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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความเขา้ใจของนักลงทุนรายย่อยเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ภายใต้หลกัการบรหิารจดัการทีด่ ี(CG) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถงึลกัษณะพฤตกิรรมการลงทุนและปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อย 
โดยใช้การสุ่มตวัอย่างจากนักลงทุนรายย่อย จ านวน 400 คน ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  
ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
สายอาชพี รายได้ต่อเดอืน ประสบการณ์การลงทุน ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ี(CG) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ลกัษณะการลงทุน บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจลงทุน ความสนใจในการ
ลงทุน เหตุในการเลอืกลงทุน ปจัจยัช่วยในการตดัสนิใจลงทุนของนกัลงทุน  
 จากการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการที่ดใีนระดบัน้อยถงึปานกลาง และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มคีวามรู้ความเข้าใจ 
ในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัมากเลอืกไมล่งทุนในในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่
ดมีากกว่าผู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบัน้อยถึงปานกลาง  
ทีเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและใหค้วามสนใจลงทุนในหลกัทรพัย์กลุ่ม 
SET 50 SET 100 อ า จ เ ป ็น เ พ ร า ะ ห ล กั ท ร พั ย ์ก ลุ ่ม นี ้ม กี า ร ก า ก ับ ด ูแ ล ก ิจ ก า รที ่ดี 
ท าใหม้คีวามเสีย่งต ่า แต่มมีลูค่ากจิการสงูเหมาะแก่การลงทุนทัง้ในระยะสัน้และลงทุนในระยะยาว 
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ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองนักลงทุนรายย่อยในบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทยในครัง้นี้ส าเรจ็ได้ด้วยด ีขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.สุกญัญา รกัพานิชมณี  
ที่ได้กรุณาสละเวลาอนัมคี่า มาให้ค าปรกึษา แนะน าแนวทาง ตลอดจนแก้ไขจุ้ดบกพร่องต่างๆ 
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย ์
รองศาสตราจารย ์ดร.พรรณภิา รอดวรรณะ ประธานกรรมการ และท่านอาจารย ์ดร.วศนิี ธรรมศริ ิ
กรรมการ ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่าใหค้ าแนะน าแนวทางและขอ้คดิเหน็เพื่อใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระ
เล่มนี้สมบูรณ์เพิม่มากขึน้และขอขอบคุณทุกคนในครอบครวั ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจในการเรยีนเสมอมา
และเป็นก าลงัใจให้ตลอดระยะเวลาที่ท างานศึกษาค้นคว้าอิสระ ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์
ดา้นการศกึษาต่างๆ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจ ัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ที่สนใจ นักลงทุน และผู้อ่านงานค้นคว้าอสิระครัง้นี้ หากผดิพลาดหรอืมขีอ้พกพร่องประการใด 
ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญั 
 
 การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทยเป็นทางเลอืกหนึ่งของการลงทุน  
ที่ได้รบัความสนใจ เน่ืองจากมีปจัจยัในการสนับสนุนที่ดี เช่น ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ที่สะดวก ปจัจยัด้านความหลากหลายในหลกัทรพัยใ์ห้เลอืกลงทุน ปจัจยัด้านราคาหลกัทรพัย ์
ที่หลากหลาย ปจัจยัด้านช่องทางการส่งเสรมิการขายในรูปแบบสื่อโฆษณา ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ 
มองว่าม ี2 ปจัจยัหลกัที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน ได้แก่ 1. ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
2. ส่ ง เสริมการขาย นอกจาก น้ียังมีปจัจัยด้านอื่ น เ ช่น ผลตอบแทนในการลงทุนและ 
ผลของการด าเนินงาน ท าใหผู้ส้นใจทีจ่ะสนทุนตดัสนิใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นจ านวนมาก 
เพื่อหวงัโอกาศไดร้บัผลตอบแทนทีสู่ง (อดุลย ์สาลฟิา, 2559) โดยพจิารณาได้จากจ านวนลูกค้า 
ที่สมคัรเปิดบัญชีลงทุนกับตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่มอีัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ในตารางที่ 1 
และแผนภมูทิี ่1 
 
ตารางที ่1 จ านวนลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชกีบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ลกูคา้ทีเ่ปิด
บญัชทีัง้หมด 
(ราย) 

969,913 1,098,732 1,244,907 1,353,225 1,510,053 1,661,046 

จ านวนลกูคา้ที่
เพิม่ขึน้ (ราย) 

  128,819 146,175 108,318 156,828 150,993 

ลกูคา้ทีซ่ือ้ขาย
ผ่านระบบ 
Internet (ราย) 

604,434 818,157 955,890 1,188,656 1,349,076 1,516,253 

จ านวนลกูคา้ที่
เพิม่ขึน้ (ราย) 

  
213,723 137,733 232,766 160,420 167,177 
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แผนภมูทิี ่1 กราฟจ านวนลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชกีบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ทีม่า : https://www.set.or.th/th/market/market_statistics.html, สรปุสถติส าคญัของตลาด
หลกัทรพัย,์ ขอ้มลูเมือ่วนัที ่1 เมษายน 2562.  
 

ในปี 2556 ลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชทีัง้หมด 969,913 ราย เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 172,587 ราย 
ในปี 2557 ลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชทีัง้หมด 1,098,732 ราย เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 128,819 ราย 
ในปี 2558 ลูกค้าที่เปิดบญัชทีัง้หมด 1,244,907 ราย เพิม่ขึน้จากปีที่ผ่านมา 146,175 ราย 
ในปี 2559 ลูกค้าที่เปิดบญัชทีัง้หมด 1,353,225 ราย เพิม่ขึน้จากปีที่ผ่านมา 108,318 ราย 
ในปี 2560 ลูกค้าที่เปิดบญัชทีัง้หมด 1,510,053 ราย เพิม่ขึน้จากปีที่ผ่านมา 156,828 ราย 
ในปี 2561 ลูกค้าที่เปิดบญัชทีัง้หมด 1,661,046 ราย เพิม่ขึน้จากปีที่ผ่านมา 150,993 ราย 
ส าหรบัลูกค้าที่ซือ้ขายผ่านระบบ Internet ในปี 2556 ลูกค้าที่เปิดบญัชทีัง้หมด 604,434 ราย 
เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 157,564 ราย ในปี 2557 ลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชทีัง้หมด 818,157 รายเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 213,723 ราย ในปี 2558 ลูกค้าที่เปิดบญัชทีัง้หมด 955,890 ราย เพิม่ขึน้จาก
ปีทีผ่่านมา 137,733 ราย ในปี 2559 ลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชทีัง้หมด 1,188,656 ราย เพิ่มขึ้น 
จากปีทีผ่่านมา 232,766 ราย ในปี 2560 ลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชทีัง้หมด 1,349,076 ราย เพิม่ขึน้ 
จากปีทีผ่่านมา 160,420 ราย ในปี 2561 ลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชทีัง้หมด 1,516,253 ราย เพิม่ขึน้ 
จากปีทีผ่่านมา 167,177 ราย ดงัตารางที ่1 และแผนภูมทิี ่1  
 แต่การลงทุนในตลาดหลกัทรพัยย์งัพบนักลงทุนรายย่อยบางกลุ ่มประสบผลขาดทุน 
จากการลงทุนในหลกัทรพัย์ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในหลกัทรพัย์ที่มหีลกัการบรหิาร
จัดการที่ดี และหันไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความความเสี่ยงสูง  เพื่อได้ร ับผลตอบแทนสูง 
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ท าให้บางครัง้ไม่ได้รบัผลตอบแทนตามที่คาดหวงัและประสบผลขาดทุนจากการลงทุน เนื่องจาก
ความผันผวนของตลาด การป ัน่ราคาหลักทรัพย์ หรือความไม่โปร่งใสต่างๆ  ที่ให้ผลลัพธ ์
ในงบการเงินหรือข้อมูลต่างๆ ไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่สามารถน ามาเป็นตัว ช่วยวิเคราะห ์
หรอืช่วยสนับสนุนการตดัสนิใจของนักลงทุนได้ ซึ่งสอดคล้องกบัเหตุการณ์ทุจรติในต่างประเทศ  
ที่เกิดขึ้นโดยบริษัท Enron ร่วมมือกับบรษิัทตรวจสอบ อาเธอร์ แอนเดอร์สสนั จดัท ารายการ 
นอกงบดุล ในการตกแต่งบญัชปีกปิด ซ่อนเรน้ขอ้มูลท าให้ผู้ใช้งบการเงนิเกดิความเขา้ใจผดิ และ
กรณีบรษิ ัท World Com ที่ใช้ตกแต่งตวัเลขบนัทกึค่าใช้จ่ายให้เป็นสนิทรพัย ์ท าให้ก ิจการ  
มสีนิทรพัยม์าก มคี่าใช้จ่ายน้อยมผีลต่อก าไรสูงเกินความเป็นจรงิถือเป็นอาชญากรรมทางธุรกิจ 
(White–Collar Crime) ท าให้มนีักลงทุนที่สูญเงินไปกับกรณีดังกล่าวเป็นจ านวนมาก จากกรณี 
ทีก่ล่าวมา สภาคองเกรสของสหรฐัอเมรกิาท าการออกกฏหมาย Sarbanes–Oxley Act (SOX)  
เมื่อ 30 กรฎาคม ค.ศ.2002 มวีตัถุประสงค์ปกป้องนักลงทุนจากการตกแต่งบญัช ีโดยก าหนด 
ใหผู้บ้รหิารต้องมกีารประเมนิการควบคุมภายในตามหลกัการก ากบัดูแล (Corporate Governance) ใน 
พ.ศ.2540 ประเทศไทยเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ซึ่งต้องขอรบัความช่วยเหลอืจากกองทุนเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยมเีงื่อนไขที่บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบก ากบัดูแลกิจการและจดัการระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความโปรงใสเป็นธรรม  
แก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกจิของประเทศ  
 ดงันัน้ ประเทศไทยจึงต้องน า Sarbanes–Oxley Act (SOX) และการก ากับดูแลกิจการ 
ในต่างประเทศเขา้มาปรบัใช ้(ภทัรพงศ ์เจรญิกจิจารกุร, 2556) ต่อมาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจงึ
ได้ส่งเสรมิให้มกีารจดัการก ากบัดูแลกจิการเพิม่มากขึน้ ในปี 2545 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้เสนอ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ให้แก่บริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัต ิ
ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมวีตัถุประสงค์ให้บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัและประโยชน์ 
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2549 ได้มีการปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและ
พฒันา (The Organization for Economic Co–Operation and Development) และข้อเสนอแนะ
ของธนาคารโลก ในปี 2555 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ท าการปรบัปรุงหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
โดยแก้ไข เพิม่เตมิส่วนของแนวปฏบิตัทิี่ด ี5 หมวด เพื่อใหส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑ ์ของ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้วดัระด ับ 
ของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน และในปี 2560 ส านักงาน ก.ล.ต. ไดอ้อก CG Code
เพื่อให้บริษัทสร้างคุณค่าให้แก่กิจการควบคู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมองว่าหากกิจการ  
มกีระบวนการในการบรหิารจดัการงานที่ดแีละผู้บรหิารมบีทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม มกีารเปิดเผย
ขอ้มลูทางการเงนิทีถู่กตอ้งครบถว้นเชื่อถอืได ้จะส่งผลใหง้บการเงนิทีอ่อกมามคีวามเชื่อถือได ้และ
หากกจิการด าเนินกิจการด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยยิง่ส่งผลให้นักลงทุนให้ความเชื่อมัน่  
ในงบการเงนิของธุรกจิเพิม่ขึน้ทัง้ในด้านผลประกอบการทีด่ขี ึน้และธุรกจิมกีารเจรญิเตบิโตอย่างมัง่คง
และยัง่ยืน (จุฑามาศ พิมพา , 2553) นักลงทุนมีมุมมองด้านความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจ 
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ที่มบีรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคมที่ดีว่ามคีวามเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในธุรกิจที่ 
ไม่มีบรรษัทภิบาลและไม่มคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหลกัทรพัย์สูงขึ้นและ  
มตี้นทุนทางการเงนิทีต่ ่าลง (เสกศกัดิ ์จ าเรญิวงศ์, 2558)การก ากบัดูแลกจิการที่ดโีดยตระหนักถงึ
ความส าคญัของหลกัธรรมาภบิาลในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ไรค้อรร์ปัชัน่สามารถตรวจสอบได้
ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อข้อมูลตัวเลขทางการเงิน และความเชื่อมัน่ของนักลงทุนยังสะท้อนถึง  
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม การต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ซึง่ส่งผลดี
ต่อมลูค่ากจิการและการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื (อรพรรณ เลศิรจุวิณชิ, 2559) 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจงึเป็นที่มาของการศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนรายย่อย
เกี่ยวกบัเรื่องการบรหิารจดัการกิจการที่ดขีองบรษิัทว่ามมีากน้อยเพยีงใดและนักลงทุนรายย่อย
เลอืกทีจ่ะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) หรอืไม่หากไม่ลงทุนในหลกัทรพัย์
กลุ่มน้ีแล้ว นักลงทุนรายย่อยมปีจัจยัใดในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
 1. เพื่อศกึษาความเขา้ใจของนกัลงทุนรายยอ่ยเกี่ยวกบัการด าเนินงานภายใตห้ลกับรหิาร 
     จดัการทีด่ ี(CG) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนของผูล้งทุนรายยอ่ยในหลกัทรพัย ์
 3. เพื่อศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมการลงทุนของผูล้งทุนรายยอ่ย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศกึษาครัง้นี้จะเกบ็ขอ้มูลแบบปฐมภูม ิ(Primary Data) ใชก้ารแจกแบบสอบถามดว้ย
ตนเองและแจกแบบสอบถาม Online จาก Google Form ในการสรา้งแบบสอบถามและ 
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามผ่าน Applications Online เพื่อถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
นักลงทุนรายย่อยที่เคยมปีระสบการณ์ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ านวน 400 ราย  
โดยไมจ่ ากดัเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ประสบการณ์ในการลงทุน และมลูค่าสนิทรพัย์
ในการลงทุน แบบสอบถามทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ม ี3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที ่1 สอบถามขอ้มลูพื้นฐานของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที ่2 ถามเกี่ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินการก ากบัดูแลกจิการที่
ด ี(CG) และส่วนที ่3 ถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการลงทุน 
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กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

 
 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 
 1. ทราบความรูค้วามเขา้ใจของนกัลงทุนรายยอ่ยเกีย่วกบัการทีด่ าเนินงานภายใต้ 
     หลกับรหิารจดัการทีด่ ี 
 2. ทราบปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนของผูล้งทุนรายยอ่ยในหลกัทรพัย ์
 3. หน่วยงานทีส่นใจสามารถน าผลวจิยัไปใช ้เพื่อช่วยก าหนดขอบเขต ระเบยีบปฏบิตัิ 
    เกีย่วกบัการประชาสมัพนัธห์รอืเผยแผ่ขอ้มลู CG แก่นกัลงทุน 
 

ปัจจยัส่วนบคุคล ความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหาร

       เพศ การบริหารจดัการกิจการท่ีดี

       อายุ        มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากที่สุด

       สถานภาพ        มคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก

       ระดบัการศกึษา        มคีวามรูค้วามเขา้ใจปานกลาง

       อาชพี        มคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อย

       สายอาชพี        ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ

       รายไดต่้อเดอืน

       ประสบการณ์การลงทุน

       มลูค่าสนิทรพัย์ในการลงทุน ปัจจยัด้านพฤติกรรม

       ลกัษณะการลงทุน

       บุคคลที่อิทธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุน

       ความสนใจในการลงทุน

       เหตุผลในการเลอืกลงทุน

       ปจัจยัช่วยในการตดัสนิใจลงทุน



 

 

 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 จากการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนและความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองนักลงทุนรายย่อยในบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย” 
ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ประกอบในการท างานวจิยั ดงัต่อไปนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร ์  
 ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญัที่เป็นตวัแปรช่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป อาจมีสาเหตุจากความแตกต่าง 
ดา้นประชากรศาสตร ์โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงัน้ี 
  1.1 เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
มทีศันคต ิการรบัรู ้อารมณ์ การตดัสนิใจ ท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภค มกีารเปลีย่นแปลง 
  1.2 อายุ (Age) ช่วงอายุที่ต่างกันจะท าให้ผู้บรโิภคมคีวามคิด ทศันคติ อารมณ์ 
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาแตกต่างกนั จงึอาจท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนั 
  1.3 ระดบัการศกึษาและอาชพี (Education and Occupation) เป็นปจัจยัที่ท าให้
ผู้บรโิภคมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มกีารศกึษาสูง  จะได้เปรยีบ
อยา่งมากในการรบัรูส้ารทีด่ ีเพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ี 
  1.4 รายได ้(Income) เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยก าหนด
ความสามารถในการซือ้สนิคา้และบรกิาร ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดม้ากจะมคีวามสามารถในการซือ้สนิคา้
และบรกิารมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่น้ีอย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2550) 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีการก ากบัดแูลกิจการ 
 การบรหิารจดัการบรษิทัทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกฝ่ายโดยมีมาตรฐานสากลด้านการก ากับดูแลกิจการ  OECD Principles of Corporate 
Governance ในปี 2555 ได้มกีารปรบัเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การประเมนิการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองอาเซยีน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด 
ดงันี้ 
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1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของ โดยควบคุมบรษิทัผ่านการ
แต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตนและมสีิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึควรส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผูบ้รหิารและผู้ถอืหุ้นที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผู้ถอืหุน้ต่างชาต ิควรไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั
และเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมโีอกาสไดร้บัการชดเชย 

3. บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี ผูม้สี่วนไดเ้สยีควรไดร้บัการดูแลจากบรษิทัตามสทิธิ
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีก ระบวนการส่งเสริมให้เกิด 
ความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผู้มสี่วนได้เสยีในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงนิและ
ความยัง่ยนืของกจิการ 

4. การเปิดเผยขอ้มลูทีโ่ปรง่ใส คณะกรรมการควรดูแลใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่
เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและข้อมลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา โปรง่ใส ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 

5. ความรบัผดิชอบของกรรมการคณะกรรมการมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล
กิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทคณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าที่ 
ต่อผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝา่ยจดัการ 

ล่าสุดปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้ออก CG Code 
เป็นความสมัพนัธใ์นเชงิการก ากบัดูแล รวมทัง้กลไกมาตรการที่ใช้ก ากบัการตดัสนิใจของบุคลากร
ในองค์กรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัการ
ก าหนดกลยุทธ์นโยบาย และพจิารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณ รวมถงึการตดิตาม ประเมนิ 
และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานได้ก าหนดหลกัการก ากับดูแลภายใต้กรอบ  CG Code  
มสี่วนประกอบทีส่ าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1.หลกัปฏบิตัแิละหลกัปฏบิตัยิอ่ย 2.แนวปฏบิตัแิละค าอธบิาย 

ในส่วน 1 ประกอบดว้ยหลกัปฏบิตั ิ8 ขอ้ดงันี้ 
  หลกัปฏบิตั ิ1 ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะ
          ผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 
  หลกัปฏบิตั ิ2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไป 
          เพื่อความยัง่ยนื  
  หลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล  
  หลกัปฏบิตั ิ4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
  หลกัปฏบิตั ิ5 ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 
  หลกัปฏบิตั ิ6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
  หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
  หลกัปฏบิตั ิ8 สนบัสนุนการมสี่วนรว่มและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 
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 ในส่วนที ่2 จะเป็นแนวปฏบิตัแิละค าอธบิายของหลกัปฏบิตัทิัง้ 8 ขอ้ (คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ 2560) 
 
