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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้แนวทางวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนและเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทาง

เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ภาระหนี้สินต่อเดือน การลงทุนในแต่ละเดือน กลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งได้จาก

การสุ่มแบบตัวอย่างแบบสะดวก ท าการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม โดยใช้การวัดข้อมูลด้วยสถิติใน

การวิจัย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test และ ANOVA 

โดยใช้สถิติทดสอบที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบด้วยเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุ 

31-40 ป ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 25,000 บาท มีภาระหนี้สินต่อเดือนอยู่
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ในช่วงไม่เกิน 10% ของรายได้ มีการลงทุนหรือการออมต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 10% 

ของรายได้  

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานเอกชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การลงทุนเฉลี่ยต่อเดือน และ มีหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน จะ

มีพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

ABSTRACT 

 This research is a descriptive research by using survey research methods with the 

objectives of studying the investment behavior of private employees and to study the personal and 

economic factors that are related to the investment behavior of private employees in Bangkok 

sorted by sex, age, education, income, monthly investment, monthly debt. The sample group used 

in this research was 400 private employees in Bangkok which were obtained through convenient 

random sampling. Conduct research by using a questionnaire and using the measurement of 

statistical data in research the frequency distribution, percentage, mean, standard deviation    t-test 

and ANOVA with a pre-set significant level at 0.05. 

 The sample group consisted mainly of females, Private occupation, Bachelor's degree 

graduated, Age between 31-40 years old, Average monthly income is between 20,001 - 25,000 

baht, Debt per month is no more than 10% of income, Investment per month is no more than 10% 

of income. 

 For the hypothesis testing found that Private employees which are different gender, age, 

education, average monthly income, average investment per month and the average monthly debt 

are different in the investment behavior with a pre-set significant level at 0.05. 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
ในปี 2563 รูปแบบการออมเงินและการลงทุนของประชาชนได้เปลี่ยนไปจากอดีตอย่าง

มาก นอกเหนือจากการน าเงินไปฝากธนาคารซึ่งอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ า และประจวบกับ
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สถานการณ์ทางการเงินและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมไปถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยและ
เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสาย
พันธ์ใหม่ 2019 ไปทั่วโลก ท าให้เศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจของไทยมีการหดตัวอย่างรุนแรง 
โดยได้ท าให้เกิด 5 เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการเงินขึ้น ดังนี้  

1. Circuit Breaker (CB) – มาตรการระงับการซื้อขายชั่วคราวถูกน ามาใช้มากที่สุดเมื่อเทียบ
กับทุกวิกฤตในอดีต ตั้งแต่ต้นปีที่ COVID-19 เร่ิมระบาด ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงรุนแรงกว่า 
30% ส่งผลให้ตลาดหุ้นหลายประเทศต้องงัดมาตรการ CB มาใช้มากเป็นประวัติการณ์ อาทิ ตลาด
หุ้นสหรัฐฯ ที่ต้องใช้ CB ถึง 4 คร้ังในเวลาเพียง 2 สัปดาห์ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา 
มากกว่าช่วงวิกฤต Hamburger ที่ใช้เพียง 2 คร้ัง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยที่มีการใช้ CB ถึง 3 คร้ัง
ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกที่
ตกต่ าลงอย่างรุนแรง 

2. Oil Price – ราคาน้ ามันดิ่งลงแรงที่สุด นับต้ังแต่ต้นปีราคาน้ ามันดิบปรับลงกว่า 60% มาก
ที่สุดและเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์ จากปัจจัยบั่นทอนทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยอุปสงค์
น้ ามันถูกกดดันจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่หดตัวจาก COVID-19 อีกทั้งยังถูกซ้ าเติมจาก
อุปทานน้ ามันที่เพิ่มขึ้นหลังมีการท าสงครามราคาระหว่างซาอุดีอาระเบียกับรัสเซีย ซึ่งถือเป็น
สงครามราคาคร้ังใหญ่อีกครั้งในอุตสาหกรรมน้ ามันโลก จนมีการคาดการณ์อย่างสุดโต่งว่าราคา
น้ ามันอาจลดลงแตะระดับ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตราคาน้ ามันรอบนี้
อาจรุนแรงกว่าทุกคร้ัง และย่อมส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์อ่ืน ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

