 

 กระบวนการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูลของ
งานวิจัยนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การรายงานผลของขอมูลสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถามและทัศนคติความคิดเห็นในเรื่องของ
การใหระดับความสําคัญกับจิตวิทยาการลงทุนของนัก
ลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะรายงาน
ผลดวยสถิติแบบพรรณา (Descriptive Statistics) โดย
รายงานเปนคารอยละ (Percentage) 

2. การทดสอบความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ 
สถานภาพ รายได ระดับการศึกษา และลักษณะของการ
ลงทุนของนักลงทุนไทยกับการใหระดับความสําคัญกับ
จิตวิทยาการลงทุนของนักลงทุนไทยทั้ง 4 ประเภท ซึ่ง
ประกอบดวย 



2.1 การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย 
(Adventure) 

2.2 การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของ
ตนเอง (Individualist) 

2.3 การ เปนนักลงทุนประ เภทชอบมี
ช่ือเสียง (Celebrity) 

2.4 การเปนนักลงทุนประเภทผู พิทักษ 
(Guardian) 

โดยการทดสอบความสัมพันธดังกลาวจะใชการ
ทดสอบคาสถิติไควสแคว (Chi-square) โดยจะทําการ
ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

6. สมมุติฐานการวิจัย 
สมมุติฐานการวิจัยของงานวิจัยนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพศ ของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการ
ใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย 
การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การเปนนัก
ลงทุนประเภทชอบมี ช่ือเสียง  และการเปนนักลงทุน
ประเภทผูพิทักษ 

2. อายุ ของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธกับ
การใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภท
ผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การ
เปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื ่อเสียง และการเปนนัก
ลงทุนประเภทผูพิทักษ 

3. สถานภาพของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธ
กับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภท
ผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การ
เปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื ่อเสียง และการเปนนัก
ลงทุนประเภทผูพิทักษ 

4. รายไดของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธกับ
การใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภท
ผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การ
เปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื ่อเสียง และการเปนนัก
ลงทุนประเภทผูพิทักษ 

5. ระดับการศึกษาของนักลงทุนไทยมีความ 
สัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของ
ตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และการ
เปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ 

6. ลักษณะของการลงทุนของนักลงทุนไทยมี
ความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนัก
ลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และ
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในหัวขอการศึกษาจิตวิทยาการลงทุน 
กรณีของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สามารถอธิบายไดตามสมมุติฐานที่ไดกําหนดไวดังนี้ 

1. สมมุติฐานที่ 1: เพศของนักลงทุนไทยมีความ 
สัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของ
ตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง และการ
เปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา เพศของนัก
ลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับ
การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย  การเปนนักลงทุน
ประเภทชอบมีช่ือเสียง และการเปนนักลงทุนประเภทผู
พิทักษ แตเพศไมมีความสัมพันธโดยตรงกับการใหระดับ
ความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. สมมุติฐานที่ 2: อายุของนักลงทุนไทยมีความ 
สัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของ
ตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง และการ
เปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา อายุของนัก
ลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับ
การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย  การเปนนักลงทุน
ประเภทเปนตัวของตนเอง และการเปนนักลงทุนประเภท
ชอบมีช่ือเสียง แตอายุไมมีความสัมพันธโดยตรงกับการให
ระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. สมมุติฐานที่ 3: สถานภาพของนักลงทุนไทยมี
ความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนัก
ลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง และ
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ 



จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา สถานภาพของ
นักลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญ
กับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุน
ประเภทเปนตัวของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบ
มีช่ือเสียง และการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

4. สมมุติฐานที่ 4: รายไดของนักลงทุนไทยมีความ 
สัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุน
ประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของ
ตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง และการ
เปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา รายไดของนัก
ลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับ
การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย  การเปนนักลงทุน
ประเภทเปนตัวของตนเอง  การเปนนักลงทุนประเภทชอบ
มีช่ือเสียง และการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

5. สมมุติฐานที่ 5: ระดับการศึกษาของนักลงทุน
ไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการ
เปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปนนักลงทุนประเภท
เปนตัวของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง
และการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ระดับการศึกษา
ของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธ กับการใหระดับ
ความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปน
นักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง การเปนนักลงทุน
ประเภทชอบมีช่ือเสียงและการเปนนักลงทุนประเภทผู
พิทักษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

6. สมมุติฐานที่ 6: ลักษณะของการลงทุนของนัก
ลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับ
การเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย  การเปนนักลงทุน
ประเภทเปนตัวของตนเอง การเปนนักลงทุนประเภทชอบ
มีช่ือเสียง และการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา ลักษณะของการ
ลงทุนของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธกับการใหระดับ
ความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปน
นักลงทุนประเภทผูพิทักษ แตลักษณะของการลงทุนไมมี
ความสัมพันธโดยตรงกับการใหระดับความสําคัญกับการ
เปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง และการเปนนัก

ลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
 
บทสรุป 

การสรุปผลการวิจัยในหัวขอการศึกษาจิตวิทยาการ
ลงทุน: กรณีของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สามารถอธิบายไดตามคุณสมบัติของนัก
ลงทุนโดยเริ ่มจากเพศของนักลงทุนมีความสัมพันธกับ
การใหความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย 
การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีชื่อเสียง และการเปนนัก
ลงทุนประเภทผูพิทักษ แตเพศไมมีความสัมพันธกับการ
ใหระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทเปนตัว
ของตนเองจากลักษณะการไมมีความสัมพันธดังกลาว นัก
ลงทุนจะตองใหความระมัดระวังในการพิจารณาจุดแข็ง
จุดออน และแนวทางการแกไข ตลอดทั้งการพิจารณา
เกี่ยวกับการลงทุนที่ใหความสําคัญกับตัวเลข และเปนผูที่มี
หลักวิเคราะหแบบนักคณิตศาสตร รวมถึงการเปนผูมีหลัก
ทฤษฎีในการคิดอยางเปนระบบมากขึ้น (ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย, 2546 (3); อนุสร  จันทรพันธ และบุญชัย 
โกศลธนากุล, 2546; Lakonishok Shleifer and Vishny, 
1994; Odean, 1998) 

อายุของนักลงทุนมีความสัมพันธกับการใหระดับ
ความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย การเปน
นักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง และการเปนนักลงทุน
ประเภทชอบมีช่ือเสียง แตอายุไมมีความสัมพันธกับการให
ระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษจาก
ลักษณะการไมมีความสัมพันธดังกลาว  จะตองมีการ
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 การเปนนักลงทุนประเภทชอบมีช่ือเสียง และ
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ 

ลักษณะของการลงทุนมีความสัมพันธกับการให
ระดับความสําคัญกับการเปนนักลงทุนประเภทผจญภัย และ
การเปนนักลงทุนประเภทผูพิทักษ แตลักษณะของการ
ลงทุนไมมีความสัมพันธกับการใหระดับความสําคัญกับการ
เปนนักลงทุนประเภทเปนตัวของตนเอง และการเปนนัก
ลงทุนประเภทชอบมี ช่ือ เสี ยง  จากลักษณะการไมมี
ความสัมพันธดังกลาว การพิจารณาโดยการใหความ
ระมัดระวังในการพิจารณาจุดแข็งจุดออน และแนวทางการ
แก ไข  ตลอดทั้ งการพิ จารณาเกี่ ยวกับการลงทุนให
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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