 3. แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 
 การเรยีนรูท้ีจ่ะประสบความส าเรจ็และมปีระสทิธภิาพ จะต้องเกดิจากการเรยีนรูใ้น 3 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นสตปิญัญา ดา้นรา่งกาย และดา้นจติใจ 
 ด้านสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด การรบัรู้เรื่องราว ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ม ี6 ระดบั 
  1. ความรู้ เป็นความสามารถในการจดจ า จ าแนก และร าลึกเรื่องราวต่างๆ  
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแมน่ย า 
  2. ความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการระบุ บ่งบอกใจความส าคญัของเรื่องราวได ้
โดยการตคีวามและการแปล 
  3. การน าความรูไ้ปประยกุต ์เป็นการน ากฎเกณฑ ์หลกัการต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าไป
ปรบัใชแ้กป้ญัหาในสถานการณ์ใหมท่ีเ่กดิขึน้ได ้
  4. การวเิคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์ ให้แยกออก 
เป็นส่วนยอ่ยไดอ้ยา่งชดัเจน 
  5. การสัง เค ราะห์  เ ป็นความสามารถ ในการผสานเ รื่ อ ง ราวส่ วนย่ อ ย 
เขา้เป็นเรือ่งราวเดยีวกนัใหด้ขีึน้กว่าเดมิ 
  6. การประเมนิค่า เป็นความสามารถในการวนิิจฉัยหรอืตดัสนิ โดยการใช้เกณฑ์ 
ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นมาตรฐานในการวดั 
 ด้านร่างกาย พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสามารถในการปฏบิตัไิดอ้ย่างคล่องแคล่วช านาญ 
โดยมรีะยะเวลาและคุณภาพของงานเป็นตวัชีว้ดัระดบัของทกัษะ 5 ขัน้ 
  1. การรบัรู ้ ความสามารถในการรบัรูห้ลกัการปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  2. กระท าตามแบบ เป็นพฤตกิรรมที่ท าตามคนที่เราสนใจ พยายามท าแบบเดมิๆ 
เพื่อใหเ้กดิความช านาญอยา่งทีต่อ้งการมากทีสุ่ด 
  3. การคน้หาความถูกตอ้ง การกระท าไดด้ว้ยตนเองไม่ต้องมใีครแนะน าเมื่อไดท้ าแลว้ก็
จะหาสิง่ทีถู่กตอ้งในการกระท า 
  4. กระท าอย่างต่อเนื่องหลงัจากตดัสนิใจ เมื่อตดัสนิใจเลอืกแบบที่ต้องการจะท า
แบบเดมิซ ้าๆ จนงานทีย่ากกส็ าเรจ็ไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ 
  5. กระท าอยา่งเป็นธรรมชาต ิหลงัจากท าอย่างต่อเนื่องกจ็ะท าอย่างเป็นธรรมชาตทิี ่
 ด้านจิตใจ เป็นความรูส้กึ ความเชื่อ ค่านิยม ทศันคตสิ่วนตวั หรอืสิง่ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ดา้นจติใจ โดยถูกหล่อหลอมจากสิง่แวดลอ้มรอบขา้ง ประกอบไปดว้ยพฤตกิรรม 5 ระดบั  
  1. การรบัรู้ ความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยสามารถเข้าใจได้ว่า 
สิง่ทีเ่กดิขึน้มนัคอือะไร 
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  2. การตอบสนอง เป็นการกระท าทีถู่กแสดงออกมาจากการไดร้บัสิง่ต่างๆ รอบตวัเอง 
  3. การเกดิค่านิยม สิง่ทีส่งัคมยอมรบัจนกลายเป็นความเชื่อของสงัคมไป 
  4. การจดัการระบบ การจดัระบบตามค่านิยมทีม่นัเกดิขึน้ดว้ยความสมัพนัธต่์างๆ 
  5. บุคลกิภาพ การน าเอาค่านิยมมากระท าจนกลายเป็นความเคยชนิ เริม่ต้นจาก
สิง่แวดลอ้มรอบขา้งจนกลายเป็นความคดิส่งต่อมายงัการกระท า (Bloom et al., 1956) 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 อดุลย์ สาลฟิา (2559) ศึกษาปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (Long Term Fund : LTF) ของนกัลงทุนในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โดยศกึษาพฤตกิรรม
ผูท้ีเ่คยตดัสนิใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดว้ยปจัจยัส่งเสรมิการขายทัง้ 4 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยั
ดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัด้านราคา ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปจัจยัดา้นส่งเสรมิการขาย 
รวมถงึปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์พบว่าม ี2 ปจัจยั หลกัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ได้แก่ 1.ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 2.ส่งเสรมิการขาย และมปีจัจยัด้านอื่น 
คอืผลตอบแทนในการลงทุนและผลของการด าเนินงาน โดยนักลงทุนจะให้ความสนใจและเลอืกลงทุน
กบักองทุนทีม่ผีลตอบแทนและผลการด าเนินงานที่สูงกว่าค่ามาตราฐานทีต่ลาดก านหนดไว้ (SET 
Index)  
 พชัรชานนท์ สุถิรนาถ (2559) ได้ท าการศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนและ
ลกัษณะพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในกองทุนรวมที่มนีโยบายลงทุนในกลุ่มหุ้น 
ที่ด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืในประเทศไทย จากการศกึษาพบว่ามนีักลงทุนรายย่อย 64% จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ลงทุนในกองทุนรวมทีม่นีโยบายลงทุนในกลุ่มหุน้ทีด่ าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืในประเทศ โดย
นักลงทุนกลุ่มนี้ตัดสินใจลงทุนในกองทุนนี้เพยีง 10% จากสนิทรพัย์ทางการเงนิทัง้หมดที่มีและ 
ส่วนใหญ่ลงทุนตามปจัจยัด้านคุณค่าทางสงัคม สาเหตุที่ลงทุน 10% จากสนิทรพัย์ทางการเงิน  
อาจเนื่องมาจากกองทุนประเภทน้ียงัมจี านวนน้อย อกีทัง้ยงัไม่ค่อยมกีารประชาสมัพนัธใ์ห้เป็นทีรู่จ้กั
อยา่งแพรห่ลาย 
 เสกศักดิ ์จ าเริญวงศ์ (2558) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรษัทภิบาลและ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกจิกบัผลกระทบทีม่ต่ีอมลูค่ารวมของกจิการ จากการศกึษาพบว่า
กจิการที่มบีรรษทัภบิาลในการก ากบัดูแลกิจการที่ดจีะส่งผลต่อมูลค่าของกจิการเชงิด้านบวกและ
หากกจิการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมยิง่ส่งผลให้มมีลูค่าของกจิการทีเ่พิม่สูงขึน้ผู้วจิยัได้อภปิรายผล 
โดยม ี3 มุมมอง 1 ด้านเอกชนเป็นกลไกธุรกจิที่สร้างความเชื่อมัน่ของลูกค้าและลูกจา้งส่งผลด ี
ต่อผลประกอบการท าให้ธุรกจิสามารถบรรลุเป้าหมายของการเพิม่มูลค่าของกจิการได้อย่างมัน่คง
และยัง่ยนื 2 ด้านภาครฐัมองว่าการก ากบัดูแลกิจการที่ดเีป็นกลไกบรรษัทภบิาลที่เข้มแขง็มุ่งมัน่ 
ความรบัผิดชอบต่อสังคมท าให้เกิดมูลค่าเสริมสร้างสวัสดิการสังคมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
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3 ดา้นสงัคมมองว่าการที่บรษิทัมกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ที าใหน้ักลงทุนสนใจทีจ่ะลงทุนในกจิการ 
ส่งผลใหร้าคาหลกัทรพัยม์มีลูค่าสงูขึน้พรอ้มทัง้ยงัมตีน้ทุนทางการเงนิลดลง 

จุฑามาศ พมิพา (2553) ได้ท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารความเสี่ยงตาม
แนวคดิ COSO ERM และการก ากบัดูแลกจิการทีด่กีบัความเชื่อมัน่ของงบการเงนิ โดยการแจก
แบบสอบถามแก่ผู้ใช้งบการเงนิ ได้แก่ ขา้ราชการ พนักงานธนาคาร ผูต้รวจสอบภายใน ผู้สอบบญัช ี
พนกังานวเิคราะหก์ารเงนิ ผูบ้รหิาร เจา้ของธุรกจิ นักศกึษา เป็นต้น พบว่าผูใ้ชง้บการเงนิส่วนใหญ่ 
ให้ความเชื่อมัน่ต่องบการเงนิของบรษิทัมกีารก ากบัดูแลกจิการที่ดมีกีระบวนการในการบรหิารงานที่ด ี
ผูบ้รหิารมบีทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม มกีารเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถอืได้ 
มคีวามโปรง่ใส จะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ต่องบการเงนิในระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% 
 ภัทรพงศ์ เจริญการุกร (2556) ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทุจริตในต่างประเทศที่เกิดขึ้น 
โดยบรษิัท Enron ร่วมมอืกบับรษิัทตรวจสอบ อาเธอร์ แอนเดอรส์นั ในการตกแต่งบญัชี ปกปิด 
ซ่อนเรน้ขอ้มูลท าให้ผู้ใช้งบการเงนิเกดิความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกต้องกบัตวัเลขในงบการเงนิ และบรษิทั 
World Comที่ใช้ตกแต่งตัวเลขบันทึกค่าใช้จ่ายให้เป็นสินทรัพย์ท าให้กิจการมีสินทรัพย์มาก  
มคี่าใช้จ่ายน้อยมผีลต่อก าไรสูงเกนิความเป็นจรงิ ถอืเป็นอาชญากรรมทางธุรกจิ (White – Collar 
Crime) ท าให้มนีักลงทุนสูญเงนิไปกบักรณีดงักล่าวเป็นจ านวนมาก จากกรณีทีก่ล่าวมาสภาคองเกรส
ของสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฏหมาย Sarbanes–Oxley Act (SOX) เมื่อ 30 กรฎาคม ค.ศ. 2002 
โดยมวีตัถุประสงค ์ปกป้องนกัลงทุนจากการตกแต่งบญัช ีโดยก าหนดใหผู้บ้รหิารต้องมกีารประเมนิ
การควบคุมภายในตามหลักการก ากับดูแล (Corporate Governance) ใน พ.ศ.2540 ประเทศไทย 
เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่  ซึ่งต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินระหว่างประเทศ  
โดยมเีงือ่นไขทีบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์้องแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแล
กิจการและจดัการระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความโปรงใสเป็นธรรมแก่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยจึงต้องน า Sarbanes–Oxley Act และ 
การก ากบัดูแลกิจการในต่างประเทศเข้ามาปรบัใช้นอกจากนี้ยงัได้แสดงผลส ารวจการก ากบัดูแล
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยปี 2553 – 2555 กลุ่ม SET 100 Index 
พบว่าบรษิทัจดเบยีนในปี 2555 มกีารเปิดเผยขอ้มูลการก ากบัดูแลเพยีงรอ้ยละ 74.07 ในปี 2554 
มกีารเปิดเผยขอ้มลูการก ากบัดูแลรอ้ยละ 73.04 ในปี 2553 มกีารเปิดเผยขอ้มลูการก ากบัดูแลรอ้ยละ 
80.62 และพบว่ายงัมบีรษิทัอกีจ านวนหน่ึงใน SET 100 ทีย่งัไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 
 ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม และ สรร พัวจันทร์ (2548) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของ 
นักลงทุนรายย่อยใน ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่านักลงทุนรายย่อยมีปจัจยัหลัก 
ในการตดัสนิใจซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยเชื่อถือจากสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ์และ
อินเตอร์เน็ต รองลงมามปีจัจยัในการตัดสินใจจากการใช้ข้อมูลจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
นักวเิคราะห์หลกัทรพัยแ์ละเจา้หน้าที่การตลาด ด้านอทิธพิลในการลงทุนพบว่านักลงทุนรายย่อย
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ได้รบัอิทธิพลในการลงทุนจากนักลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ นักลงทุนสถาบนัและนักลงทุนต่างชาต ิ
เพราะเชื่อว่ามกีารตดัสนิใจทีด่กีว่าตนเอง ดา้นพฤตกิรรมพบว่านักลงทุนรายย่อยทีม่กี าไรจากการลงทุน
จะขายหลักทรพัย์แต่หากขาดทุนจะไม่ขายหลักทรพัย์นัน้ ถือได้ว่าเป็นผู้หลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
ซึ่งตามทฤษฎีทางการเงนิดัง่เดิม (Traditional Finance) หากนักลงทุนประสบผลขาดทุนควรจะ 
มกีารขายตดัขาดทุน (Cut Loss) มากกว่าจะถอืหลกัทรพัยไ์ว ้จงึอาจกล่าวไดว้่านักลงทุนรายย่อย
ส่วนมากเป็นผู้ไม่มเีหตุผลในการตดัสนิใจ มกัจะมใีช้อารมณ์และการถูกชกัน า โดยปจัจยัภายนอก
มากกว่าการใชเ้หตุผลในการตดัสนิใจ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานของทฤษฎทีางการเงนิดัง่เดมิ 
 มานะ เงินศรีสุข (2561) ได้ท าการศึกษา ปจัจัยที่มีต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การแจก
แบบสอบถามและไดก้ าหนดเกณฑค์ะแนนโดยให้หมายเลข 1 หมายถงึ ปจัจยัที่มคีวามส าคญัน้อยทีสุ่ด 
จนถึงหมายเลข 5 หมายถึง ปจัจยัที่มคีวามส าคญัมากที่สุด ใช้คะแนนอัตรภาคชัน้ 0.8 พบว่า  
1.ปจัจยัทางเศรษฐกิจ มคี่าเฉลี่ย 4.1044 เป็นปจัจยัมอีทิธพิลในระดบัมาก 2.ปจัจยัทางสงัคมและ
การเมอืงมคี่าเฉลี่ย 3.9170 เป็นปจัจยัมอีิทธพิลในระดบัมาก 3.ปจัจยัเกี่ยวกับตลาดหลกัทรพัย ์ 
มคี่าเฉลี่ย 3.8412 เป็นปจัจยัมอีทิธพิลในระดบัมาก 4.ปจัจยัเกี่ยวกบับรษิัทหลกัทรพัย์ มคี่าเฉลี่ย 
4.2148 เป็นปจัจยัมอี ิทธพิลในระดบัมาก 5.ปจัจยัอื่นๆ มคีวามไม่แน่นอน มคี่าเฉลี่ย 3.6767  
เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลในระดบัมาก ดา้นพฤตกิรรมพบว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่จะมกีารซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นตลาดฯ 1 เดอืน น้อยกว่า 5 ครัง้ ส าหรบัผูม้อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรัพย ์
ไดแ้ก่ ตนเอง เพื่อน ผูเ้ชีย่วชาญ ตามล าดบั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักลงทุนรายย่อยที่เคยมีประสบการณ์การลงทุนใน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีผ่่านมาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั  
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างผู ้ว จิยัไม่ทราบจ านวนที่แท้จรงิของประชากรเป้าหมายที่เคย 
มปีระสบการณ์การลงทุนที่ผ่านมา ผู ้วจิยัจงึได ้ใช ้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างกลุ ่มตวัอย่าง  
จากสูตรของ Cochran (Cochran, 1963) ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้น 400 คน 
 วิธีการสุ่มมตวัอย่าง  
     𝑛 = 𝑍2𝑝𝑞 

𝑒2 
เมือ่  n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

Z แทน ระดบัความเชื่อมัน่ 
p แทน โอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ 
q แทน โอกาสทีจ่ะไมเ่กดิเหตุการณ์ เท่ากบั 1 – p 
e แทน ระดบัความคาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้จิยัไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ 95% และความผดิพลาดไมเ่กนิ 5% แทนค่าในสตูรค านวนดงันี้ 
    
     𝑛 แทน (1.96)2(0.5) (1–0.5) 

 (0.05)2 
   = 384.16 

n แทน จ านวนสมาชกิกลุ่มตวัอยา่ง 
Z แทน ระดบัความเชื่อมัน่ทีผู่ว้จิยัก าหนดไวเ้ท่ากบั 95% 
p แทน สดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทีส่นใจลงทุนก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.5 
q แทน สดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งทีไ่มส่นใจลงทุน ซึง่เท่ากบั 1–p 
e แทน ความคลาดเคลื่อนทีจ่ะยอมใหเ้กดิขึน้ได้ 

จากการค านวนไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ่าประมาณ 385 ตวัอย่าง โดยผูว้จิยัจะเลอืกแจกแบบสอบถาม
เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยมปีระสบการณ์การลงทุนจ านวน 400 ชุด 
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ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปจัจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี สายอาชพี รายไดต่้อเดอืน ประสบการณ์การลงทุน 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการบรหิารจดัการที่ด ี(CG)  
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลกัษณะการลงทุน บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจลงทุน ความสนใจในการลงทุน เหตุในการเลอืกลงทุน ปจัจยัช่วยในการตดัสนิใจลงทุน
ของนกัลงทุน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้การศึกษา 
 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ใชก้ารเกบ็ขอ้มลูแบบปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยการแจก
แบบสอบถาม เรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนและความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของนักลงทุนรายย่อยในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ”  
เป็นการแจกแบบสอบถามกระดาษด้วยตนเองและแจกแบบสอบถาม Online จาก Google Form  
ในการสรา้งแบบสอบถาม Online และใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามผ่าน Applications Online  
เพื่อถามไปยังกลุ่มตัวอย่างนักลงทุนรายย่อยที่เคยมีประสบการณ์ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  
 แบบสอบถามม ี3 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี ความเกี่ยวขอ้งกบัสายอาชพี รายไดต่้อเดอืน ประสบการณ์การลงทุน 
มลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน  

ส่วนที ่2 ค าถามเกี่ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
(CG) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) จ านวน 20 ข้อ แต่ละข้อมีค าตอบให้เลือก 3 ค าตอบ  
แต่มคี าตอบเดยีวทีถู่กตอ้งเพยีง 1 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัที่มผีลต่อการลงทุน ลกัษณะการลงทุน บุคคลที่มี
อทิธพิลในการตดัสนิใจในการลงทุน การใหค้ะแนนหลกัทรพัยท์ี่ได้รบัความสนใจในการลงทุนมากทีสุ่ด 
จ านวน 3 อันดับ การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการ เหตุผลที่ลงทุน 
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารด าเนินการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG)  
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิส ารวจ (Survey Method) โดยใช้การเก็บแบบขอ้มูลปฐมภูม ิ
(Primary Data) ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยท าการแจก
แบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 455 ชุด แบ่งเป็นแบบสอบถาม Online จาก Google Form  
จ านวน 385 ชุด แบบสอบถามกระดาษจ านวน 70 ชุด แล้วน าแบบสอบถามที่เก็บได้มาวเิคราะห์
ทางสถิติจ านวน 400 ชุด โดยแบบเป็นแบบสอบถาม Online จาก Google Form จ านวน 350 ชุด 
แบบสอบถามกระดาษจ านวน 50 ชุด ส าหรบัข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เลือกจากแบบสอบถาม 
ที่สมบูรณ์ครบถ้วน จงึท าให้ผู้วจิยัต้องแจกแบบสอบถามที่มากกว่าจ านวนที่ต้องการ เนื่องจาก
แบบสอบถามที่ได้รบัการตอบกลบับางชุดไม่สามารถน ามาวเิคราะห์ข้อมูลได้เนื่องจากขอ้มูลที่ได้ 
ไมค่รบถว้น 

ช่วงเวลาในการแจกแบบสอบถามเริม่ 11 กุมภาพนัธ์ – 27 มนีาคม 2562 โดยการแจก
แบบสอบถามกระดาษและแบบสอบถาม Online จาก Google Form การโพสขอ้ความในกลุ่ม 
นักลงทุนทีใ่ช้ Applications Online (Facebook, Line) จ านวนหลายกลุ่ม การแชรใ์นระบบ Online 
การแจกให้บุคคลที่เป็นนักลงทุนที่มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษี ณ ส านักงานสรรพากร
พืน้ที ่13 (อโศก) ส านกังานสรรพากรพืน้ที ่24 (สาทร) และส านกังานสรรพากรพืน้ทีข่อนแก่น  
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิStatistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1.การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา 
  1.1 ข้อมูลเชงิคุณภาพ (Qualitative Data) ที่ได้จากแบบสอบถาม น ามาวเิคราะห์ 
หาค่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
  1.2 ขอ้มูลเชงิปรมิาณ (Quantitative Data) ที่ไดจ้ากแบบสอบถาม น ามาวเิคราะหห์า
ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) 
 2.การวเิคราะหส์ถติเิชงิเปรยีบเทยีบ 
  2.1 ขอ้มูลเชงิคุณภาพ (Qualitative Data) ที่ได้จากแบบสอบถาม น ามาวเิคราะห ์
หาค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ทดสอบความแตกต่างของสดัส่วนด้วย 
วธิ ีChi–Square 
  2.2 ขอ้มูลเชงิปรมิาณ (Quantitative Data) ทีไ่ด้จากแบบสอบถาม น ามาวเิคราะห์หา
ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ทดสอบความแตกต่าง 
ของสดัส่วนดว้ยวธิ ีChi–Square 



 
 

 

 
 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
 การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาความรูค้วามเขา้ใจของนักลงทุนรายย่อยในเรื่องการบรหิารจดัการ
กจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและพฤตกิรรมการลงทุนของ
นักลงทุนรายย่อยที่มต่ีอหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) รวมถึงการศึกษาปจัจยั 
ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้การเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด มาวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ (SPSS) ผู้วจิยัได้
น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา ดงันี้ 
 1. สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 2. ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลู 
 3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 
 N  แทน จ านวนคนหรอืกลุ่มตวัอยา่ง 
 Mean  แทน ค่าเฉลีย่ 
 Std. Deviation แทน ค่าการวดัการกระจายของขอ้มลู 
 S.E.  แทน ค่าความคาดเคลื่อน 
 M.S.  แทน ค่าเฉลีย่ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
  SS   แทน  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Sum of Squares) 
 Df  แทน  ชัน้ของความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 
 t   แทน  ค่าทีใ่ชพ้จิารณา t – Distribution 
 F   แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F–distribution 
 Coefficients แทน ค่าการพยากรณ์ความเปลีย่นแปลงของตวัเองแปรอสิระ 
 Sig.  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ(Significances) 
 Exp(B)  แทน อตัราความเปลีย่นแปลงของความน่าจะเป็นเมือ่ตวัแปรอสิระ 
    เปลีย่นไป 1 หน่วย 
 
 



 

16 
 

 

 
ขัน้ตอนการวิเคราะหข้์อมลู 
 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มลูและผลการวเิคราะหข์อ้มลู แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด ความเกีย่วขอ้งกบัสายอาชพี รายไดต่้อเดอืน ประสบการณ์
การลงทุน มลูค่าสนิทรพัย์ในการลงทุน ใชก้ารวเิคราะหห์าค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ 
(Percentage) พรอ้มน าเสนอในรปูแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ค าถามเกี่ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินการก ากบัดูแล
กิจการที่ด ี(CG) ใช้การวเิคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ 
ท าการทดสอบความแตกต่างของสดัส่วนด้วยวิธ ีChi–Square พร้อมน าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบค าบรรยายและการเขยีนเชงิพรรณา 
 ส่วนท่ี  3 ด้านปจัจัยที่มีผล ต่อการลงทุน ลักษณะการลงทุน บุคคลที่มีอิทธิพล 
ในการตดัสนิใจในการลงทุน การให้คะแนนหลกัทรพัย์ที่ได้รบัความสนใจในการลงทุนมากที่สุด 
จ านวน 3 อันดับ การตัดสินใจลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการ เหตุผลที่ลงทุน 
ในหลกัทรพัย ์ที ่ม กีารด า เน ินการก ากบัด ูแลก ิจการที ่ด  ี (CG) ใช ้การว เิคราะห ์เนื ้อหา  
(Content Analysis) ประกอบค าบรรยายและการเขยีนเชงิพรรณา 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมลูพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการแจกแบบสอบถามทัง้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การแจกแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 
350 ชุด และการแจกแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 50 ชุด รวมทัง้สิ้น 400 ชุด พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และ 
เพศหญงิ จ านวน 192 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.00 ดงัแสดงในตารางที ่2  
 
ตารางที ่2 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ชาย 208 52.00 
หญงิ 192 48.00 

รวม 400 100.00 
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 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี มีจ านวน 167 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 41.75 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 36 – 45 ปี มีจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00  
ช่วงอายุ 46 – 55 ปี มจี านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 ช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี มจี านวน 30 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 และช่วงอายุ 55 ปีขึน้ไป มจี านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 ตามทีแ่สดงใน
ตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 20 ปี 30 7.50 
25 – 35 ปี 167 41.75 
36 – 45 ปี 152 38.00 
46 – 55 ปี 43 10.75 
55 ปีขึน้ไป 8 2.00 

รวม 400 100.00 
 
ตารางที ่4 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
โสด 176 44.00 
สมรส 196 49.00 
หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 28 7.00 

รวม 400 100.00 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
มจี านวน 196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 รองลงมามสีถานภาพโสด มจี านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
44.00 และสุดท้ายมสีถานภาพหย่ารา้ง/หม้าย/แยกกนัอยู่ มจี านวน 28 คน คดิเป็น ร้อยละ 7.00 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่5 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศกึษา จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 33 8.25 
ปรญิญาตร ี 269 67.25 
ปรญิญาโท 97 24.25 
ปรญิญาเอก 1 0.25 
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รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที ่5 เมือ่จ าแนกตามระดบัการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบั
การศึกษาในระดับปรญิญาตร ีมีจ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.25 รองลงมาอยู่ในระดับ
ปริญญาโท มจี านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 ระดับต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 33 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 และระดบัปรญิญาเอก มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั  
 จากขอ้มูลในแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมอีาชพีรบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ  
มีจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 115 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 พนักงานบรษิทัเอกชน มจี านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 และอาชพีอื่นๆ 
นอกจากทีก่ล่าวมา มจี านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามล าดบั ตามทีแ่สดงในตารางที ่6 
 
ตารางที ่6 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชพี 

อาชพี จ านวน (คน) รอ้ยละ 
รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 151 37.75 
พนกังานบรษิทัเอกชน 106 26.50 
ธุรกจิส่วนตวั 115 28.75 
อื่นๆ 28 7.00 

รวม 400 100.00 

 
ตารางที ่7 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสายอาชพี 
ความเกีย่วขอ้งกบัสายอาชพี จ านวน (คน) รอ้ยละ 
กฎหมาย 70 17.50 
บญัช/ีการเงนิ 93 23.25 
การขาย/การตลาด 80 20.00 
คอมพวิเตอร/์IT 57 14.25 
วศิวกรรม 19 4.75 
อื่นๆ 81 20.25 

รวม 400 100.00 
 
 เมื่อจ าแนกตามสายอาชพีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกี่ยวขอ้ง
กบัสายบญัชแีละการเงนิมจี านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.25 รองลงมาเป็นสายอื่นๆ มจี านวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 สายการขายและการตลาดมีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  
สายกฎหมายมจี านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 สายคอมพิวเตอร์มจี านวน 57 คน คิดเป็น 
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รอ้ยละ 14.25 และสายวศิวกรรมมจี านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 ตามล าดบั ตามทีแ่สดงใน
ตารางที ่7 
 ด้านข้อมูลรายได้ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมรีายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 50,000 บาท 
มจี านวน 249 คน คดิเป็นร้อยละ 62.25 รองลงมามรีายได้ต่อเดอืนอยู่ที่ 50,001 – 85,000 บาท  
มจี านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท มจี านวน 45 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 11.25 มรีายไดต่้อเดอืนอยู่ที่ 85,001 – 120,000 บาท มจี านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 
มรีายได้ต่อเดอืนอยู่ที่ 120,001 – 155,000 บาท มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 เท่ากนักบั
กลุ่มผู้มรีายได้ต่อเดอืน 155,000 บาทขึน้ไปทีม่จี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามทีแ่สดงใน
ตารางที ่8 
 
ตารางที ่8 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

รายไดต่้อเดอืน จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 15,000 บาท 45 11.25 
15,000 – 50,000 บาท 249 62.25 
50,001 – 85,000 บาท 96 24.00 
85,001 – 120,000 บาท 6 1.50 
120,001 – 155,000 บาท 2 0.50 
155,000 บาทขึน้ไป 2 0.50 

รวม 400 100.00 
 
 ด้านประสบการณ์การลงทุน ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมปีระสบการณ์การลงทุนอยู่ที่   
1 – 3 ปี มจี านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.50 ซึ่งใกล้เคยีงกบัอนัดบัต่อมาที่มปีระสบการณ์ 
การลงทุนอยู่ที่ 4 – 6 ปี มจี านวน 154 คน คดิเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมามปีระสบการณ์ 
การลงทุนอยู่ที ่7 – 9 ปี มจี านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.75 มปีระสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี  
มจี านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 และมปีระสบการณ์การลงทุนอยู่ที่ 9 ปีขึ้นไป มีจ านวน  
20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ตามทีแ่สดงในตารางที ่9 
 
ตารางที ่9 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การลงทุน 

ประสบการณ์การลงทุน จ านวน (คน) รอ้ยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 33 8.25 
1 – 3 ปี 158 39.50 
4 – 6 ปี 154 38.50 
7 – 9 ปี 35 8.75 
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9 ปี ขึน้ไป 20 5.00 
รวม 400 100.00 

 เมื่อเกบ็ขอ้มลูมลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า  ส่วนใหญ่ 
มมีลูค่าสินทรพัย์ในการลงทุนอยู่ที่ 50,001 – 100,000 บาท มจี านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 รองลงมามมีลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุนอยู่ที ่100,001 – 300,000 บาท มจี านวน 128 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 มลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุนอยู่ที ่300,001 – 500,000 บาท มจี านวน 53 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 มูลค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุนต ่ากว่า 50,000 บาท มจี านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 8.50 มูลค่าสินทรัพย์ในการลงทุนอยู่ที่  500,001 – 1,000,000 บาท มีจ านวน 28 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 และมลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุนอยู่ที ่1,000,000 บาทขึน้ไป มจี านวน 17 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 4.25 ตามล าดบั ตามทีแ่สดงในตารางที ่10 
 
ตารางที ่10 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามมลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน 

มลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่า 50,000 บาท 34 8.50 
50,001 – 100,000 บาท 140 35.00 
100,001 – 300,000 บาท 128 32.00 
300,001 – 500,000 บาท 53 13.25 
500,001 – 1,000,000 บาท 28 7.00 
1,000,000 บาท ขึน้ไป 17 4.25 

รวม 400 100.00 
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG) 
ของนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ตารางที ่11 ค านวนค าตอบของแบบสอบถาม อตัรารอ้ยละ  

ข้อค าถาม 
ผูท่ี้ตอบถกู ผูท่ี้ตอบผิด 

รวม 
ร้อยละ ร้อยละ 

ขอ้ที ่1 
246 คน   154 คน 400 คน 
61.50% 38.50% 100% 

ขอ้ที ่2 
57 คน   343 คน   400 คน 
14.25% 85.75% 100% 

ขอ้ที ่3 
150 คน  250 คน   400 คน 
37.50% 62.50% 100% 

ขอ้ที ่4 
113 คน  251 คน   400 คน 
28.25% 71.75% 100% 

ขอ้ที ่5 
162 คน  238 คน  400 คน 
40.50% 59.50% 100% 

ขอ้ที ่6 
219 คน  181 คน   400 คน 
54.75% 45.25% 100% 

ขอ้ที ่7 
117 คน 283 คน  400 คน 
29.25% 70.75% 100% 

ขอ้ที ่8 
355 คน  45 คน  400 คน 
88.75% 11.25% 100% 

ขอ้ที ่9 
189 คน 211 คน 400 คน 
47.25% 52.75% 100% 

ขอ้ที ่10 
285 คน   125 คน  400 คน 
71.25% 27.75% 100% 

ขอ้ที ่11 
36 คน 364 คน 400 คน 
9.00% 91.00% 100% 
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ตารางที ่11 ค านวนค าตอบของแบบสอบถาม อตัรารอ้ยละ (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
ผูท่ี้ตอบถกู ผูท่ี้ตอบผิด 

รวม 
ร้อยละ ร้อยละ 

ขอ้ที ่12 
212 คน  188 คน 400 คน 
53.00% 47.00% 100% 

ขอ้ที ่13 
156 คน 244 คน 400 คน 
39.00 % 61.00 % 100% 

ขอ้ที ่14 
 150 คน  250 คน 400 คน 
37.50 % 62.50 % 100% 

ขอ้ที ่15 
202 คน 198 คน 400 คน 
50.50 % 49.50 % 100% 

ขอ้ที ่16 
118 คน 282 คน 400 คน 
29.50 % 70.50 % 100% 

ขอ้ที ่17 
39 คน 361 คน 400 คน 
9.75 % 90.25 % 100% 

ขอ้ที ่18 
194 คน 206 คน  400 คน 
48.50 % 51.50 % 100% 

ขอ้ที ่19 
249 คน 151 คน 400 คน 
62.25 % 37.75 % 100% 

ขอ้ที ่20 
178 คน 222 คน 400 คน 
44.50 % 55.50 % 100% 

 

 ในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามในงานวจิยันี้ ซึง่เป็นขอ้ค าถามเกี่ยวกบัความรูค้วามเขา้ใจ 
ในการด าเนินการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) เพื่อวดัความรู้ความเข้าใจของของนักลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตารางที ่11 แสดงผลสรปุ 
 ในข้อค าถามข้อที่ 1 (ข้อใดคือค านิยามของ “กรรมการอิสระ”) มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ถูกต้องโดยเลือกตัวเลือกค าตอบข้อที่ 2 “กรรมการบรษิัทจดทะเบียนที่มคีวามเป็นอิสระจาก 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่หรอืกลุ่มของผูถ้อืหุน้ใหญ่และผูบ้รหิารของบรษิทันัน้และตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตาม
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หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดหุ้นก าหนด ” จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50  
มผีูต้อบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่1 และ 3 (ขอ้ทีผ่ดิ) จ านวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 
เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ถูกต้องมีจ านวนมากกว่าผู้ที่ตอบไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า  
นักลงทุนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในข้อค าถามนี้ ซึ่งค าถามข้อนี้ เกี่ยวข้องกับนิยามของ  
ค าทีส่ าคญั ในหน้า 3 ของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555  
 ในขอ้ค าถามขอ้ที ่2 (กรรมการอสิระควรด ารงต าแหน่งต่อเนื่องคราวละไม่เกนิกี่ปี นับจาก
วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก) มผีู้ตอบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 3 “9 ปี” 
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 มีผู้ตอบแบบสอบถามในตัวเลือกค าตอบข้อที่ 1 และ 2  
(ขอ้ทีผ่ดิ) จ านวน 343 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.75 เหน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามไดถู้กต้อง มจี านวน
น้อยกว่าผูท้ีต่อบไมถู่กตอ้ง แสดงใหเ้หน็ว่านกัลงทุนส่วนใหญ่ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้  
ซึ่งค าถามข้อนี้ เกี่ยวข้องกับหมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในหน้า 39  
ของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
 ในขอ้ค าถามข้อที่ 3 (บรษิทัควรมคีณะกรรมการที่มคีุณสมบตัหิลากหลายทัง้ด้านทกัษะ 
ประสบการณ์ ความช านาญ อย่างน้อยกี่ท่าน) มผีู้ตอบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตัวเลอืก
ค าตอบข้อที่ 3 “5 – 12 คน” จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่1 และ 2 (ขอ้ทีผ่ดิ) จ านวน 250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 เหน็ไดว้่าผูต้อบ
แบบสอบถามไดถู้กตอ้งมจี านวนน้อยกว่าผูท้ีต่อบไมถู่กตอ้ง แสดงใหเ้หน็ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มี
ความรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้ ซึง่ค าถามขอ้นี้เกี่ยวขอ้งกบัหมวดที ่5 เรื่องความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ ในหน้า 36 ของหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดสี าหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2555 
และหลกัปฏบิตัิ 3 เสรมิสร้างคณะกรรมการที่มปีระสทิธผิล ในหน้า 33 ของหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 
 ในข้อค าถามข้อที่ 4 (คณะกรรมการตรวจสอบที่ท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิ 
สอบทานระบบควบคุมภายใน สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐาน ตลอดจนพจิารณา
แต่งตัง้โยกยา้ย ควรมคีุณลกัษณะอย่างไร) มผีูต้อบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบ
ข้อที่ 1 “เป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน” จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 มผีู้ตอบ
แบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 2 และ 3 (ข้อที่ผดิ) จ านวน 251 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.75 
เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ถูกต้องมีจ านวนน้อยกว่าผู้ที่ตอบไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า  
นกัลงทุนส่วนใหญ่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้ ซึง่ค าถามขอ้นี้เกี่ยวขอ้งกบัหลกัปฏบิตั ิ6 
ดูแลให้มรีะบบบบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ในหน้า 50 ของหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 
 ในข้อค าถามข้อที่ 5 (เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ กรรมการควรด ารงต าแหน่ง 
ในบรษิทัจดทะเบยีนไมเ่กนิกีบ่รษิทั) มผีูต้อบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่2 
“ไมเ่กนิ 5 บรษิทั” จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.50 มผีูต้อบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบ
ข้อที่ 1 และ 3 (ข้อที่ผดิ) จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ได้ถูกต้องมีจ านวนมากกว่าผู้ที่ตอบไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจในข้อค าถามนี้ ซึ่งค าถามข้อนี้เกี่ยวข้องกบัหมวดที่ 5 เรื่องความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ ในหน้า 38 ของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2555 และหลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล ในหน้า 37 ของหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 
 ในข้อค าถามข้อที่ 6 (ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการของบรษิัทเป็น
บุคคลในครอบครวัเดียวกันควรมกีรรมการอิสระจ านวนเท่าใด) มผีู้ตอบแบบสอบถามถูกต้อง 
โดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่3 “มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด” จ านวน 219 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 54.75 มผีู้ตอบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบข้อที่ 1 และ 2 (ข้อที่ผดิ) จ านวน 
181 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.25 เหน็ได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามได้ถูกต้องมจี านวนมากกว่าผู้ที่ตอบ 
ไม่ถูกต้อง แสดงให้เหน็ว่านักลงทุนส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้ ซึ่งค าถามขอ้นี้
เกี่ยวขอ้งกบัหมวดที่ 5 เรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ในหน้า 37 ของหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
 ในข้อค าถามข้อที่ 7 (ตามหลกัธรรมาภบิาลที่ดผีู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและ
ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่) มีผู้ตอบแบบสอบถามถูกต้อง  
โดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่3 “ได ้แต่ควรมกีรรมการอสิระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด" จ านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.25 มผีู้ตอบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 1 
และ 2 (ขอ้ที่ผดิ) จ านวน 283 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.75 เหน็ได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ถูกต้อง 
มจี านวนมากกว่าผู้ที่ตอบไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจ  
ในข้อค าถามนี้ ซึ่งค าถามข้อนี้เกี่ยวข้องกับหมวดที่ 5 เรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
ในหน้า 36 - 37 ของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
 ในขอ้ค าถามขอ้ที่ 8 (กจิการควรเปิดเผยขอ้มูลรายการใด ในงบการเงนิเพื่อให้สอดคล้อง
กบัหลกัธรรมาภบิาลระหว่าง (ก) ค่าสอบบญัช ีหรอื (ข) ผลการด าเนินงานความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (CSR)) มผีูต้อบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่3 “ต้องเปิดเผยทัง้ (ก) 
และ (ข)” จ านวน 355 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.75 มผีู้ตอบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 1 
และ 2 (ขอ้ที่ผดิ) จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 เหน็ได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ถูกต้อง 
มีจ านวนมากกว่าผู้ที่ตอบไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ  
ในขอ้ค าถามนี้ ซึ่งค าถามขอ้นี้เกี่ยวขอ้งกบัหมวดที่ 4 เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  
ในหน้า 28 – 29 ของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
 ในข้อค าถามข้อที่ 9 (หากพบความเสี่ยงเกิดขึ้นกับบริษัทแต่ยงัไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
บรษิทั ตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่คีวรปฏบิตัอิย่างไร) มผีู้ตอบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืก
ตวัเลอืกค าตอบข้อที่ 1 “รายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ าและควรมกีารทบทวนระบบ 
เพื่อประเมนิความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้” จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 มผีู้ตอบ
แบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 2 และ 3 (ขอ้ทีผ่ดิ) จ านวน 211 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.75 
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เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ถูกต้องมีจ านวนน้อยกว่าผู้ที่ตอบไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า  
นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในข้อค าถามนี้  ซึ่งค าถามขอ้นี้เกี่ยวขอ้งกบัหมวดที่ 5 
เรื่องความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในหน้า 43 ของหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดสี าหรบั
บรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
 ในข้อค าถามข้อที่ 10 (ผู้ใดควรได้รบัหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมด้านการด าเนินงาน 
ด้านรายงานทางการเงนิและด้านการปฏบิตัิตามกฎจากคณะกรรมการ) มผีู้ตอบแบบสอบถาม
ถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่1 “บุคคล/หน่วยงานทีเ่ป็นอสิระ” จ านวน 285 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 71.25 มผีูต้อบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่2 และ 3 (ขอ้ที่ผดิ) จ านวน 125 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 27.75 เหน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามไดถู้กต้องมจี านวนมากกว่าผู้ทีต่อบไม่ถูกต้อง 
แสดงให้เหน็ว่านักลงทุนส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้  ซึง่ค าถามขอ้นี้เกี่ยวขอ้งกบั
หมวดที ่5 เรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ในหน้า 43 ของหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
 ในขอ้ค าถามขอ้ที ่11 (บรษิทัควรจดัใหม้ทีีป่รกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง
และเสนอประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยกี่ปี) มีผู้ตอบ
แบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่3 (ขอ้ทีถู่กต้อง) “ทุกๆ 3 ปี” จ านวน 36 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 มผีูต้อบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 1 และ 2 (ขอ้ทีผ่ดิ) จ านวน 364 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้ถูกต้องมีจ านวนน้อยกว่าผู้ที่ตอบ 
ไมถู่กตอ้ง แสดงใหเ้หน็ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้  ซึง่ค าถามขอ้นี้
เกี่ยวขอ้งกบัหมวดที่ 5 เรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ในหน้า 47 ของหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 และหลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการที่มี
ประสทิธผิล ในหน้า 38 ของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 
 ในขอ้ค าถามขอ้ที่ 12 (ผูใ้ดมอี านาจอนุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนของกรรมการ) 
มผีู้ตอบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบข้อที่ 1 (ข้อที่ถูกต้อง) “ผู้ถือหุ้น” จ านวน 
212 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.00 มผีูต้อบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 2 และ 3 (ขอ้ทีผ่ดิ) 
จ านวน 188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.00 เหน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามได้ถูกต้องมจี านวนมากกว่า 
ผูท้ีต่อบไมถู่กตอ้ง แสดงใหเ้หน็ว่านกัลงทุนส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้ ซึง่ค าถาม
ข้อนี้เกี่ยวข้องกบัหมวดที่ 5 เรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ในหน้า 35 ของหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
 ในข้อค าถามข้อที่ 13 (เพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนควรมกีารประชุมอย่างน้อยปีละกี่ครัง้) มผีู้ตอบแบบสอบถาม
ถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบข้อที่ 2 (ข้อที่ถูกต้อง) “2 ครัง้” จ านวน 156 คน คดิเป็นร้อยละ 
39.00 มผีูต้อบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่1 และ 3 (ขอ้ทีผ่ดิ) จ านวน 244 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 61.00 เหน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามได้ถูกต้องมจี านวนน้อยกว่าผู้ทีต่อบไม่ถูกต้อง แสดง
ให้เหน็ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้  ซึ่งค าถามขอ้นี้เกี่ยวขอ้งกบั
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หมวดที ่5 เรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ในหน้า 41 ของหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
 ในขอ้ค าถามขอ้ที ่14 (คณะกรรมการควรจดัใหม้กีารประชุม โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบั
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการด าเนินธุรกิจ อย่างน้อยปีละกี่ครัง้) มีผู้ตอบ
แบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบข้อที ่3 (ขอ้ที่ถูกต้อง) “6 ครัง้/ปี” จ านวน 150 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 มผีู้ตอบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบข้อที่ 1 และ 2 (ข้อที่ผดิ) จ านวน 
250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 เหน็ได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามไดถู้กต้องมจี านวนน้อยกว่าผู้ที่ตอบ
ไมถู่กตอ้ง แสดงใหเ้หน็ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้ ซึง่ค าถามขอ้นี้
เกีย่วขอ้งกบัหลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล ในหน้า 39 ของหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 
 ในข้อค าถามข้อที่ 15 (ในการประชุมควรมกีรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด)  
มผีูต้อบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบขอ้ที ่2 (ขอ้ทีถู่กต้อง) “ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75” 
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 มผีู้ตอบแบบสอบถามในตัวเลอืกค าตอบข้อที่ 1 และ 3  
(ขอ้ทีผ่ดิ) จ านวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.50 เหน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามไดถู้กต้อง มจี านวน
มากกว่าผู้ที่ตอบไม่ถูกต้อง แสดงใหเ้หน็ว่านักลงทุนส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้  
ซึ่งค าถามข้อนี้ เกี่ยวข้องกับหมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในหน้า 45  
ของหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 และหลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้ง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล ในหน้า 37 ของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท 
จดทะเบยีน ปี 2560 
 ในขอ้ค าถามขอ้ที่ 16 (กรรมการควรได้รบัเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 
กีว่นั) มผีูต้อบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบข้อที ่1 (ขอ้ทีถู่กต้อง) “5 วนัก่อนการ
ประชุม” จ านวน 118 คน คดิเป็นร้อยละ 29.50 มผีู้ตอบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบข้อที่ 2 
และ 3 (ขอ้ทีผ่ดิ) จ านวน 282 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.50 เหน็ได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามได้ถูกต้อง 
มจี านวนน้อยกว่าผู้ที่ตอบไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจ 
ในข้อค าถามนี้ ซึ่งค าถามข้อนี้เกี่ยวข้องกับหมวดที่ 5 เรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
ในหน้า 45 ของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
 ในข้อค าถามข้อที่ 17 (คณะกรรมการควรส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบรษิัทอย่างน้อยกี่วนั) มผีู้ตอบแบบสอบถามถูกต้อง 
โดยเลือกตัวเลือกค าตอบข้อที่ 3 (ข้อที่ถูกต้อง) “28 วนั” จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75  
มผีู้ตอบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 1 และ 2 (ขอ้ที่ผดิ) จ านวน 361 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
90.25 เหน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามไดถู้กตอ้งมจี านวนน้อยกว่าผูท้ีต่อบไม่ถูกต้อง แสดงใหเ้หน็ว่า
นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้  ซึ่งค าถามขอ้นี้เกี่ยวขอ้งกบัหมวดที่ 2 
เรือ่งการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ในหน้า 16 ของหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบั
บรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
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 ในขอ้ค าถามขอ้ที ่18 (ในการประชุมทีม่กีารลงมตใินทีป่ระชุม บรษิทัควรมกีารเปิดเผยขอ้มลู
พรอ้มผลคะแนนเสยีงผ่าน website ของบรษิทัและระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในกี่วนั)  
มผีู้ตอบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลือกตวัเลอืกค าตอบข้อที่ 1 (ข้อที่ถูกต้อง)“วนัถดัไป” จ านวน 
194 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.50 มผีูต้อบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 2 และ 3 (ขอ้ทีผ่ดิ) 
จ านวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.50 เหน็ไดว้่าผู้ตอบแบบสอบถามไดถู้กต้องมจี านวนน้อยกว่า 
ผู้ที่ตอบไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อค าถามนี้   
ซึ่งค าถามข้อนี้ เกี่ยวข้องกับหมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในหน้า 45  
ของหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 และหลกัปฏบิตั ิ3 เสรมิสรา้ง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล ในหน้า 40 ของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท 
จดทะเบยีน ปี 2560 
 ในขอ้ค าถามขอ้ที ่19 (คณะกรรมการควรจดัท ากฎบตัรหรอืนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
เพื่อระบุหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการทุกๆ กี่ปี) มผีู้ตอบแบบสอบถามถูกต้อง 
โดยเลือกตัวเลือกค าตอบข้อที่ 1 (ข้อที่ถูกต้อง) “1 ปี” จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25  
มผีู้ตอบแบบสอบถามในตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 2 และ 3 (ขอ้ที่ผดิ) จ านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
37.75 เหน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามไดถู้กตอ้งมจี านวนมากกว่าผูท้ีต่อบไม่ถูกต้อง แสดงใหเ้หน็ว่า
นักลงทุนส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเข้าใจในข้อค าถามนี้ ซึ่งค าถามขอ้นี้เกี่ยวขอ้งกบัหลกัปฏบิตั ิ1 
ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่
กจิการอยา่งยัง่ยรื ในหน้า 27 ของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 
 ในข้อค าถามข้อที่ 20 (website ของบรษิัทควรมกีารเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสดัส่วน 
อย่างต ่า รอ้ยละเท่าใดเป็นต้นไป) มผีู้ตอบแบบสอบถามถูกต้องโดยเลอืกตวัเลอืกค าตอบขอ้ที่ 1 
(ขอ้ทีถู่กต้อง) “รอ้ยละ 5” จ านวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.50 มผีูต้อบแบบสอบถามในตวัเลอืก
ค าตอบข้อที่ 2 และ 3 (ข้อที่ผิด) จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 เห็นได้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ถูกต้องมจี านวนน้อยกว่าผู้ที่ตอบไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่  
ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ค าถามนี้ ซึ่งค าถามขอ้นี้เกี่ยวขอ้งกบัหมวดที ่4 เรื่องการเปิดเผยขอ้มูล
และความโปรง่ใส ในหน้า 30 ของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวเิคราะห์ข้อมูล เป็นการวเิคราะห์ด้วยสถติิพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
และทดสอบความแตกต่างของสดัส่วน โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลผลคะแนนของชุดแบบสอบถา 
มทีส่มบรูณ์ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
 คะแนนแบบสอบถาม 0 – 4 หมายถงึ (1) ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
 คะแนนแบบสอบถาม 5 – 8 หมายถงึ (2) มคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อย 

คะแนนแบบสอบถาม 9 – 12 หมายถงึ (3) มคีวามรูค้วามเขา้ใจปานกลาง 
คะแนนแบบสอบถาม 13 – 16 หมายถงึ (4) มคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก 
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 คะแนนแบบสอบถาม 17 – 20 หมายถงึ (5) มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากทีสุ่ด 
เมื่อใชเ้กณฑค์ะแนนเพื่อวดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อยโดยมผีูต้อบแบบสอบถามทีม่คีะแนน
ค าตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ 5 – 8 คะแนน จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาเป็นผู้มี
ความรูค้วามเขา้ใจปานกลางมคีะแนนค าตอบทีถู่กต้องอยู่ที่ 9 – 12 คะแนน จ านวน 170 คน คดิเป็น
ร้อยละ 42.50 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมากมีคะแนนค าตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ 13 – 16 คะแนน 
จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 เป็นผูไ้ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจมคีะแนนค าตอบทีถู่กต้องอยู่ที่ 
0 – 4 คะแนน จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.25 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบทัง้หมดไม่มผีู้ทีท่ า
คะแนนค าตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ 17 – 20 คะแนน ซึ่งถึงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด  
ตามทีแ่สดงในตารางที ่12 

 
ตารางที ่12 สรปุคะแนนตามเกณฑค์วามรูค้วามเขา้ใจ (อตัรารอ้ยละ) 

ระดบัความรูค้วามเขา้ใจ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
(1) ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ 21 5.25 
(2) มคีวามรูค้วามเขา้ใจน้อย 184 46.00 
(3) มคีวามรูค้วามเขา้ใจปานกลาง 170 42.50 
(4) มคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก 25 6.25 
(5) มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากทีสุ่ด 0 0.00 

รวม 400 100.00 

 
 เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 52.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 92 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 44.23 ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัน้อย รองลงมา 
มผีู้ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง จ านวน 86 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 41.35 มผีู้ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 16 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.69 และมผีู้ที่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจ านวน 14 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 6.73 ตามล าดบั  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมีจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญงิ จ านวน 92 คน คดิเป็นร้อยละ 47.92 ที่มคีวามรู้
ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับน้อย รองลงมามีผู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจใน
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัปานกลาง จ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 43.75 มผีู้ที่มคีวามรู้
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ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.69 และมผีู้ที่
ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.65 ตามล าดบั 
 เมื่อทดสอบโดยการใช้วิธี Chi-Square พบว่าเพศไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจใน 
หลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิดงัแสดงในตารางที ่13 และแผนภมูทิี ่2 
 
ตารางที ่13 จ านวนและรอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

ชาย 
14 92 86 16 0 208 

0.298 

6.73% 44.23% 41.35% 7.69% 0.00% 100.00% 

หญงิ 
7 92 84 9 0 192 

3.65% 47.92% 43.75% 4.69% 0.00% 100.00% 

รวม 
21 184 170 25 0 400 

5.25% 46.00% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 
 

 
แผนภมูทิี ่2 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตามเพศ 
 
 เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุน้อยกว่า 25 ปี มจี านวน 30 คน  
คดิเป็นร้อยละ 7.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในช่วงอายุนี้มผีู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.33 ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
ในระดบัน้อย รองลงมามผีู้ที่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี จ านวน 5 คน  
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ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน (คน) 
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คิดเป็นร้อยละ 16.67 ผู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปานกลาง 
จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 6.67 ผู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
ในระดบัมาก จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.33 ตามล าดบั 
 ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75  
ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในช่วงอายุนี้ มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 79 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 47.31 ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัน้อย รองลงมามผีู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปานกลาง จ านวน 74 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 44.31 มผีู้ที่ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีจ านวน 9 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 5.39 และผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 5 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.99 ตามล าดบั 
 ในช่วงอายุ 36 – 45 ปี มผีู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในช่วงอายุนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
48.03 ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัปานกลาง รองลงมามผีู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัน้อย จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
42.11 ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 9 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 5.92 และผูท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 6 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 3.95 ตามล าดบั 
 ในช่วงอายุ 46 – 55 ปี มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในช่วงอายุนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
44.19 ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัปานกลาง รองลงมามผีู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในระดบัน้อยจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.56 และ ผู้ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัมาก จ านวน 10 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 23.26 ตามล าดบั 
 ในช่วงอายุ  55 ปี ขึ้นไป มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในช่วงอายุนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 62.50 ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับน้อย รองลงมา 
มีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปานกลาง จ านวน 2 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และผู้ที่ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีจ านวน 1 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 ตามล าดบั 
 เมื่อทดสอบโดยการใชว้ธิ ีChi-Square พบว่าช่วงอายุมผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจในหลกั
ก ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิดงัแสดงในตารางที ่14 และแผนภมูทิี ่3 
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ตารางที่ 14 จ านวนและรอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามอายุ 

อายุ 
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

น้อยกว่า 25 ปี 
5 22 2 1 0 30 

0.000 

16.67% 73.33% 6.67% 3.33% 0.00% 100.00% 

25 – 35 ปี 
9 79 74 5 0 167 

5.39% 47.31% 44.31% 2.99% 0.00% 100.00% 

36 – 45 ปี 
6 64 73 9 0 152 

3.95% 42.11% 48.03% 5.92% 0.00% 100.00% 

46 – 55 ปี 
0 14 19 10 0 43 

0.00% 32.56% 44.19% 23.26% 0.00% 100.00% 

55 ปีขึน้ไป 
1 5 2 0 0 8 

12.50% 62.50% 25.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

รวม 
21 184 170 25 0 400 

5.25% 46.00% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 
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ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
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แผนภมูทิี ่3 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตามอาย ุ

 
 
ตารางที ่15 จ านวนและรอ้ยละ ความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส 
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

โสด 
12 90 68 6 0 176 

0.107 

6.82% 51.14% 38.64% 3.41% 0.00% 100.00% 

สมรส 
7 81 90 18 0 196 

3.57% 41.33% 45.92% 9.18% 0.00% 100.00% 

หยา่รา้ง/หมา้ย/
แยกกนัอยู่ 

2 13 12 1 0 28 

7.14% 46.43% 42.86% 3.57% 0.00% 100.00% 

รวม 
21 184 170 25 0 400 

5.25% 46.00% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 
 

 
แผนภมูทิี ่4 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตามสถานภาพสมรส 

 
จากตารางที่ 15 และแผนภูมิที่  4 เมื ่อจ าแนกตามสถานภาพสมรสพบว ่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามที ่ม สีถานภาพโสด จ านวน 176 คน ค ดิ เป็นร ้อยละ  44.00 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด  โดยในกลุ ่มนี ้ม ผีู ้ต อบแบบสอบถาม  จ านวน 90 คน ค ดิ เป็น 
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ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
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ร้อยละ 51.14 ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัน้อย รองลงมามี
ผู้ที่มคีวามรู ้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัปานกลาง จ า นวน 68 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 38.64 ผู้ที่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจ านวน 12 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.82 และผู้ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัมาก 
จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 3.41 ตามล าดบั 

ผู้ที่มสีถานภาพสมรส จ านวน 196 คน คดิเป็นร้อยละ 49.00 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 45.92 ที่มคีวามรู้
ความเข ้าใจในหลกัการก ากบัดูแลก ิจการที่ด ใีนระดบัปานกลาง รองลงมามผีู ้ที ่มคีวามรู้  
ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัน้อย จ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 41.33 
ผู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัมาก จ านวน 18 คน คดิเป็น
ร้อยละ 9.18 และผู้ที่ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีจ านวน 7 คน  
คดิเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดบั 

ผู้ที่มสีถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่ จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.00 ของ
ผู ้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ ่มนี้มผีู ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 13 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 46.43 ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัน้อย รองลงมา  
มผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัปานกลาง จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42.86 ผู้ที่ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี จ านวน 2 คน  
คดิเป็นร้อยละ 7.14 และผู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัมาก 
จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 3.57  

เมื่อทดสอบโดยการใช้วิธี Chi-Square พบว่าสถานภาพไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ 
ในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ 
 เมื่อจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มกีารศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรี 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้ มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.61 ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีในระดับน้อย รองลงมามีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในระดบัปานกลาง จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.39  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตร ีมจี านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 119 คน  
คดิเป็นร้อยละ 44.24 ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัปานกลาง 
รองลงมามผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัน้อย จ านวน 118 คน  
คิดเป็นร้อยละ 43.87 มผีู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบัมาก 
จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.69 และมผีูท้ีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.20 ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโท มจี านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.25 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 46 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 47.42 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดใีนระดบัน้อย รองลงมา
มีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปานกลาง  จ านวน 38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.18 มผีู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบัมาก 
จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.22 และมผีูท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.19 ตามล าดบั    
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาเอก มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด เป็นผูท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
 เมื่อทดสอบโดยการใช้วธิ ีChi-Square พบว่าระดบัการศึกษาสูงสุดมผีลต่อความรู้ 
ความเข้าใจในหลกัก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางที่ 16 และ
แผนภมูทิี ่5 
 

 
แผนภมูทิี ่5 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสุด 
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ตารางที ่16 จ านวนและรอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสุด 

ระดบัการศกึษา
สงูสุด 

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
รวม Sig. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี

0 20 13 0 0 33 

0.003 

0.00% 60.61% 39.39% 0.00% 0.00% 100.00% 

ปรญิญาตร ี
14 118 119 18 0 269 

5.20% 43.87% 44.24% 6.69% 0.00% 100.00% 

ปรญิญาโท 
6 46 38 7 0 97 

6.19% 47.42% 39.18% 7.22% 0.00% 100.00% 

ปรญิญาเอก 
1 0 0 0 0 1 

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

รวม 
21 184 170 25 0 400 

5.25% 46.00% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 

 

 
แผนภมูทิี ่6 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตามอาชพี 
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ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน (คน) 
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ตารางที ่17 จ านวนและรอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามอาชพี 

อาชพี 
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

รบัราชการ/
รฐัวสิาหกจิ 

7 70 67 7 0 151 

0.189 

4.64% 46.36% 44.37% 4.64% 0.00% 100.00% 

พนกังาน
บรษิทัเอกชน 

7 49 38 12 0 106 

6.60% 46.23% 35.85% 11.32% 0.00% 100.00% 

ธุรกจิส่วนตวั 
5 48 57 5 0 115 

4.35% 41.74% 49.57% 4.35% 0.00% 100.00% 

อื่นๆ 
2 17 8 1 0 28 

7.14% 60.71% 28.57% 3.57% 0.00% 100.00% 

รวม 
21 187 170 25 0 400 

5.25% 46.75% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 
 
จากแผนภูมทิี่ 6 และตารางที่ 17 เมื่อจ าแนกตามอาชพีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

อาชีพรบัราชการ/รฐัวิสาหกิจ จ านวน 151 คน คดิเป็นร้อยละ 37.75 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.36 ที่มีความรู ้
ความเข้าใจในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบัน้อย รองลงมามผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจ  
ในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปานกลาง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.37  
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับมาก จ านวน 7 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 4.64 และผูท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 7 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 4.64 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพีพนักงานเอกชน จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 49 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 64.23 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมามผีูท้ีม่ ี
ความรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดใีนระดบัปานกลาง จ านวน 38 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 35.85 ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 12 คน 
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คดิเป็นรอ้ยละ 11.32 และผูท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 7 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.60  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75  
ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 57 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 49.57 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง รองลงมา 
มผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัน้อย จ านวน 48 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 41.74 ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดับมาก จ านวน 5 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.35 และผูท้ีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 5 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.35 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพอื่นๆ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.71  
ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมาผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัปานกลาง จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 ผู้ที่ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และ 
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับมาก จ านวน 1 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 3.57 ตามล าดบั 

เมื่อทดสอบโดยการใชว้ธิ ีChi-Square พบว่าอาชพีไม่มผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจในหลกั
ก ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

เมื่อจ าแนกตามสายอาชพีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชพีเกี่ยวกบักฎหมาย 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน  36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.43 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมามผีูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบั
ปานกลาง จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 ผู้ทีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีจ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.29 และผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.43 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชพีเกี่ยวบญัช ีการเงนิ จ านวน 93 คน คดิเป็นร้อยละ 
23.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 40 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 43.01 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมามผีูท้ีม่ ี
ความรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดใีนระดบัปานกลาง จ านวน 36 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 38.71 มผีูท้ ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 10 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 และมผีูท้ีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 7 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.53 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเกี่ยวการขาย การตลาด จ านวน 80 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 20.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 36 คน  
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คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมา
มีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปานกลาง จ านวน 35 คน  
คิดเป็นร้อยละ 43.75 มผีู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบัมาก 
จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 และมผีูท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชพีเกี่ยวคอมพวิเตอร์ IT จ านวน 57 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 14.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 31 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 54.39 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมา
มผีูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง จ านวน 20 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 35.09 มผีูท้ีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 5 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 8.77 และมผีูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัมาก จ านวน 1 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.75 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามทีป่ระกอบอาชพีเกี่ยววศิวกรรม จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
52.63 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมามผีูท้ีม่คีวามรู้
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.84 
มผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบัมาก จ านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 5.26 และมีผู้ที่ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี จ านวน 1 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ  5.26 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชพีเกี่ยวสายอาชพีอื่น จ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 
20.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 42 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 51.85 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง รองลงมา 
มผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัน้อย จ านวน 31 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 38.27 มผีูท้ ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 6 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 7.41 และมผีูท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจ านวน 2 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 2.47 ตามล าดบั 
เมื่อทดสอบโดยการใช้วิธี Chi-Square พบว่าสายอาชีพไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ 
ในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิดงัแสดงในตารางที ่18 และแผนภมูทิี ่7 
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ตารางที ่18 จ านวนและรอ้ยละ ความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามสายอาชพี 

สายอาชพี 
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

ก0ฎหมาย 
3 36 30 1 0 70 

0.293 

4.29% 51.43% 42.86% 1.43% 0.00% 100.00% 

บญัช/ีการเงนิ 
7 40 36 10 0 93 

7.53% 43.01% 38.71% 10.75% 0.00% 100.00% 

การขาย/
การตลาด 

3 36 35 6 0 80 

3.75% 45.00% 43.75% 7.50% 0.00% 100.00% 

คอมพวิเตอร/์IT 
5 31 20 1 0 57 

8.77% 54.39% 35.09% 1.75% 0.00% 100.00% 

วศิวกรรม 
1 10 7 1 0 19 

5.26% 52.63% 36.84% 5.26% 0.00% 100.00% 

อื่นๆ 
2 31 42 6 0 81 

2.47% 38.27% 51.85% 7.41% 0.00% 100.00% 

รวม 
21 184 170 25 0 400 

5.25% 46.00% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 
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แผนภมูทิี ่7 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตามสายอาชพี 

 
 เมื่อจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืนพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.22 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมามผีูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบั
ปานกลาง จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 และมผีูท้ีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีจ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.44 ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ต่อเดอืน 15,000 – 50,000 บาท จ านวน 249 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 62.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 121 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 48.59 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมา
มผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบัปานกลาง จ านวน 104 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 41.77 มผีูท้ ีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 14 คน 
คดิเป็นร้อยละ 5.62 และมผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัมาก 
จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.02 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มรีายได้ต่อเดอืน 50,001 – 85,000 บาท มจี านวน 96 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 24.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 43 คน 
คดิเป็นร้อยละ 44.79 ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัปานกลาง 
รองลงมามผีู้ที่มคีวามรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัน้อย จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.46 มผีู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบัมาก 
จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.58 และมผีูท้ี่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.17 ตามล าดบั 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ต่อเดอืน 85,001 – 120,000 บาท จ านวน 6 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 4 คน 
คดิเป็นร้อยละ 66.67 ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัปานกลาง 
รองลงมามผีูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 1 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 16.67 และมผีู้ทีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 1 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ต่อเดอืน 120,000 – 155,000 บาท จ านวน 2 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 0.50 เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดต่้อเดอืน 155,000 บาท ขึน้ไป จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
0.50 เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง 
 เมือ่ทดสอบโดยการใชว้ธิ ีChi-Square พบว่ารายไดต่้อเดอืนมผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจใน
หลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิดงัแสดงในตารางที ่19 และแผนภมูทิี ่8 
 
ตารางที ่19 จ านวนและรอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

รายไดต่้อเดอืน 
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

ต ่ากว่า 15,000 
บาท 

2 28 15 0 0 45 

0.004 

4.44% 62.22% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 

15,000 – 
50,000 บาท 

14 121 104 10 0 249 
5.62% 48.59% 41.77% 4.02% 0.00% 100.00% 

50,001 – 
85,000 บาท 

4 35 43 14 0 96 
4.17% 36.46% 44.79% 14.58% 0.00% 100.00% 

85,001 – 
120,000 บาท 

1 0 4 1 0 6 

16.67% 0.00% 66.67% 16.67% 0.00% 100.00% 

120,001 - 
155,000 บาท 

0 0 2 0 0 2 
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

155,000 บาท  
ขึน้ไป 

0 0 2 0 0 2 
0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

รวม 
21 184 170 25 0 400 

5.25% 46.00% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 
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แผนภมูทิี ่8 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

 
 
ตารางที ่20 จ านวนและรอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามประสบการณ์การลงทุน 

ประสบการณ์ ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
รวม Sig. 

การลงทุน (1) (2) (3) (4) (5) 

น้อยกว่า 1 ปี 
3 22 7 1 0 33 

0.000 

9.09% 66.67% 21.21% 3.03% 0.00% 100.00% 

1 – 3 ปี 
10 89 57 2 0 158 

6.33% 56.33% 36.08% 1.27% 0.00% 100.00% 

4 – 6 ปี 
6 58 75 15 0 154 

3.90% 37.66% 48.70% 9.74% 0.00% 100.00% 

7 – 9 ปี 
1 7 21 6 0 35 

2.86% 20.00% 60.00% 17.14% 0.00% 100.00% 

9 ปีขึน้ไป 
1 8 10 1 0 20 

5.00% 40.00% 50.00% 5.00% 0.00% 100.00% 

รวม 
21 184 170 25 0 400 

5.25% 46.00% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 
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จ ำแนกตำยรำยได้ 

ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน (คน) 
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แผนภมูทิี ่9 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตามประสบการณ์ 
 การลงทุน 

 
 จากตารางที่ 20 และแผนภูมทิี่ 9เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การลงทุนพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มปีระสบการณ์ลงทุนน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25  
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
66.67 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมามผีูท้ีม่คีวามรู้
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.21 
มผีู้ที่ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีจ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.09 
และมผีูท้ี่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัมาก จ านวน 1 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 3.03 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มปีระสบการณ์การลงทุน 1 – 3 ปี จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
39.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้ตอบแบบสอบถาม มจี านวน 89 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 56.33 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย รองลงมา
มีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปานกลาง จ านวน 57 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 48.70 มผีูท้ ีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 10 คน 
คดิเป็นร้อยละ 6.33 และมผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัมาก 
จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.27 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มปีระสบการณ์การลงทุน 4 – 6 ปี จ านวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
38.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 75 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 48.70 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง รองลงมา 
มผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนระดบัน้อย จ านวน 58 คน คดิเป็น 
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รอ้ยละ 37.66 มผีูท้ ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 15 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.74 และมผีูท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจ านวน 6 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.90 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มปีระสบการณ์การลงทุน 7 – 9 ปี จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
8.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 21 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 60.00 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง รองลงมา 
มผีู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดบัน้อย จ านวน 7 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 20.00 มผีูท้ ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 6 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 17.14 และมผีูท้ีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 1 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 2.86 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 9 ปี ขึน้ไป จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
5.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 10 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 50.00 ทีม่คีวามรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง รองลงมา 
มผีูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
40.00 ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับมาก จ านวน 1 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 และผูท้ีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 1 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ตามล าดบั 

เมือ่ทดสอบโดยการใชว้ธิ ีChi-Square พบว่าประสบการณ์การลงทุนมผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจ
ในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

 เมื่อจ าแนกตามมูลค่าสนิทรพัย ์ในการลงทุน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีมูลค่า
สนิทรพัย์ในการลงทุน ต ่ากว่า 50,000 บาท มจี านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 คน ในกลุ่ม 
มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 26 คน ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
ในระดบัน้อย รองลงมามผีู้ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมจี านวน 4 คน  
มผีู้มคีวามรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัปานกลาง มจี านวน 3 คน และ 
มผีูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก มจี านวน 1 คน ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มมีูลค่าสนิทรพัย์ในการลงทุนระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท  
มจี านวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 ในกลุ่มมผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 66 คน ทีม่คีวามรูค้วาม
เขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดใีนระดบัน้อย รองลงมามผีูท้ี่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ด ีในระดบัปานกลาง มจี านวน 55 คน มผีู้ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมจี านวน 10 คน และมผีู้มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดใีนระดบัมาก มจี านวน 9 คน ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีมูลค่าสนิทรพัย์ในการลงทุนระหว่าง 100,001 – 300,000 บาท  
มีจ านวน 128 คน คิดเ ป็นร้อยละ 32.00 ในกลุ่มมีผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 58 คน  
ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัปานกลาง รองลงมามผีู้มคีวามรู้
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ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัด ูแลกจิการที ่ด ใีนระดบั น้อย มีจ านวน 57 คน มีผู้มคีวามรู ้
ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับมาก มีจ านวน 9 คน และมีผู้ไม่มคีวามรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมจี านวน 4 คน ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มมีูลค่าสินทรพัย์ในการลงทุนระหว่าง 300,001 – 500,000 บาท  
มจี านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 ในกลุ่มมผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 28 คน มคีวามรู้
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัปานกลาง รองลงมามผีู้มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัน้อย มีจ านวน 22 คน มผีู้มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีในระดับมาก มีจ านวน 2 คน และมีผู้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมจี านวน 1 คน ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มมีูลค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุนระหว่าง 500,001 – 1,000,000 บาท 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ในกลุ่มมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 20 คน มีความรู ้
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัปานกลาง รองลงมามผีูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัน้อย มจี านวน 4 คน มผีู้มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก มจี านวน 3 คน และมผีูไ้ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการที่ด ีมจี านวน 1 คน ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีมูลค่าสินทรัพย์ในการลงทุนระหว่าง 1,000,000 บาท ขึ้นไป  
มจี านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ในกลุ่มมผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 9 คน มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในหลกัการก ากบัด ูแลกจิการที ่ด ใีนระดบั น้อย รองลงมามีผู้ม คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัปานกลาง มีจ านวน 6 คน มีผู้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับมาก มีจ านวน 1 คน และผู้ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการ มจี านวน 1 คน ตามล าดบั 

เมื่อทดสอบโดยการใชว้ธิ ีChi–Square พบว่ามลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุนที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิดงัแสดงใน
แผนภูมทิี่ 10 และตารางที่ 21  
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แผนภมูทิี ่10 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตามสนิทรพัยท์ีล่งทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ตารางที ่21 จ านวนและรอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามมลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน 
มลูค่าสนิทรพัย ์ ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
ในการลงทุน (1) (2) (3) (4) (5) 
ต ่ากว่า 50,000 

บาท 
4 26 3 1 0 34 

0.001 

11.76% 76.47% 8.82% 2.94% 0.00% 100.00% 
50,001 – 

100,000 บาท 
10 66 55 9 0 140 

7.14% 47.14% 39.29% 6.43% 0.00% 100.00% 
100,001 – 

300,000 บาท 
4 57 58 9 0 128 

3.13% 44.53% 45.31% 7.03% 0.00% 100.00% 
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500,000 บาท 1.89% 41.51% 52.83% 3.77% 0.00% 100.00% 

500,001 – 
1,000,000 บาท 

1 4 20 3 0 28 
3.57% 14.29% 71.43% 10.71% 0.00% 100.00% 

1,000,000 บาท
ขึน้ไป 

1 9 6 1 0 17 
5.88% 52.94% 35.29% 5.88% 0.00% 100.00% 

รวม 
21 184 170 25 0 400 

5.25% 46.00% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 

 

เมื่อจ าแนกตามลกัษณะการลงทุนพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่ลีกัษณะการลงทุนโดย
การซือ้ขายดว้ยตนเองผ่านระบบ Online จ านวน 360 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 
ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง รองลงมามผีูท้ีม่ ีความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัน้อย จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.89  
ผู้ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัมาก จ านวน 24 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 6.67 และผูท้ีไ่มม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 16 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 4.44 ตามล าดบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ลีกัษณะการลงทุนโดยส่งค าสัง่ผ่านโทรศพัทย์งัเจา้หน้าที่
การตลาด (โบรกเกอร)์ จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.00 รองลงมามผีูท้ีม่คีวามรู้
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
20.00 ผูท้ีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
2.50 และผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัมาก จ านวน 1 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั  

เมื่อทดสอบโดยการใช้วิธี Chi–Square พบว่าลกัษณะการลงทุนที่แตกต่างกันมผีลต่อ
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดอีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิดงัแสดงในตารางที่ 22 
และแผนภมูทิี ่11 

 
ตารางที ่22 จ านวนและรอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามลกัษณะการลงทุน 

ลกัษณะการ
ลงทุน 

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
รวม Sig. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
ซือ้ขายดว้ย

ตนเองผ่านระบบ 
Online  

16 158 162 24 0 360 
0.003 

4.44% 43.89% 45.00% 6.67% 0.00% 100.00% 
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ส่งค าสัง่ผ่าน
โทรศพัทย์งั
เจา้หน้าที่

การตลาด (โบรก
เกอร)์ 

5 26 8 1 0 40 

12.50% 65.00% 20.00% 2.50% 0.00% 100.00% 

รวม 
21 184 170 25 0 400 

5.25% 46.00% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 

 

แผนภูมทิี ่11 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดูแลกจิการทีด่จี าแนกตามลกัษณะ 
                 การลงทุน 
 
ตารางที ่23 จ านวนและรอ้ยละความรูค้วามเขา้ใจจ าแนกตามการเลอืกลงทุน 

การลงทุนใน
หลกัทรพัยท์ีม่ ี
การก ากบัดแูล

กจิการ 

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
รวม Sig. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ลงทุน 
11 122 115 7 0 255 

0.001 
4.31% 47.84% 45.10% 2.75% 0.00% 100.00% 

ไมล่งทุน 
10 62 55 18 0 145 

6.90% 42.76% 37.93% 12.41% 0.00% 100.00% 
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ซ้ือขายดว้ยตนเองผา่นระบบ Online  ส่งค าสั่งผา่นโทรศพัทย์งัเจา้หนา้ท่ีการตลาด 

จ ำแนกตำมลกัษณะกำรลงทุน 

ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

จ านวน (คน) 
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รวม 
21 184 170 25 0 400 

5.25% 46.00% 42.50% 6.25% 0.00% 100.00% 
 

 
แผนภูมทิี ่12 กราฟแสดงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดูแลกจิการทีด่จี าแนกตามการลงทุน 

 
จากตารางที ่23 และแผนภูมทิี ่12 เมื่อจ าแนกตามการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบั

ดูแลกจิการพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีล่งทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG)  
มจี านวน 255 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.75 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

โดยในกลุ่มมผีูต้อบแบบสอบถามทีล่งทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) 
จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.84 ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีน
ระดบัน้อย รองลงมามผีูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง 
จ านวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.10 มผีูไ้ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.31 และมผีูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ในระดบัมาก จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.75 ตามล าดบั  

ในส่วนผูต้อบแบบสอบถามทีไ่ม่ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG)  
มจี านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในกลุ ่มมผีูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.76 ของผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ลอืกไม่ลงทุนใน
หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG) ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ในระดบัน้อย รองลงมามผีูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนระดบัปานกลาง 
จ านวน 55 คน คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.93 มผีูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
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ในระดบัมาก จ านวน 18 คน คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.41 และมผีูไ้ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 10 คน คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.90 ตามล าดบั  

เมื่อทดสอบโดยการใชว้ธิ ีChi–Square พบว่าความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่มีผีลต่อการตดัสนิใจในการลงทุนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วน ท่ี  3 ด้ านปัจจัย ท่ี มีผลต่อการลงทุน  ลักษณะการลงทุน บุคคล ท่ี มี อิท ธิพล 
ในการตดัสินใจในการลงทุน การให้คะแนนหลกัทรพัยท่ี์ได้รบัความสนใจในการลงทุน การ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มีการก ากบัดแูลกิจการ เหตุผลท่ีลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มีการ
ด าเนินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG) 

 
ตารางที ่24 จ านวนและรอ้ยละ การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
ลงทุน ไมล่งทุน 
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ชาย 
130 78 208 

0.588 

62.50% 37.50% 100.00% 

หญงิ 
125 67 192 

65.10% 34.90% 100.00% 

รวม 
255 145 400 

63.75% 36.25% 100.00% 
 

แผนภมูทิี ่13 กราฟแสดงการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่จี าแนกตามเพศ 
 
 เมื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลพบว่ามผีู้ตอบแบบสอบถามที่ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแล
กิจการที่ดี (CG) จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดและ 
ไม่ลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 145 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.25 
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีาร
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 ของผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายทัง้หมด ไม่เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) จ านวน 78 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด   

ส าหรบันักลงทุนเพศหญงิม ีจ านวน 192 คดิเป็นรอ้ยละ 48.00 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด โดยเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 125 คน คดิเป็น
ร ้อยละ 65.10 ของผู ้ตอบแบบสอบถามเพศหญ ิง  และเลอืกไม่ลงทุนในหลกัทรพัย ์ที ่ม ี
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.90 ของผูต้อบแบบสอบถามเพศ
หญงิทัง้หมด  
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อย่างไรกด็จีากการทดสอบ Chi–Square พบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนัของนักลงทุนไม่มผีลต่อ
การตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิตามทีแ่สดง
ในตารางที ่24 และแผนภมูทิี ่13 
 เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 30 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูเ้ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มี
การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 40.00 ของช่วงอายุนี้และ 
ไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 
ของช่วงอายนุี้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ชี่วงอายุ 25 – 35 ปี จ านวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.75 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
(CG) จ านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.46 ของช่วงอายุนี้ และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ ี
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.54 ของช่วงอายนุี้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ชี่วงอายุ 36 – 45 ปี จ านวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
(CG) จ านวน 92 คน คดิเป็นร้อยละ 60.53 ของช่วงอายุนี้ และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ ี
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.47 ของช่วงอายนุี้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ ชี่วงอายุ 46 – 55 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75  
ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกิจการ
ที ่ด  ี (CG) จ านวน 25 คน ค ดิ เป็นร ้อยละ  58.14 ของช ่ว งอาย ุนี ้ แล ะไม ่เ ล อืกลงท ุน 
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.86 ของช่วงอายนุี้ 
 ผู ต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ  55 ปี  ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิด เ ป็นร้อยละ 2.00  
ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลือกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากับดูแล
กิจการที่ด  ี (CG) จ านวน 5 คน คดิเป็นร ้อยละ 62.50 ของช่วงอายุนี้ และไม่เลอืกลงทุน 
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50 ของช่วงอายนุี้ 
 เมื่อทดสอบโดยการใชว้ธิ ีChi-Square พบว่าช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจ
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิตามทีแ่สดงในตารางที ่25 
และแผนภมูทิี ่14 
 
ตารางที ่25 จ านวนและรอ้ยละ การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการจ าแนกตามอายุ 

อายุ 
หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
ลงทุน ไมล่งทุน 

น้อยกว่า 25 ปี 
12 18 30 

0.007 
40.00% 60.00% 100.00% 
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25 – 35 ปี 
121 46 167 

72.46% 27.54% 100.00% 

36 – 45 ปี 
92 60 152 

60.53% 39.47% 100.00% 

46 – 55 ปี 
25 18 43 

58.14% 41.86% 100.00% 

55 ปีขึน้ไป 
5 3 8 

62.50% 37.50% 100.00% 

รวม 
255 145 400 

63.75% 36.25% 100.00% 
 

แผนภมูทิี ่14 กราฟแสดงการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตามอาย ุ
 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพสมรสพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพโสด จ านวน 
176 คน คดิเป็นร้อยละ 44.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลือกลงทุน 
ในหลกัทรพัย ์ที่มกีารก ากบัดูแลก ิจการที่ด  ี (CG) จ านวน 124 คน คดิเป็นร ้อยละ 70.45  
ของกลุ่มผูม้สีถานภาพโสด และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) 
จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.55 ของกลุ่มผูม้สีถานภาพโสด 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ สีถานภาพสมรส จ านวน 196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.00  
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ ่มนี้มผีูเ้ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแล
กจิการที่ด ี(CG) จ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.16 ของกลุ่มผู้มสีถานภาพสมรสและ 
ไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.84 
ของกลุ่มผูม้สีถานภาพสมรส 
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 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพหย่ารา้ง หมา้ย แยกกนัอยู่ จ านวน 28 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 7.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูเ้ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีาร
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.71 ของกลุ่มผูม้สีถานภาพหย่ารา้ง 
หมา้ย แยกกนัอยู ่และไมเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 11 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 39.29 ของกลุ่มผูม้สีถานภาพหย่ารา้ง หมา้ย แยกกนัอยู่ 
 เมื ่อทดสอบโดยการใชว้ ธิ  ีChi-Square พบว ่าสถานภาพทีแ่ตกต ่างกนัมผีลต ่อ 
การตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิตามที่
แสดงในตารางที ่26 และแผนภมูทิี ่15 
 
ตารางที่ 26 จ านวนและร้อยละ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการจ าแนกตาม 
   สถานภาพ 

สถานภาพสมรส 
หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
ลงทุน ไมล่งทุน 

โสด 
124 52 176 

0.045 

70.45% 29.55% 100.00% 

สมรส 
114 82 196 

58.16% 41.84% 100.00% 

หยา่รา้ง/หมา้ย/
แยกกนัอยู่ 

17 11 28 

60.71% 39.29% 100.00% 

รวม 
255 145 400 

63.75% 36.25% 100.00% 
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แผนภูมทิี ่15 กราฟแสดงการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ าแนกตาม
  สถานภาพสมรส 

 
เมือ่จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสุดพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี

จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุน 
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.82 ของกลุ่ม 
ผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) 
จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.18 ของกลุ่มผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 269 คน คดิเป็นร้อยละ 67.25 
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการ 
ทีด่ ี(CG) จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.22 ของกลุ่มผูท้ี่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละ 
ไมเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.78  
ของกลุ่มผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.25 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
(CG) จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.04 ของกลุ่มผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโท และไม่เลอืก
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.96 ของกลุ่ม
ผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาโท 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาเอก จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยไม่เลือกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)  
เมือ่ทดสอบโดยการใชว้ธิ ีChi-Square พบว่าระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ดอีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิตามที่แสดงในตารางที ่27 และ
แผนภมูทิี ่16 
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ตารางที่ 27 จ านวนและร้อยละ การลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการจ าแนกตาม 
                ระดบัการศกึษาสงูสุด 

ระดบัการศกึษา
สงูสุด 

หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
รวม Sig. 

ลงทุน ไมล่งทุน 

ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี

27 6 33 

0.034 

81.82% 18.18% 100.00% 

ปรญิญาตร ี
162 107 269 

60.22% 39.78% 100.00% 

ปรญิญาโท 
66 31 97 

68.04% 31.96% 100.00% 

ปรญิญาเอก 
0 1 1 

0.00% 100.00% 100.00% 

รวม 
255 145 400 

63.75% 36.25% 100.00% 
 

 
แผนภูมทิี ่16 กราฟแสดงการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ าแนกตาม
 การศกึษา 
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ตารางที ่28 จ านวนและรอ้ยละ การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการจ าแนกอาชพี 

อาชพี 
การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ี รวม Sig. 
ลงทุน ไมล่งทุน 

รบัราชการ/
รฐัวสิาหกจิ 

103 48 151 

0.001 

68.21% 31.79% 100.00% 

พนกังาน
บรษิทัเอกชน 

51 55 106 

48.11% 51.89% 100.00% 

ธุรกจิส่วนตวั 
82 33 115 

71.30% 28.70% 100.00% 

อื่นๆ 
19 9 28 

67.86% 32.14% 100.00% 

รวม 
255 145 400 

63.75% 36.25% 100.00% 
 

 
แผนภูมทิี ่17 กราฟแสดงการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ีจ าแนกตาม 
 อาชพี 

 
จากตารางที่ 28 และแผนภูมทิี่ 17 เมื่อจ าแนกตามอาชพีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่

ประกอบอาชพีรบัราชการ รฐัวสิาหกิจ จ านวน 151 คน คดิเป็นร้อยละ 37.75 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูเ้ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) 
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จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 68.21 ของกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพรบัราชการ รฐัวิสาหกิจ และ 
ไมเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.79 
ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพีรบัราชการ รฐัวสิาหกจิ 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 106 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 26.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีาร
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.11 ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพี
พนักงานบรษิทัเอกชน และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 
55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.89 ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั จ านวน 115 คน คดิเป็นร้อยละ 28.75 
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูเ้ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ี(CG) จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.30 ของกลุ่มผูท้ี่ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั และ 
ไมเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.70 
ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพอื่ นๆ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูเ้ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
(CG) จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 67.86 ของกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชพีอื่นๆ และไม่เลอืกลงทุน
ในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.14 ของกลุ่ม 
ผูท้ีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ 

เมือ่ทดสอบโดยการใชว้ธิ ีChi-Square พบว่าอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

เมื่อจ าแนกตามสายอาชีพพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุนใน
หลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.71 ของกลุ่มผู้ที่
ประกอบอาชพีเกี่ยวกบักฎหมาย และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) 
จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.29 ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพีเกี่ยวกบักฎหมาย 

ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชพีเกี่ยวกบัการบญัช ีการเงนิ จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 23.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูเ้ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.69 ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพีเกี่ยวการบญัช ี
การเงนิ และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 44 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 47.31 ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพีเกี่ยวการบญัช ีการเงนิ 

ผูต้อบแบบสอบถามที่ประกอบอาชพีเกี่ยวการขาย การตลาด จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
20.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.25 ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพีเกี่ยวการขาย 
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การตลาด และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 27 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 33.75 ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพีเกี่ยวการขาย การตลาด 

ผูท้ี่ประกอบอาชพีเกี่ยวคอมพวิเตอร ์IT จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) 
จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.70 ของกลุ่มผูท้ี่ประกอบอาชพีเกี่ยวคอมพวิเตอร ์IT และไม่เลอืก
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.30 ของกลุ่มผู้
ทีป่ระกอบอาชพีเกี่ยวคอมพวิเตอร ์IT 

ผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยววิศวกรรม จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้เลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) 
จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.68 ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพีเกี่ยววศิวกรรม และไม่เลอืกลงทุนใน
หลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.32 ของกลุ่มผู้ที่
ประกอบอาชพีเกี่ยววศิวกรรม 

ผู้ที่ประกอบอาชพีเกี่ยวสายงานอื่นนอกจากที่กล่าวมา จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.25 
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูเ้ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
(CG) จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.02 ของกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพีเกี่ยวสายงานอื่น และไม่เลอืก
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.98 ของกลุ่มผู้
ทีป่ระกอบอาชพีเกี่ยวสายงานอื่น 

เมื่อทดสอบโดยการใช้วิธ ีChi-Square พบว่าสายอาชพีที่แตกต่างกันมผีลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิตามทีแ่สดงในแผนภูมทิี ่18 
และตารางที ่29 

 

แผนภมูทิี ่18 กราฟแสดงการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่จี าแนกตาม 
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ตารางที ่29 จ านวนและรอ้ยละ การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการจ าแนกตามสายอาชพี 

สายอาชพี 
การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ี รวม Sig. 
ลงทุน ไมล่งทุน 

กฎหมาย 
46 24 70 

0.014 

65.71% 34.29% 100.00% 

บญัช/ีการเงนิ 
49 44 93 

52.69% 47.31% 100.00% 

การขาย/
การตลาด 

53 27 80 

66.25% 33.75% 100.00% 

คอมพวิเตอร/์IT 
46 11 57 

80.70% 19.30% 100.00% 

วศิวกรรม 
14 5 19 

73.68% 26.32% 100.00% 

อื่นๆ 
47 34 81 

58.02% 41.98% 100.00% 

รวม 
255 145 400 

63.75% 36.25% 100.00% 

 
เมื่อจ าแนกตามรายได้ต่อเดอืนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท 

จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถามทีเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 36 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 80.00 ของกลุ่มผู้ที่มรีายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ม ี
การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของกลุ่มผู้ที่มีรายได ้
ต ่ากว่า 15,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มรีายได ้ 15,000 – 50,000 บาท จ านวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
62.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกลงทุน 
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.88 ของกลุ่มผู้
ทีม่รีายได ้ 15,000 – 50,000 บาท และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
(CG) จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.12 ของกลุ่มผูท้ีม่รีายได ้15,000 – 50,000 บาท 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีายได้ 50,001 – 85,000 บาท จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
24.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู ้ตอบแบบสอบถามที่เลอืกลงทุน  
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.67 ของกลุ่ม 
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ผูท้ี่มรีายได้ 50,001 – 85,000 บาท และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
(CG) จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.33 ของกลุ่มผูท้ีม่รีายได ้50,001 – 85,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายได ้85,001 – 120,000 บาท จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถามทีเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ ี
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ของกลุ่มผูท้ีม่รีายได้ 85,001 – 
120,000 บาท และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 3 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ของกลุ่มผูท้ีม่รีายได ้85,001 – 120,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายได ้ 120,001 – 155,000 บาท จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 
ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) 
ทัง้หมด จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกลุ่มผูท้ีม่รีายได ้120,001 – 155,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มรีายได้ 155,000 บาท ขึน้ไป จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) ทัง้หมด 
จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ของกลุ่มผูท้ีม่รีายได ้155,000 บาท ขึน้ไป 

เมื่อทดสอบโดยการใช้วิธี Chi–Square พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ 
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดู แลกิจการที่ดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 
ตามทีแ่สดงในตารางที ่30 และแผนภมูทิี ่19 

 

 
แผนภูมทิี ่19 กราฟแสดงการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ีจ าแนกตาม 
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ตารางที ่30 จ านวนและรอ้ยละ การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการจ าแนกตาม 
 รายไดต่้อเดอืน 

รายไดต่้อเดอืน 
การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ี รวม Sig. 
ลงทุน ไมล่งทุน 

ต ่ากว่า 15,000 
บาท 

36 9 45 

0.000 

80.00% 20.00% 100.00% 

15,000 – 
50,000 บาท 

174 75 249 

69.88% 30.12% 100.00% 

50,001 – 
85,000 บาท 

40 56 96 

41.67% 58.33% 100.00% 

85,001 – 
120,000 บาท 

3 3 6 

50.00% 50.00% 100.00% 

120,001 - 
155,000 บาท 

0 2 2 

0.00% 100.00% 100.00% 

155,000 บาท
ขึน้ไป 

2 0 2 

100.00% 0.00% 100.00% 

รวม 
255 145 400 

63.75% 36.25% 100.00% 

 
เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การลงทุนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การ

ลงทุนน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ 8.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
โดยในกลุ่มนี้มผีู้ตอบแบบสอบถามที่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) 
จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.39 ของกลุ่มผู้ที่มปีระสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี และ 
ไม่เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) จ านวน 20 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 60.61 ของกลุ่มผูท้ีม่ปีระสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 1 - 3 ปี จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
39.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกลงทุนใน
หลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.99 ของกลุ่ม 
ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 1 - 3 ปี และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
(CG) จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.01 ของกลุ่มผูท้ีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 1 - 3 ปี 
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ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 4 - 6 ปี จ านวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
38.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกลงทุนใน
หลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) จ านวน 97 คน คดิเป็นร้อยละ 62.99 ของกลุ่ม 
ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 4 - 6 ปี และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
(CG) จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.01 ของกลุ่มผูท้ีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 4 - 6 ปี 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 7 - 9 ปี จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.75 
ของผู ้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ ่มนี ้ม ผีู ้ตอบแบบสอบถามที ่เ ล อืกลงท ุน 
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 ของกลุ่มผูท้ี่
มปีระสบการณ์การลงทุน 7 - 9 ปี และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) 
จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 ของกลุ่มผูท้ีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 7 - 9 ปี 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 9 ปี ขึน้ไป จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถามทีเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ ี
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 ของกลุ่มผูท้ีม่ปีระสบการณ์
การลงทุน 9 ปี ขึน้ไป และไมเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 5 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ของกลุ่มผูท้ีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 9 ปี ขึน้ไป 

เมือ่ทดสอบโดยการใชว้ธิ ีChi–Square พบว่าประสบการณ์การลงทุนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ  
ตามทีแ่สดงในแผนภมูทิี ่20 และตารางที ่31  

 

 
แผนภูมทิี ่20 กราฟแสดงการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ีจ าแนกตาม 
 ประสบการณ์การลงทุน 
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ตารางที่ 31 จ านวนและร้อยละ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการจ าแนกตาม
 ประสบการณ์การลงทุน 

ประสบการณ์ หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
รวม Sig. 

การลงทุน ลงทุน ไมล่งทุน 

น้อยกว่า 1 ปี 
13 20 33 

0.020 

39.39% 60.61% 100.00% 

1 – 3 ปี 
109 49 158 

68.99% 31.01% 100.00% 

4 – 6 ปี 
97 57 154 

62.99% 37.01% 100.00% 

7 – 9 ปี 
21 14 35 

60.00% 40.00% 100.00% 

9 ปีขึน้ไป 
15 5 20 

75.00% 25.00% 100.00% 

รวม 
255 145 400 

63.75% 36.25% 100.00% 

 
จ าแนกตามมูลค่าสินทรพัย์ในการลงทุน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มมีูลค่าสินทรพัย์ 

ในการลงทุนต ่ากว่า 50,000 บาท จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.50 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถามทีเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
(CG) จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.53 ของกลุ่มผู้ที่มมีูลค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุนต ่ากว่า 
50,000 บาท และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 26 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 76.47 ของกลุ่มผูท้ีม่มีลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุนต ่ากว่า 50,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่มีลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน 50,000 – 100,000 บาท จ านวน 140 
คน คดิเป็นร้อยละ 35.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้ตอบแบบสอบถามที่
เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.29 
ของกลุ ่มผู ้ที่มมี ูลค่าสนิทร ัพย์ในการลงทุน 50,000 – 100,000 บาท และไม่เลอืกลงทุนใน
หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.71 ของกลุ่มผูท้ีม่ ี
มลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน50,000 – 100,000 บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่มีลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน 100,001 – 300,000 บาท จ านวน 
128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถามที่
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เลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG) จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 
ของกลุ ่มผู ้ที ่มมี ูลค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน  100,001 – 300,000 บาท และไม่เลอืกลงทุน 
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.25 ของกลุ่ม 
ผูท้ีม่มีลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน 100,001 – 300,000 บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่มีลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน 300,001 – 500,000 บาท จ านวน 53 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ลอืก
ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ดี (CG) จ านวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 83.02  
ของกลุ่มผู้ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ในการลงทุน  300,001 – 500,000 บาท และไม่เลือกลงทุน 
ในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.98 ของกลุ่ม 
ผูท้ีม่มีลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน300,001 – 500,000 บาท 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มมีูลค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน 500,001 – 1,000,000 บาท จ านวน 
28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีู้ตอบแบบสอบถาม 
ทีเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.29 
ของกลุ่มผู้ที่มีมูลค่าสินทรพัย์ในการลงทุน 500,001 – 1,000,000 บาท และไม่เลือกลงทุน 
ในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.71 ของกลุ่ม 
ผูท้ีม่มีลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน500,001 – 1,000,000 บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่มีลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน 1,000,000 บาท ขึน้ไป จ านวน 17 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถามที่เลอืก
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.35  
ของกลุ่มผู้ที่มีมูลค่ าสินทรัพย์ในการลงทุน  1,000,000 บาท ขึ้นไป และไม่ เลือกลงทุน 
ในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.65 ของกลุ่ม 
ผูท้ีม่มีลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน1,000,000 บาท ขึน้ไป 

เมื ่อ ทดสอบโดยการ ใช ้ว ธิ  ีChi–Square พบว ่าม ูลค ่า ส นิทร พั ย ์ใ นการล งท ุน 
ที ่แ ตกต ่า งก นัม ผี ลต ่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิตามทีแ่สดงในตารางที ่32 และแผนภมูทิี ่21 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 
 

 

ตารางที่ 32 จ านวนและร้อยละ การลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกิจการจ าแนกตาม 
 มลูค่าสนิทรพัยใ์นการลงทุน 

มลูค่าสนิทรพัย์
ในการลงทุน 

หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
รวม Sig. 

ลงทุน ไมล่งทุน 

ต ่ากว่า 50,000 
บาท 

8 26 34 

0.000 

23.53% 76.47% 100.00% 

50,001 – 
100,000 บาท 

76 64 140 

54.29% 45.71% 100.00% 

100,001 – 
300,000 บาท 

88 40 128 

68.75% 31.25% 100.00% 

300,001 – 
500,000 บาท 

44 9 53 

83.02% 16.98% 100.00% 

500,001 – 
1,000,000 บาท 

25 3 28 

89.29% 10.71% 100.00% 

1,000,000 บาท
ขึน้ไป 

14 3 17 

82.35% 17.65% 100.00% 

รวม 
255 145 400 

63.75% 36.25% 100.00% 
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แผนภูมทิี ่21 กราฟแสดงการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่จี าแนกตาม 
 มลูค่าการลงทุน 

 
เมื่อจ าแนกตามลักษณะการลงทุนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีล ักษณะการลงทุน 

ซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบ Online จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มผีูต้อบแบบสอบถามทีเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 236 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.56 ของกลุ่มผู้ทีม่ลีกัษณะการลงทุนซื้อ
ขายด้วยตนเองผ่านระบบ Online และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
(CG) จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.44 ของกลุ่มผูท้ีม่ลีกัษณะการลงทุนซือ้ขายดว้ยตนเอง
ผ่านระบบ Online 

ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ลีกัษณะการลงทุนโดยส่งค าสัง่ผ่านโทรศพัทย์งัเจา้หน้าทีก่ารตลาด 
(โบรกเกอร)์ จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยในกลุ่มนี้มี
ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 19 คน 
คดิเป็นร้อยละ 47.50 ของกลุ่มผู้ที่มลีกัษณะการลงทุนโดยส่งค าสัง่ผ่านโทรศพัท์ยงัเจ้าหน้าที่
การตลาด (โบรกเกอร)์ และไม่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG) จ านวน 
21 คน คดิเป็นร้อยละ 52.50 ของกลุ่มผู้ที่มลีกัษณะการลงทุนโดยส่งค าสัง่ผ่านโทรศพัท์ยงั
เจา้หน้าทีก่ารตลาด (โบรกเกอร)์ 

เมื่อทดสอบโดยการใช้วธิ ีChi–Square พบว่าลกัษณะการลงทุนที่แตกต่างกนัมผีลต่อ
การตดัสนิใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย ่างมนี ัยส าคญัทางสถติ ิ 
ตามที่แสดงในตารางที ่33 และแผนภมูทิี ่22 
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ตารางที่ 33 จ านวนและร้อยละ การลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการจ าแนกตาม 
  ลกัษณะการลงทุน 

ลกัษณะการลงทุน 
หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

รวม Sig. 
ลงทุน ไมล่งทุน 

ซือ้ขายดว้ยตนเอง 
ผ่านระบบ Online  

236 124 360 

0.024 

65.56% 34.44% 100.00% 

ส่งค าสัง่ผ่านโทรศพัท์
ยงัเจา้หน้าทีก่ารตลาด 

(โบรกเกอร)์ 

19 21 40 

47.50% 52.50% 100.00% 

รวม 
255 145 400 

63.75% 36.25% 100.00% 

 

 
แผนภูมทิี ่22 กราฟแสดงการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่จี าแนกตาม 
 ลกัษณะการลงทุน 
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ตารางที ่34 สรปุการทดสอบโดยใช้วธิ ีChi–Square ของความรูค้วามเขา้ใจกบัตวัแปร 
ประเภททีจ่ าแนก Sig. แปลความหมาย 

       เพศ 0.298 ไมม่ผีลทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ
       อายุ 0.000 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       สถานภาพสมรส 0.107 ไมม่ผีลทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ
       ระดบัการศกึษาสงูสุด 0.003 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       อาชพี 0.189 ไมม่ผีลทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ
       สายอาชพี 0.293 ไมม่ผีลทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ
       รายไดต่้อเดอืน 0.004 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       ประสบการณ์การลงทุน 0.000 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       มลูค่าสนิทรพัยท์ีล่งทุน 0.001 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       ลกัษณะการลงทุน 0.003 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ

 
ตารางที ่35 สรปุการทดสอบโดยใช้วธิ ีChi–Square ของการลงทุนกบัตวัแปร 

ประเภททีจ่ าแนก Sig. แปลความหมาย 
       เพศ 0.588 ไมม่ผีลทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ
       อายุ 0.007 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       สถานภาพสมรส 0.045 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       ระดบัการศกึษาสงูสุด 0.034 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       อาชพี 0.001 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       สายอาชพี 0.014 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       รายไดต่้อเดอืน 0.000 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       ประสบการณ์การลงทุน 0.020 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       มลูค่าสนิทรพัยท์ีล่งทุน 0.000 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
       ลกัษณะการลงทุน 0.024 มผีลทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวเิคราะห์ข้อมูล เป็นการวเิคราะห์ด้วยสถติิพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
และทดสอบความแตกต่างของสัดส่วน โดยใช้เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนของชุดแบบสอบถาม 
ทีส่มบรูณ์ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ระดบัความส าคญัมากทีสุ่ด  = 5 คะแนน 
 ระดบัความส าคญัมาก   = 4 คะแนน 
 ระดบัความส าคญั   = 3 คะแนน 
 ระดบัความส าคญัน้อย   = 2 คะแนน 
 ระดบัความส าคญัน้อยทีสุ่ด  = 1 คะแนน 
การแปลความหมายของคะแนนแบบเฉลีย่ โดยถอืกฎของเบสท ์(Best, 1996) 
 คะแนนเฉลีย่     4.50 – 5.00  = มคีวามส าคญัมากทีสุ่ด 
 คะแนนเฉลีย่     3.50 – 4.49  = มคีวามส าคญัมาก 
 คะแนนเฉลีย่     2.50 – 3.49  = มคีวามส าคญั 
 คะแนนเฉลีย่     1.50 – 2.49  = มคีวามส าคญัน้อย 
 คะแนนเฉลีย่     1.00 – 1.49  = มคีวามส าคญัน้อยทีสุ่ด 
เมื่อใช้เกณฑ์คะแนนเพื่อวดัระดบัความส าคญัของบุคคลที่มอีิทธพิลในการตัดสินใจลงทุน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อตนเองในการตัดสนิใจเลือกลงทุนในระดบัส าคญัน้อยที่สุด 
จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญัน้อย จ านวน 28 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญั จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
7.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดับส าคญัมาก จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75  
ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญัมากที่สุด จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25  
ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด โดยมคี่าเฉลีย่ของความส าคญัอยู่ที ่4.1925 แสดงใหเ้หน็ไดว้่าผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อตนเองในระดบัความส าคญัมาก ตามทีแ่สดงในตารางที ่36 
 
ตารางที ่36 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญัของตนเอง 

ระดบัความส าคญั จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แปล 

ส าคญัน้อยทีสุ่ด 30 7.50 

4.1925 ส าคญัมาก 

ส าคญัน้อย 28 7.00 
ส าคญั 30 7.50 
ส าคญัมาก 59 14.75 
ส าคญัมากทีสุ่ด 253 63.25 

รวม 400 100.00 
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ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อเพื่อนในการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในระดบัส าคญัน้อย
ทีสุ่ด จ านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญัน้อย 
จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญั จ านวน 46 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญัมาก จ านวน 66 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 16.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญัมากที่สุด จ านวน 16 คน คดิเป็น
ร้อยละ 4.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยมีค่าเฉลี่ยของความส าคัญอยู่ที่ 2.1325  
แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อเพื่อนในระดับความส าคัญน้อย  
ตามทีแ่สดงในตารางที ่37 

 
ตารางที ่37 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญัของเพื่อน 

ระดบัความส าคญั จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แปล 

ส าคญัน้อยทีสุ่ด 173 43.30 

2.1325 ส าคญัน้อย 

ส าคญัน้อย 99 24.80 
ส าคญั 46 11.50 
ส าคญัมาก 66 16.50 
ส าคญัมากทีสุ่ด 16 4.00 

รวม 400 100.00 
 

ตารางที ่38 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญัของครอบครวั 
ระดบัความส าคญั จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แปล 

ส าคญัน้อยทีสุ่ด 96 24.00 

2.4400 ส าคญัน้อย 

ส าคญัน้อย 127 31.80 
ส าคญั 109 27.30 
ส าคญัมาก 41 10.30 
ส าคญัมากทีสุ่ด 27 6.80 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางที่ 38 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อครอบครวัในการตดัสนิใจ

เลอืกลงทุนในระดบัส าคญัน้อยที่สุด จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด ในระดับส าคัญน้อย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด ในระดบัส าคญั จ านวน 109 คน คดิเป็นร้อยละ 27.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
ในระดบัส าคญัมาก จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบั
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ส าคัญมากที่สุด จ านวน 27 คน คิดเ ป็นร้อยละ 6.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
โดยมคี่าเฉลีย่ของความส าคญัอยู่ที่ 2.4400 แสดงให้เหน็ไดว้่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ต่อครอบครวัในระดบัความส าคญัน้อย  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อนักวเิคราะห์/กูรูผู้เชี่ยวชาญในการตดัสนิใจเลอืก
ลงทุนในระดับส าคัญน้อยที่สุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด ในระดบัส าคญัน้อย จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.75 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
ในระดบัส าคญั จ านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 22.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบั
ส าคัญมาก จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดับ 
ส าคัญมากที่สุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
โดยมคี่าเฉลีย่ของความส าคญัอยู่ที่ 3.5525 แสดงให้เหน็ไดว้่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ต่อผูเ้ชีย่วชาญในระดบัความส าคญัมาก ตามที่แสดงในตารางที ่39 

 
ตารางที ่39 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญัของนกัวเิคราะห/์กูรผููเ้ชีย่วชาญ 

ระดบัความส าคญั จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แปล 

ส าคญัน้อยทีสุ่ด 25 6.30 

3.5525 ส าคญัมาก 

ส าคญัน้อย 43 10.80 
ส าคญั 88 22.00 
ส าคญัมาก 174 43.50 
ส าคญัมากทีสุ่ด 70 17.50 

รวม 400 100.00 
 
ตารางที ่40 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญัของเจา้หน้าทีก่ารตลาด (โบรกเกอร์) 

ระดบัความส าคญั จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แปล 

ส าคญัน้อยทีสุ่ด 76 19.00 

2.6825 ส าคญั 

ส าคญัน้อย 103 25.80 
ส าคญั 127 31.80 
ส าคญัมาก 60 15.00 
ส าคญัมากทีสุ่ด 34 8.50 

รวม 400 100.00 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่การตลาดในการตัดสินใจเลือกลงทุน 
ในระดบัส าคญัน้อยที่สุด จ านวน 76 คน คดิเป็นร้อยละ 19.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
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ในระดับส าคัญน้อย จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
ในระดบัส าคญั จ านวน 127 คน คดิเป็นร้อยละ 31.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบั
ส าคญัมาก จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญัมาก
ที่สุด จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยมคี่าเฉลี่ยของ
ความส าคัญอยู่ที่ 2.6825 แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อเจ้าหน้าที่
การตลาดในระดบัความส าคญั ตามที่แสดงในตารางที ่40 
 
ตารางที ่41 ค่าเฉลีย่ และสรปุบุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจในการลงทุน 

บุคคลทีม่อีทิธพิล ค่าเฉลีย่ แปลตวามหมาย 

ตนเอง 4.1925 ส าคญัมาก 

นกัวเิคราะห/์กูรผููเ้ชีย่วชาญ 3.5525 ส าคญัมาก 

เจา้หน้าทีก่ารตลาด (โบรกเกอร)์ 2.6825 ส าคญั 

ครอบครวั 2.4400 ส าคญัน้อย 

เพื่อน 2.1325 ส าคญัน้อย 
 
 จากตารางที่ 41 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญแก่บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตดัสนิใจลงทุนอนัดบัแรกเป็นตนเอง รองลงมา ไดแก่ นักวเิคราะห์หรอืกูรูผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่
การตลาด (โบรกเกอร)์ ครอบครวั และเพื่อน ตามล าดบั 
 
ตารางที ่42 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญัของปจัจยัทางเศรษฐกจิ 

ระดบัความส าคญั จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แปล 

ส าคญัน้อยทีสุ่ด 15 3.80 

3.8975 ส าคญัมาก 

ส าคญัน้อย 22 5.50 
ส าคญั 68 17.00 
ส าคญัมาก 179 44.80 
ส าคญัมากทีสุ่ด 116 29.00 

รวม 400 100.00 
 
เมื่อใช้เกณฑค์ะแนนเพื่อวดัระดบัความส าคญัของปจัจยัในการตดัสนิใจลงทุน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคญัในการตดัสนิใจลงทุนด้านปจัจยัทางเศรษฐกจิ ในระดบัส าคญัน้อยที่สุด 
จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญัน้อย จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดับส าคัญ จ านวน 68 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 17.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคัญมาก จ านวน 179 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 44.75 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญัมากที่สุด จ านวน 116 คน คดิเป็น
ร้อยละ 29.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยมีค่าเฉลี่ยของความส าคัญอยู่ที่ 3.8975  
แสดงใหเ้หน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปจัจยัทางเศรษฐกจิในระดบัความส าคญัมาก 
ตามทีแ่สดงในตารางที ่42 
 
ตารางที ่43 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญัของปจัจยัทางสงัคมและการเมอืง 

ระดบัความส าคญั จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แปล 

ส าคญัน้อยทีสุ่ด 3 0.80 

4.025 ส าคญัมาก 

ส าคญัน้อย 29 7.30 
ส าคญั 91 22.80 
ส าคญัมาก 109 27.30 
ส าคญัมากทีสุ่ด 168 42.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 43 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในการตดัสนิใจลงทุนด้านปจัจยั
ทางสงัคมและการเมอืงในระดบัส าคญัน้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด ในระดับส าคัญน้อย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด ในระดับส าคัญ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.275 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด ในระดับส าคญัมาก จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญัมากที่สุด จ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.00 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด โดยมีค่าเฉลี่ยของความส าคัญอยู่ที่ 4.0250 แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปจัจยัทางเศรษฐกจิและการเมอืงในระดบัความส าคญัมาก  
 ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในการตดัสนิใจลงทุนด้านปจัจยัเกี่ยวกบัตลาด
หลกัทรพัยใ์นระดบัส าคญัน้อยทีสุ่ด จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.75 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด ในระดบัส าคัญน้อย จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด ในระดบัส าคญั จ านวน 142 คน คดิเป็นร้อยละ 35.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
ในระดบัส าคญัมาก จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบั
ส าคัญมากที่สุด จ านวน 38 คน คิดเ ป็นร้อยละ 9.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
โดยมคี่าเฉลี่ยของความส าคญัอยู่ที่ 2.8775 แสดงให้เหน็ได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ต่อปจัจยัเกีย่วกบัตลาดหลกัทรพัยใ์นระดบัความส าคญั ตามทีแ่สดงในตารางที ่44 
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ตารางที ่44 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญัของปจัจยัเกี่ยวกบัตลาดหลกัทรพัย ์
ระดบัความส าคญั จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แปล 

ส าคญัน้อยทีสุ่ด 35 8.80 

2.8775 ส าคญั 

ส าคญัน้อย 120 30.00 
ส าคญั 142 35.50 
ส าคญัมาก 65 16.30 
ส าคญัมากทีสุ่ด 38 9.50 

รวม 400 100.00 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในการตัดสินใจลงทุนด้านปจัจยัผลการด าเนินงาน 
ในระดบัส าคญัน้อยที่สุด จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 10.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
ในระดับส าคัญน้อย จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
ในระดับส าคัญ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
ในระดับส าคัญมาก จ านวน 42คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
ในระดบัส าคญัมากที่สุด จ านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 15.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 
โดยมีค่ า เฉลี่ยของความส าคัญอยู่ที่  2.7825 แสดงให้ เห็นได้ว่ าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใหค้วามส าคญัต่อปจัจยัผลการด าเนินงานในระดบัความส าคญั ตามที่แสดงในตารางที ่45 
 
ตารางที ่45 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญัของปจัจยัผลการด าเนินงาน 

ระดบัความส าคญั จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แปล 

ส าคญัน้อยทีสุ่ด 42 10.50 

2.7825 ส าคญัมาก 

ส าคญัน้อย 171 42.80 
ส าคญั 82 20.50 
ส าคญัมาก 42 10.50 
ส าคญัมากทีสุ่ด 63 15.80 

รวม 400 100.00 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในการตดัสนิใจลงทุนดา้นปจัจยัอื่นๆ ที่มคีวามไม่แน่นอน 
ในระดับส าคัญน้อยที่สุด จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
ในระดับส าคัญน้อย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  
ในระดบัส าคญั จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบั
ส าคญัมาก จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ในระดบัส าคญัมากทีสุ่ด 
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จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ความส าคญัอยู่ที่ 1.4175 แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปจัจยัอื่นๆ  
ทีม่คีวามไมแ่น่นอนในระดบัความส าคญัน้อยทีสุ่ด ตามที่แสดงในตารางที ่46 
 
ตารางที ่46 จ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญัของปจัจยัอื่นๆ ทีม่คีวามไมแ่น่นอน 

ระดบัความส าคญั จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ แปล 

ส าคญัน้อยทีสุ่ด 305 76.25 

1.4175 ส าคญัน้อยทีสุ่ด 

ส าคญัน้อย 58 14.50 
ส าคญั 17 4.25 
ส าคญัมาก 5 1.25 
ส าคญัมากทีสุ่ด 15 3.75 

รวม 400 100.00 

 
ตารางที ่47 ค่าเฉลีย่ และสรปุปจัจยัในการตดัสนิใจลงทุน 

ปจัจยั ค่าเฉลีย่ แปลตวามหมาย 

ปจัจยัทางสงัคมและการเมอืง 4.0250 ส าคญัมาก 

ปจัจยัทางเศรษฐกจิ 3.8975 ส าคญัมาก 

ปจัจยัเกีย่วกบัตลาดหลกัทรพัย ์ 2.8775 ส าคญั 

ปจัจยัผลการด าเนินงาน 2.7825 ส าคญัมาก 

ปจัจยัอื่นๆ ทีม่คีวามไมแ่น่นอน 1.4175 ส าคญัน้อยทีสุ่ด 
 
 จากตารางที่ 47 พบว่าผู้ตอบแบบสอบให้ความส าคัญในปจัจยัทางสังคมและการเมือง  
เป็นอนัดบัแรก ส าหรบัปจัจยัทีร่องลงมา ไดแ้ก่ ปจัจยัทางเศรษฐกจิ ปจัจยัเกี่ยวกบัตลาดหลกัทรพัย ์
ปจัจยัผลการด าเนินงาน ปจัจยัอื่นๆ ทีม่คีวามไมแ่น่นอน ตามล าดบั 
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สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 จากการเกบ็ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมในเรือ่งความสนใจลงทุนแยกตามประเภทหรอืกลุ่มหลกัทรพัย ์
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกให้คะแนน ประเภทหรอืกลุ่มหลกัทรพัย์ที่ตนเองมคีวามสนใจ 
โดยใหก้ าหนด  
 หมายเลข 1 ได ้1 คะแนน (มคีวามสนใจทีจ่ะลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มนี้น้อย) 
 หมายเลข 2 ได ้2 คะแนน (มคีวามสนใจทีจ่ะลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มนี้ปานกลาง) 
 หมายเลข 3 ได ้3 คะแนน (มคีวามสนใจทีจ่ะลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มนี้มาก) 
 
ตารางที ่48 คะแนนความน่าสนใจของหลกัทรพัยแ์ยกตามประเภท/กลุ่มหลกัทรพัย์ 

ประเภท/กลุ่มหลกัทรพัย ์ คะแนนรวม อบัดบั 
SET 50, SET 100 662 1 
กลุ่มทีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 212 5 
กลุ่ม Top gainer 81 9 
กลุ่ม SETCLMV 43 11 
กลุ่ม SETHD (High Dividend) 126 8 
กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม 145 6 
กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค 348 2 
กลุ่มธุรกจิการเงนิ 219 4 
กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 60 10 
กลุ่มเทคโนโลย ี 128 7 
กลุ่มบรกิาร 289 3 
กลุ่มทรพัยากร 38 13 
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 40 12 
อื่นๆ 9 14 

รวม 2,400  
 
 จากตารางที่ 48 พบว่านักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจในหลกัทรพัย์ กลุ่ม SET 50 และ 
SET 100 มากที่สุด โดยมคีะแนนรวม 662 คะแนน รองลงมาเป็นหลกัทรพัย์กลุ่มสนิค้าอุปโภค
บรโิภค มคีะแนน 348 คะแนน หลกัทรพัย์กลุ่มบรกิาร มคีะแนน 289 คะแนน หลกัทรพัย์ 
กลุ่มธุรกิจการเงนิ มคีะแนน 219 คะแนน หลกัทรพัย์กลุ่มที่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ีมคีะแนน 
212 คะแนน หลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอ ุตสาหกรรม  มคี ะแนน 145 คะแนน หล กัทร พัย์ 
กลุ่มเทคโนโลย ีมคีะแนน 128 คะแนน หลกัทรพัยก์ล่ม SETHD (High Dividend) มคีะแนน 
126 คะแนน หลกัทรพัยก์ลุ่ม Top gainer มคีะแนน 81 คะแนน หลกัทรพัยก์ลุ่มอสงัหารมิทรพัย์
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และก่อสรา้ง มคีะแนน 60 คะแนน หลกัทรพัยก์ลุ่มSETCLMV มคีะแนน 43 คะแนน หลกัทรพัย์
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มคีะแนน 40 คะแนน หลกัทรพัย์กลุ่มทรพัยากร มคีะแนน 
38 คะแนน หลกัทรพัยก์ลุ่มอื่นๆ นอกจากทีก่ล่าวมา มคีะแนน 9 คะแนน  

 จากการเกบ็ขอ้มูลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีหตุผลที่
ส าคัญในการเลอืกทีจ่ะลงทุนในตลาดหลกัทรพัยเ์พราะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยไ์ปใช้ลงทุนในธุรกจิอื่นๆ ทีส่นใจ รองลงมาถอืเป็นเงนิเกบ็ออมทีเ่กบ็ไวใ้ชย้ามเกษยีณ บาง
คนเก็บเงนิลงทุน เพื่อเป็นเงนิสะสมตกทอดแก่ทายาท และผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านลงทุนใน
ตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าการฝากเงนิในรปูแบบปกต ิ
 จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG) 
ดว้ยเหตุผลทีว่่าหลกัทรพัยใ์นกลุ่มทีน่ี้มคีวามเสีย่งต ่า จ านวน 184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.16 รองลง
เลอืกทีจ่ะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่เีนื่องจากคดิว่าจะใหผ้ลตอบแทนทีสู่งกว่า
หลกัทรพัยท์ีไ่ม่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.22 มบีุคคล เชญิชวน
ให้ลงทุน จ านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 6.27 และมคีวามประทบัใจในหลกัการบรหิารจดัการ 
จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.35 ตามทีแ่สดงในตารางที ่49 
 
ตารางที่ 49 จ านวน ร้อยละ เหตุผลของบุคคลที่ เลือกลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีการก ากับดูแล 
                กจิการทีด่ ี

เหตุผลในการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี จ านวน รอ้ยละ 

หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหผ้ลตอบแทนสูง  49 19.22 

หลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่มีคีวามเสีย่งต ่า 184 72.16 

มบีุคคลชกัชวนใหล้งทุน 16 6.27 

ประทบัใจหลกัการบรหิารจดัการของบรษิทั 6 2.35 

รวม 255 100.00 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 
 
 การศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนและความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของนักลงทุนรายย่อยในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักลงทุนรายย่อยเกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้หลกัการ
บรหิารจดัการที่ด ี(CG) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึลกัษณะ
พฤติกรรมการลงทุนและปจัจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อย โดยการสุ่ม
ตวัอย่างจากนักลงทุนรายย่อย จ านวน 400 คน ใช้ในการศกึษาคอื ปจัจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชพี สายอาชพี รายได้ต่อเดอืน ประสบการณ์การลงทุน 
ความรูค้วามเข้าใจในหลกัการบรหิารจดัการที่ด ี(CG) ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ลักษณะการลงทุน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน ความสนใจ 
ในการลงทุน เหตุในการเลอืกลงทุน ปจัจยัช่วยในการตดัสนิใจลงทุนของนักลงทุน ใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติ ิในการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ ขอ้มลูเชงิคุณภาพ (Qualitative Data) และขอ้มลูเชงิ
ปรมิาณ (Quantitative Data) จากแบบสอบถาม 
 ผลการศกึษาพบปจัจยัทีม่ผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจในหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีไดแ้ก่ อาย ุ
ระดบัการศกึษาสูงสุด รายได้ต่อเดอืน ประสบการณ์การลงทุน มลูค่าสนิทรพัยก์ารลงทุน ลกัษณะ
การลงทุน ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามมปีจัจยัที่กล่าวมาแตกต่างกันจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ 
ในหลกัก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างมนีัยส าคญั ดา้นปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์
ทีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีพบว่ามปีจัจยัอนัได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสูงสุด 
อาชีพ สายอาชีพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์การลงทุน มูลค่าสินทรพัย์ที่ลงทุน ลักษณะ  
การลงทุน  
 ด้านบุคคลที่อิทธฺพลในการตัดสินใจลงทุน อันดับ 1 ตนเอง อันดับ 2 นักวิเคราะห ์ 
กูรผููเ้ชีย่วชาญ อนัดบั 3 เจา้หน้าทีก่ารตลาด (โบรกเกอร)์ อนัดบั 4 ครอบครวั และอนัดบั 5 เพื่อน 
 ด้านพฤติกรรมความสนใจในการลงทุนในกลุ่มหลักทรพัย์พบว่านักลงทุนรายย่อยให้ 
ความสนใจในหลักทรัพย์ กลุ่ม SET 50 และ SET 100 มากที่สุด รองลงมาเป็นหลักทรัพย์ 
กลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค หลกัทรพัยก์ลุ่มบรกิาร หลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิการเงนิ หลกัทรพัยก์ลุ่มทีม่ ี
การก ากับดูแลกิจการที่ดี หลักทรัพย์กลุ่ม  SETHD (High Dividend) หลักทรัพย์กลุ่มสินค้า
อุ ตสาหกรรม  หลักทรัพย์กลุ่ ม เ ทค โนโลยี  หลักทรัพย์ก ลุ่ ม  Top gainer หลักทรัพย ์
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กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หลักทรัพย์กลุ่ม  SETCLMV หลักทรัพย์กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร หลกัทรพัยก์ลุ่มทรพัยากร และหลกัทรพัยก์ลุ่มอื่นๆ  
 ดา้นปจัจยัช่วยในการตดัสนิใจลงทุนพบว่า อนัดบั 1 ปจัจยัทางสงัคมและการเมอืง อนัดบั 
2 ปจัจยัทางเศรษฐกจิ อนัดบั 3 ปจัจยัเกี่ยวกบัตลาดหลกัทรพัย ์อนัดบั 4 ปจัจยัผลการด าเนินงาน 
และอนัดบั 5 ปจัจยัอื่นๆ ทีม่คีวามไมแ่น่นอน 
 และจากขอ้มลูพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีหตุผลทีส่ าคญัในการเลอืกทีจ่ะลงทุน
ในตลาดหลกัทรพัยเ์พราะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยไ์ปใช้ลงทุนในธุรกจิอื่นๆ 
แต่ทีส่นใจเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเนื่องจากส่วนใหญ่มองว่าหลกัทรพัย์
ทีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่มีคีวามเสีย่งต ่า  
 
อภิปรายผล 
 
 จากการแจกแบบสอบถามเพื่อสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนและ
ความรู้ความเข้า ใจในหลักการก ากับดูแลกิจการ ที่ดี  ของนักลงทุนรายย่อยที่ ลงทุน 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จากผลการวเิคราะหพ์บว่าเพศทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีสดงใหเ้หน็ว่าทัง้เพศชายและเพศหญงิสามารถที่จะ  
มคีวามรู้ความเข้าใจในหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีได้ไม่ระบุว่าเพศใดเพศหนึ่งจะต้องมคีวามรู้ 
ความเขา้ใจในหลกัก ากบัดูแลกจิการทีด่มีากกว่าอกีเพศหนึ่ง เช่นเดยีวกบัสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั
ไมม่ผีลต่อความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ไีม่จ าเป็นว่าผูท้ีม่สีถานภาพเดยีวกนั
จะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเหมอืนกัน อาชีพและสายอาชีพที่
แตกต่างกนัไม่มผีลต่อความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดอีย่างมนีัยส าคญัแสดง  
ให้เหน็ว่าผู้ทีป่ระกอบอาชพีและสายอาชพีที่แตกต่างกนันัน้ ไม่จ าเป็นจะต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนระดบัเดยีวกนั แต่ผู้ที่มกีารศกึษาในระดบัแตกต่างกนัมผีลต่อ
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่อีาจกล่าวไดว้่าผูท้ี่มรีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่าง
กันอาจหาความรู้ในเรื่องหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในข้อมูลที่แตกต่างกันท าให้การศึกษา  
ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามรูใ้นหลกัก ากบักจิการทีด่ไีม่เหมอืนกนั เช่นเดยีวกบัอายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
ความรูค้วามเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีรายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีลต่อความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดปีระสบการณ์ลงทุนที่แตกต่างกนัความรูค้วามเขา้ใจ  
ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดมีูลค่าสนิทรพัยท์ี่แตกต่างกนัจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีลกัษณะการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายดว้ยตนเองผ่านระบบ Online หรอื
ส่งค าสัง่ผ่านโทรศพัทไ์ปยงัเจา้หน้าทีก่ารตลาด (โบรกเกอร)์ มผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่นีัน้ยงัมผีลต่อการเลอืก
ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยพบว่าผู้ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่นีัน้จะเลอืกลงทุน ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่มีากกว่าเลอืกที่จะ
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ไมล่งทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่จีากผลวเิคราะหจ์ะเหน็ไดว้่าผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีเลือกลงทุนจ านวน 255 คน จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 
จ านวน 400 คน แต่เลอืกทีจ่ะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจ านวน 145 คน 
จากผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 400 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกี ากับดูแลกิจการที่ดีของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่าเพศที่แตกต่างกนัไม่มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่มกีารก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีแต่อายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันจะมผีลต่อการเลือกลงทุนในหลักทรพัย์ที่มี 
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีระดบัการศกึษาจะมผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดูแล
กิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม และ สรร พัวจนัทร์ ( 2548)  
ซึง่ได้ศกึษาพฤตกิรรมของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยพบว่านักลงทุน
รายยอ่ย มปีจัจยัในการตดัสนิใจลงทุนเลอืกซือ้หลกัทรพัยโ์ดยเชื่อถอืจากสื่อต่างๆ ทีไ่ดร้บัรูม้า เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ตและค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุน  
ซึ่งถือเป็นการศึกษาข้อมูล จึงแสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาจะมีผลต่อการเลือกลงทุน  
ในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อก ารเลือกลงทุน 
ในหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกลงทุน  
ในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีลกัษณะการลงทุนทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการเลอืกลงทุน
ในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ดไีม่ว่าจะเป็นการซื้อขายด้วยตนเองผ่ านระบบ Online 
หรอืส่งค าสัง่ผ่านโทรศพัทย์งัเจา้หน้าทีก่ารตลาด (โบรกเกอร)์ มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์
ทีม่กีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อดุลย ์สาลฟิา (2559) พบว่าม ี2 ปจัจยั
หลกัที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ อันได้แก่ 1. ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 2. ปจัจยั
ส่งเสรมิการขายแสดงให้เหน็ว่าไม่ว่าจะเป็นเป็นการซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบ Online หรอื 
ส่งค าสัง่ผ่านโทรศพัทย์งัเจา้หน้าทีก่ารตลาด (โบรกเกอร)์ มผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ ี
การก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมูลค่าสนิทรพัยม์ผีลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีเช่นเดยีวกบังานวจิยั พชัรชานนท ์จ าเรญิวงศ์ (2559) พบว่านักลงทุนรายย่อย รอ้ยละ 64 
เลือกที่จะลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประสบการณ์ในการลงทุน  
ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มกีารก ากับดูแลกิจการที่ดี เช่น เดยีวกับ
งานวจิยัของ เสกศกัดิ ์จ าเรญิวงศ ์(2558) พบว่าหากกจิการทีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่จีะส่งผลให้
มลูค่าของกกจิการเพิม่ขึน้ในเชงิบวกและถ้ามคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยแล้วจะส่งผลให้มลูค่า
ของกจิการเพิม่สูงขึน้ ท าให้ผู้ที่มปีระสบการณ์ในการลงทุนมายาวนานทราบขอ้มูลในส่วนนี้และ
เลอืกทีจ่ะลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งมเีหตุผล 

จากการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมความสนใจในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์พบว่า 
นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจในหลกัทรพัย์ กลุ่ม SET 50 และ SET 100 มากที่สุด รองลงมา 
เป็นหลกัทรพัย์กลุ่มสนิค้าอุปโภคบรโิภค หลกัทรพัย์กลุ่มบรกิาร หลกัทรพัย์กลุ่มธุรกิจการเงนิ 
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หลกัทรพัยก์ลุ่มทีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีหลกัทรพัยก์ลุ่ม SETHD (High Dividend) หลกัทรพัย์
กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม หลกัทรพัยก์ลุ่มเทคโนโลย ีหลกัทรพัยก์ลุ่ม Top gainer หลกัทรพัยก์ลุ่ม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง หลกัทรพัยก์ลุ่ม SETCLMV หลกัทรพัยก์ลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร หลักทรัพย์กลุ่มทรัพยากร และหลักทรัพย์กลุ่มอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมา อาทิเช่น 
หลกัทรพัยก์ลุ่มธุรกจิท่องเทีย่ว หลกัทรพัยก์ลุ่มเวชภณัฑ ์เป็นตน้  

การวเิคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีหตุผลที่ส าคญั 
ในการเลอืกทีจ่ะลงทุนในตลาดหลกัทรพัยเ์พราะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ 
ไปใชล้งทุนในธุรกจิอื่นๆ ทีส่นใจ รองลงมาถอืเป็นเงนิเกบ็ออมทีเ่กบ็ไวใ้ชย้ามเกษยีณ บางคนเกบ็เงนิ
ลงทุ น เพื่ อ เ ป็น เ งินสะสมตกทอดแ ก่ทายาท  และบางคนลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อหวงัผลตอบแทนทีสู่งกว่าการฝากเงนิในรูปแบบปกต ิและมผีูต้อบแบบสอบถามจ านวน 255 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 63.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ทีเ่ลอืกลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบั
ดูแลกจิการที่ด ี(CG) ด้วยเหตุผลที่ว่าหลกัทรพัย์ในกลุ่มที่นี้มคีวามเสี่ยงต ่า รองลงเลอืกที่จะลงทุน 
ในหลกัทรพัยท์ี่มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเนื่องจากคดิว่าจะใหผ้ลตอบแทนทีสู่งกว่าหลกัทรพัย์ 
ทีไ่ม่มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีนอกจากนี้ยงัมบีุคคลอื่นๆ มาชวนให้ลงทุนและมคีวามประทบัใจ 
ในหลกัการบรหิารจดัการ  

การว เิคราะหป์จัจยัทีช่ ่วยตดัสนิใจในการเลอืกลงท ุนในหลกัทรพัยข์องผู ต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปจัจยัทางสงัคมและการเมอืง โดยค านึงถงึเสถยีรภาพ
ทางการเมอืง นโยบายเกี่ยวกับอัตราภาษี นโยบายเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการลงทุน รองลงมา 
ผู้ตอบแบบสอบถามให ้ความส าคญักบัปจัจยัทางเศรษฐกจิ โดยค านึงถงึสภาพเศรษฐกจิ  
อตัราดอกเบีย้ อตัราเงนิเฟ้อ เป็นต้น ซึง่เป็นสอง 2 ปจัจยัหลกัทีม่คีวามอ่อนไหวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หากมกีารเปลีย่นแปลงจะส่งผลกระทบต่อดชันีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ี
 
ข้อจ ากดังานวิจยั 
 
 กลุ่มเป้าหมายที่ส ูงอายุและมปีระสบการณ์การลงทุนที่ยาวนาน ไม่ให้ความร่วมมอื 
ในการตอบแบบสอบถามเท ่าที ่ค ว ร  ท า ให ้ข อ้ม ูลที ่ไ ด ้จ ากแบบสอบถามกระจ ุกต วั  
ในกลุ ่มเป้าหมายอายุน้อยและมปีระสบการณ์ลงทุนที่ไม ่ส ูงนัก ท าให ้ผู ้ว จิยัได ้ขอ้ม ูลของ
กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวเพื่อใช้วเิคราะห์ได้ไม่เพยีงพอ 
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ข้อเสนอแนะน าส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 
 การศกึษาในครัง้นี้มขีอ้จ ากดัเรื่องระยะเวลา ท าให้การเก็บขอ้มูลประชากรศาสตรข์อง
ผู้วจิยัไม่ค่อยกระจายเท่าที่ควร อกีทัง้ระยะเวลาในการสรา้งแบบสอบถามที่จ ากดัท าให้ขอ้มูลที่
ได้ไม่ครอบคลุมในบางจุดและผู้ตอบแบบสอบถามบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมอืในการตอบค าถาม  
 ดงันัน้ หากมกีารท าวจิยัในครัง้ต่อไป ผูว้จิยัควรแบ่งเวลาในการศกึษาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
เรื่องที่ท าวจิยั พรอ้มทัง้เลอืกสถานที่แจกแบบสอบถามหลากหลายแห่งเพื่อใหข้อ้มลูทีไ่ดก้ระจาย
อย่างทัว่ถึงและเลอืกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้การท างานวจิยั 
ในครัง้หน้ามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 
จฑุามาศ พมิพา.  (2553).  การบรหิารความเสีย่งตามแนวคดิ COSO ERM และการก ากบัดแูล 
 กจิการทีด่กีบัความเชื่อมัน่ของงบการเงนิในมมุมองของผูใ้ชง้บการเงนิ.  
 (การคน้ควา้อสิระปรญิญามหาบณัฑติ).   
ชนธัฌา ศวิโมกษธรรม และ สรร พวัจนัทร.์  (2548).  การเงนิเชงิพฤตกิรรมกรณศีกึษาของพฤตกิรรม 
 นกัลงทุนไทยในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. การประชุมทางวชิาการของมหาลยั 
 เกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่3  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย.  (2548).  สรปุสถติส าคญัของตลาดหลกัทรพัย ์ 
  [สื่ออเิลก็ทรอนิกส]์.คน้เมือ่ 1 เมษายน 2562, จาก  
 https://www.set.or.th/th/market/market_statistics.html.  
พชัรชานนท ์สุถรินาถ.  (2559).  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนเลอืกลงทุนของนักลงทุน 
 รายยอ่ยในกองทุนรวมทีม่นีโยบายลงทุนในกลุ่มของหุน้ทีด่ าเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยนื. 
 (การคน้ควา้อสิระปรญิญามหาบณัฑติ).  
ภทัรพงศ ์ เจรญิกจิจารกุร.  (ตุลาคม – ธนัวาคม 2556).  Sarbanes–Oxley Act และการก ากบัดแูล 
 กจิการในต่างประเทศสู่ธรรมาภบิาลในประเทศไทย. จฬุาลงกรณ์ธุรกจิปรทิศัน์, ปีที ่35. 
มานะ เงนิศรสีุข.  (1 มกราคม – มถุินายน 2561) ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาด 
 หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย.  เศรฐศาสตรแ์ละการบรหิารธุรกจิปรทิศัน์, ปีที ่14.  
รชัฎาทพิย ์อุปถมัภป์ระชา.  (1 มกราคม – มถุินายน 2558).  ความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัธรรมาภบิาล 
 กบัผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย.   
 วารสารบรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ, ปีที ่6. 
เสกศกัดิ ์จ าเรญิวงศ.์  (2558).  ความสมัพนัธร์ะหว่างบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อ 
 สงัคมของธุรกจิกบัผลกระทบทีม่ต่ีอมลูค่ารว่มของกจิการ.  วารสารการจดัการภาครฐั
 และภาคเอกชน. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์.   (2560).  หลกัการก ากบัดูแล
 กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์.   (2555).  หลกัการก ากบัดูแล
 กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555. 
อดุลย ์สาลฟิา.  (2559).  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
 (Long Term Fund: LTF). (การคน้ควา้อสิระปรญิญามหาบณัฑติ).  

https://www.set.or.th/th/market/market_statistics.html


 

84 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
อรพรรณ เลศิรจุวิณิช.  (2559).  ความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการป้องกนั 
 การมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัคอรร์ปัชัน่ และมลูค่ากจิการของบรษิทัจดทะเบยีน 
 ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย.  (การคน้ควา้อสิระปรญิญามหาบณัฑติ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ภาคผนวก ก 
ตวัอย่างแบบสอบถาม 

 
 

   
 
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจลงทุนและความรู้ความเข้าใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี 
ของนักลงทุนรายย่อยในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามนีเ้ป็นการส ารวจความรู้ความเข้าใจและปัจจัยที่มผีลต่อการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุนราย
ย่อยในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้วจิัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบ
แบบสอบถามนีแ้ละขอได้โปรดตอบให้ครบทุกข้อค าถาม ผู้ท าการวจิยัขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะถือ
เป็นความลบัและจะน าไปใช้ในงานวจิยัในภาพรวมเท่าน้ัน 
 

2. ค าถามม ี3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ค าถามความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG) 
 ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในหนา้ค าตอบท่ีเป็นความจริงเพียงค าตอบเดียว 
1. เพศ    

 ชาย   หญิง 
2. อาย ุ   

 < 25  25 – 35  36 – 45  46 – 55  55 ข้ึนไป 
3. สถานภาพสมรส  

 โสด   สมรส หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด  

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
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5. อาชีพ   
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ       พนกังานบริษทัเอกชน  ธุรกิจส่วนตวั  
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………..... 

6. ความเก่ียวขอ้งกบัสายอาชีพ  
  กฎหมาย   บญัชี/การเงิน   การขาย/การตลาด  
  คอมพิวเตอร์/IT   วิศวกรรม   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………..... 
7. รายไดต่้อเดือน 
  < 15,000   15,000 – 50,000  50,001 – 85,000  
  85,001 – 120,000   120,001 – 155,000  155,000 ข้ึนไป 
8. ประสบการณ์การลงทุน 
  < 1 ปี    1 – 3 ปี    4 – 6 ปี    
  7 – 9 ปี   9 ปีข้ึนไป 
9. มลูค่าสินทรัพยใ์นการลงทุน 
  <50,000   50,001 – 100,000   100,001 – 300,000 
  300,001 – 500,000  500,001 – 1,000,000   1,000,000 ข้ึนไป 

 

 
ส่วนที ่2 ค าถามความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี (CG) 
1. ขอ้ใดคือค านิยามของ “กรรมการอิสระ” 
 กรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษทันั้นและตอ้งมี 
      คุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
 กรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และ
       ผู้บริหารของบริษทันั้นและตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบั 
       ตลาดทุนก าหนด 
 กรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีมีความเป็นอิสระจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารของ
      บริษทันั้น และตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
2. กรรมการอิสระควรด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองคราวละไม่เกินก่ีปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 

 5 ปี   7 ปี  9 ปี 
3. บริษทัควรมีคณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความช านาญ อยา่ง 
    นอ้ยก่ีท่าน 
  3 – 5 คน  3 – 10 คน  5 – 12 คน 
 
 
 



 

88 
 

 

4. คณะกรรมการตรวจสอบท่ีท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานระบบควบคุมภายใน สอบทาน 
    การปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐาน ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย ควรมีคุณลกัษณะอยา่งไร 
  เป็นกรรมการอิสระ อยา่งนอ้ย 3 คน 
  เป็นกรรมการอิสระ อยา่งนอ้ย 5คน 
  เป็นกรรมการอิสระหรือไม่อิสระกไ็ด ้แต่ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ 
5. เพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ กรรมการควรด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนไม่เกินก่ีบริษทั 
  ไม่เกิน 3 บริษทั  ไม่เกิน 5 บริษทั  ไม่ระบุ 
 
6. ในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนัควรมี 
     กรรมการอิสระ จ านวนเท่าใด 

 2 – 3 คน 
 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
 มากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

7. ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีผูท่ี้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
     เป็นบุคคลเดียวกนัไดห้รือไม่  
  ไม่ได ้   
  ได ้ แต่ควรมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
  ได ้ แต่ควรมีกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
8. กิจการควรเปิดเผยขอ้มลูรายการใด ในงบการเงินเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล 
    ระหวา่ง (ก) ค่าสอบบญัชี หรือ (ข) ผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 
  เปิดเผยเฉพาะ (ข)  

 ไม่ตอ้งเปิดเผยทั้ง (ก) และ (ข) กถื็อไดว้า่สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล 
 ตอ้งเปิดเผยทั้ง (ก) และ (ข)  

9. หากพบความเส่ียงเกิดข้ึนกบับริษทัแต่ยงัไม่ไดส่้งผลกระทบต่อบริษทั ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดีควร 
    ปฏิบติัอยา่งไร 

 รายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ าและควรมีการทบทวนระบบ 
                    เพ่ือประเมินความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 รายงานใหค้ณะกรรมการทราบแต่ไม่ตอ้งประเมินความเส่ียง 
 ยงัไม่ตอ้งรายงาน เน่ืองจากความเส่ียงนั้นยงัไม่ไดส่้งผลกระทบต่อกิจการ 

10. ผูใ้ดควรไดรั้บหนา้ท่ีตรวจสอบระบบควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงินและดา้นการ 
     ปฏิบติัตามกฎจากคณะกรรมการ 

 บุคคล/หน่วยงานท่ีเป็นอิสระ  
 บุคคลในคณะกรรมการ 
 เจา้หนา้ท่ีในบริษทัท่ีไดรั้บหนา้ท่ีใหต้รวจสอบ 
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11. บริษทัควรจดัใหมี้ท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอประเด็นการประเมินผลการ 
      ปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยก่ีปี 

 ทุกๆ 1 ปี   ทุกๆ 2 ปี   ทุกๆ 3 ปี 
12. ผูใ้ดมีอ านาจอนุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนของกรรมการ 
  ผูถื้อหุน้   ประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
13. เพ่ือใหก้ารพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรมี  
      การประชุมอยา่งนอ้ยปีละก่ีคร้ัง 
  1 คร้ัง 
  2 คร้ัง 
  3 คร้ัง 
14. คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประชุม โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและ 
      ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ อยา่งนอ้ยก่ีคร้ัง 

 2 คร้ัง / ปี    4 คร้ัง / ปี   6 คร้ัง / ปี  
15. ในการประชุมควรมีกรรมการเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเท่าใด 
  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ80 
16. กรรมการควรไดรั้บเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยก่ีวนั 
  5 วนัก่อนการประชุม   10 วนัก่อนการประชุม  15 วนัก่อนการประชุม 
17. คณะกรรมการควรส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บน website  
      ของบริษทัอยา่งนอ้ยก่ีวนั 
  7 วนั   15 วนั  28 วนั 
18. ในการประชุมท่ีมีการลงมติในท่ีประชุม บริษทัควรมีการเปิดเผยขอ้มลูพร้อมผลคะแนนเสียงผา่นข่าวของ 
       ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และwebsiteของบริษทั ภายในก่ีวนั 
  วนัถดัไป   
  ไม่เกิน 5 วนัหลงัการประชุม  
  ไม่เกิน 7 วนัหลงัการประชุม 
19. คณะกรรมการควรจดัท ากฎบตัรหรือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือระบุหนา้ท่ีและความ 
      รับผิดชอบของคณะกรรมการทุกๆก่ีปี 
  1 ปี   2 ปี   3 ปี 
20. website ของบริษทัควรมีการเปิดเผยขอ้มลูผูถื้อหุน้ท่ีมีสดัส่วนอยา่งต ่าร้อยละเท่าใดเป็นตน้ไป 
  ร้อยละ 5   ร้อยละ 10   ร้อยละ 15 
 

 
 
 



 

90 
 

 

ส่วนที ่3 ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีผลต่อการลงทุน 
1. ท่านมีลกัษณะการลงทุนไหนรูปแบบใด 
  ซ้ือขายดว้ยตนเองผา่นระบบ Online  
  ส่งค าสัง่ผา่นโทรศพัทย์งัเจา้หนา้ท่ีการตลาด (โบรกเกอร์) 
 

2. ใหค้ะแนนความส าคญับุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจในการลงทุน  
     โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย (5 = ส าคญัมาก, 1 = ส าคญันอ้ยท่ีสุด) 

คะแนน
ความส าคัญ 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลในการตัดสินใจ
ลงทุน 

 ตนเอง 
 เพื่อน 
 ครอบครัว 
 นกัวเิคราะห์/กรููผูเ้ช่ียวชาญ 
 เจา้หนา้ท่ีการตลาด (โบรกเกอร์) 

 
 

3. ใหค้ะแนนหลกัทรัพยป์ระเภท/กลุ่ม ท่ีไดรั้บความสนใจในการลงทุนมากท่ีสุด จ านวน 3 อนัดบั  
     โดยเรียงล าดบัความน่าสนใจจากมากไปนอ้ย (3 = น่าสนใจมาก, 1 = น่าสนใจนอ้ย)  

หลกัทรัพย์ประเภท/กลุ่ม คะแนน หลกัทรัพย์ประเภท/กลุ่ม คะแนน 

SET 50, SET 100  กลุ่มธุรกิจการเงิน  

กลุ่มท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  

กลุ่ม Top gainer  กลุ่มเทคโนโลยี  

กลุ่ม SETCLMV  กลุ่มบริการ  

กลุ่ม SETHD (High Dividend)  กลุ่มทรัพยากร  

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม  กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  

กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………….....  
 

4. ปัจจุบนัท่านไดล้งทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีหรือไม่ 
  ลงทุน    ไม่ลงทุน (ขา้มขอ้ 5 ไปท าขอ้ 6) 
5. เหตุผลท่ีลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
  หลกัทรัพยท่ี์มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหผ้ลตอบแทนสูง  
  หลกัทรัพยท่ี์มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความเส่ียงต ่า 
  มีบุคคลชกัชวนใหล้งทุน 
  ประทบัใจหลกัการบริหารจดัการของบริษทั 
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6. เหตุผลการเลือกลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 น าเงินท่ีไดจ้ากการลงทุนไปลงทุนในธุรกิจ 
 เกบ็เป็นเงินตกทอดแก่ทายาท 
 ออมไวใ้ชห้ลงัเกษียณ 
 หวงัผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การฝากเงินแบบปกติ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………..... 

7. โปรดระบุหมายเลข 1–5 ในช่องความส าคญัส าหรับปัจจยัท่ีช่วยในการตดัสินใจลงทุน ตามล าดบัความส าคญั 
    จากมากไปหานอ้ย (5 = ส าคญัมาก, 1 = ส าคญันอ้ยท่ีสุด) 

ปัจจัย ความส าคัญ 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
เช่น สภาพเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ 

 

ปัจจัยทางสังคมและการเมือง 
เช่น เสถียรภาพทางการเมือง นโยบายเก่ียวกบัอตัราภาษี  
นโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน 

 

ปัจจัยเกีย่วกบัตลาดหลกัทรัพย์ 
เช่น ข่าว กฎระเบียบขอ้บงัคบั  

 

ปัจจัยผลการด าเนินงาน 
เช่น ผลประกอบการ ผลก าไรสุทธิ อตัราส่วนทางการเงิน  

 

ปัจจัยอืน่ๆ ทีม่ีความไม่แน่นอน 
ภยัธรรมชาติ การก่อการร้าย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

นางสาวมุฑิตา ป้องเรือ เกิดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2533 สถานที่เกิด จงัหวัดขอนแก่น  
ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาบญัช ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 
คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาการบญัช ี เมื่อ พ.ศ.2556 ปจัจุบนัศกึษาต่อ
ในระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรบญัชมีหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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