3. Volatility – ความผันผวนรุนแรงที่สุด เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ดัชนีความผันผวน 
(VIX Index) ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นดัชนีที่นิยมใช้เป็นตัวแทนความกลัวของนักลงทุน ได้
พุ่งขึ้นไปแตะ 82.69 จุด สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการจัดท าดัชนีคร้ังแรกในปี 2473 สูงกว่า
ช่วงวิกฤต Hamburger ซึ่งขึ้นไปสูงสุดที่ 80.86 จุด ขณะเดียวกันดัชนี Dollar Index ซึ่งเป็นดัชนี
สะท้อนความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยก็พุ่งสูงขึ้นสูงสุดใน
รอบ 4 ปีภายในสองวัน (17-19 มีนาคม 2563) หลังนักลงทุนเทขายสินทรัพย์ทุกประเภททั้งหุ้น 
พันธบัตรและทองค า เพื่อหันมาถือเงินสด สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความกลัวและความผันผวนใน
ตลาดการเงินที่รุนแรงที่สุดเมื่อเทียบกับวิกฤตหลายคร้ังที่ผ่านมา 

4. Interest Rate – อัตราดอกเบี้ยต่ าที่สุด กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่หดตัวอย่างรุนแรง
จาก COVID-19 ท าให้ธนาคารกลางหลายประเทศต่างงัดนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมาใช้กัน
อย่างถ้วนหน้า ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ในสหรัฐฯ อังกฤษ 
ออสเตรเลีย รวมถึงไทย ขณะที่หลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรปก็มีการใช้มาตรการผ่อน
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คลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing : QE) มูลค่ามหาศาลกว่าช่วงวิกฤต Hamburger สิ่งที่เกิดขึ้น
ถือเป็นการใช้ยาแรงผ่านการอัดสภาพคล่องคร้ังใหญ่ที่สุด ซึ่งต้องจับตามองว่าวิธีการข้างต้นจะ
ได้ผลเหมือนวิกฤตหลายคร้ังที่ผ่านมาหรือไม่ และจะทิ้งปัญหาไว้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะใน
ประเทศที่มีปัญหาด้านการเงินและมีหนี้ในระดับสูงอยู่แล้ว 

5. Double Shock – ภาวะชะงักงันด้านอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นพร้อมกัน วิกฤต
เศรษฐกิจที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มย ากุ้งหรือวิกฤต Hamburger มักมีต้นตอมาจาก
ปัญหาในภาคการเงินที่ลุกลามจนกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านอุปสงค์เป็นหลัก (Demand 
Shock) แต่การระบาดของ COVID-19 ในรอบนี้ไม่เพียงกระทบด้านอุปสงค์จากเศรษฐกิจที่ชะลอลง 
แต่ยังส่งผลกระทบถึงด้านอุปทาน (Supply Shock) อย่างรุนแรงจากการที่ภาคธุรกิจ ร้านค้า และ
โรงงานอุตสาหกรรมต้องหยุดด าเนินการเป็นวงกว้าง และอาจน ามาซึ่งการปิดกิจการในท้ายที่สุด 
ท าให้การเกิด Double Shock ข้างต้นอาจส่งผลให้เกิด Domino Effect เป็นวงกว้าง และแก้ไขได้ยาก
กว่าวิกฤตหลายคร้ังที่ผ่านมาจากข้อมูลของธปท. พบว่าสัดส่วนปีนี้ครัวเรือนในไตรมาส 3/2562 
ขยับขึ้นมาที่ 79.1% ต่อจีดีพี มียอดคงค้าง 13.239 ล้านล้านบาท ชะลอการเติบโตลงมาที่ 5.5% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่ าสุดในรอบ 6 ไตรมาส 
แต่หากเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนขยับขึ้นเร็วกว่าการเติบโตของมูลค่า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี จากระดับ 78.7% ในช่วงครึ่งปีแรก 

แนวโน้มปี 2563 นี้ หนี้ครัวเรือนอาจเพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียง หรือเร็วกว่าการเติบโตของ
เศรษฐกิจ อาจจะเห็นสัดส่วนหนี้ครัวเรือนขยับขึ้นไปที่ 80.0-81.5% ต่อจีดีพี เน่ืองจากยอดคงค้าง
หนี้ครัวเรือนยังคงมีทิศทางเพิ่มขึ้น ผู้กู้/ครัวเรือนยังมีภาวะหนี้สินล้นตัวเมื่อเทียบกับรายได้ โดยส่วน
ใหญ่มีภาระผ่อนช าระสินเชื่ออย่างน้อย 2 ประเภทกับสถาบันการเงินสอดคล้องกับผลส ารวจ
สถานการณ์หน้ีสินและเงินออมของครัวเรือนปี2562 ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า 44% ของผู้กู้
ครัวเรือนที่มีหนี้ มีภาระหนี้หรือเป็นหนี้เพิ่มขึ้น และส่วนใหญ่เป็นหน้ีหลายประเภทพร้อมๆกัน 
 ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในคร้ังนี้ แต่การให้
ความส าคัญกับการลงทุนหรือการออมรวมถึงการวางแผนที่ดี จะช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคง
ส าหรับชีวิตในอนาคต เงินออมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เป้าหมายที่บุคคลก าหนดไว้บรรลุ
วัตถุประสงค์ นอกจากนี้เงินออมยังใช้แก้ไขปัญหาในยามจ าเป็น เช่น เป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่
ยกระทันหัน หรือ เงินเก็บไว้ใช้ในยามชราหรือยามฉุกเฉิน 
 ดังนั้น การศึกษาในคร้ังนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อต้องการให้เห็นว่าประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ

พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการวางแผนทางการเงินของตัวเองอย่างไร และเล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการออมหรือการลงทุนมากน้อยเพียงใด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ลงทุนของพนักงานเอกชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านขอบเขตพื้นที่ โดย

ก าหนดขอบเขตในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ประจ า  ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน โดยค านวนหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตัวอย่างได้ 385 ตัวอย่างและเพื่อป้องกันความผิดพลาด ผู้วิจัยได้ส ารองกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 
15 คนเพื่อ ท าให้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ปรึกษา ตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา คือช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การลงทุน หมายถึง การน าเงินที่เก็บไปสร้างผลตอบแทนที่ได้สูงกว่าการออมเงิน เช่น 

ลงทุนในตราสารหนี้ หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ 
2. ความเสี่ยง หมายถึง การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงาน

ประสบความส าเร็จ การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลาและข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ 
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือ จากหน่วยภาษีที่มี

ลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายก าหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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4. กองทุนหุ้นระยะยาว หมายถึง กองทุนที่มีจุดประสงค์เพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละกองทุน 
5. ฝากออมทรัพย์ หมายถึง การฝากที่ให้ผู้ฝากสามารถฝากได้ทีละเล็กละน้อยในจ านวนเงิน

เท่าไหร่ก็ได้ และ สามารถถอนได้ตลอดเวลา มีผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย 
6. ฝากประจ า หมายถึง การฝากเงินโดยมีระยะเวลาในการฝากก าหนดไว้ คือ 3 เดือน 6 

เดือน 1 และ 2 ปี โดยผู้ฝากจะถอนเงินคืนได้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาจึงจะได้รับดอกเบี้ย 
7. สลากออมสิน / สลาก ธกส. คือ รูปแบบหนึ่งของการออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษ ผู้ฝาก

ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย นอกเหนือจากดอกเบี้ย ผู้ฝากยังมีสิทธิถกูรางวัลตามที่ธนาคาร
ก าหนด โดยทั้งดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

8. สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ 
9. พนักงานบริษัทเอกชน หมายถึง พนักงานประจ าที่ก าลังท างานอยู่ในหน่วยงานที่ตั้งขึ้น

ในรูปกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมหาชนที่มีสถานประกอบการอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมและการลงทุนรวมไปถึงการจัดการหนี้สินของ

พนักงานบริษัทเอกชน  
2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. สถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาด และ พัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของพนักงานเอกชนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ 

 

การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนจังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเงินต่อคร้ังน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ความถี่ในการออมจะออมเป็นรายเดือน วิธีการออมที่ใช้คือออมเมื่อมี
เงินเหลือใช้ และการออมแบบเงินฝากธนาคารเป็นรูปแบบการออมที่นิยมมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูลมากที่สุด แต่จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
นั้น พบว่า ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการออมของประชาชน
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จังหวัดสตูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทางด้านของจ านวนเงินออมและความถี่ในการออม คือ ผู้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจการออม ซึ่งแตกต่างกับวิธีการออมที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับปัจจัยวัตถุประสงค์ในการออม แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลมากต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย ภาระ
หนี้สิน อัตราเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนจากการออมและระยะเวลาในการออม และจากการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ทางด้านของความถี่ในการออมและวิธีการออม พบว่า ปัจจัยภาระหนี้สินมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการออม
ทางด้านของจ านวนเงิน 
 กนกวรรณ ศรีนวล (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจ
มนการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ท าการ 
รวบรวมเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมท าวิจัยครั้งนี้ คือ นัก
ลงทุน ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน สถิติที่
ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติ ทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท าการทดสอบด้วยการ 
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์ ทาง
สถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 40-59 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี   มีรายได้ 50,001 บาท ขึ้นไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีประสบการณ์การการ 
ลงทุน 4-5 ปี ด้านพฤติกรรมการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และแรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 รุ่งตะวัน แซ่พัว (2560) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ Generation X 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า Generation X ส่วนมากมีรายได้หลักจากเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างจาก งานประจ ามากที่สุด มีรายได้รวมต่อเดือนมากกว่า 75,001 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลที่
ต้องอุปการะ แต่มีภาระหนี้สินส่วนบุคคล โดยมีภาระหนี้สินในรูปหนี้สินระยะยาว ส่วนช่องทาง
การออมที่คนวัยนี้ เลือกออมมากที่สุด  คือ เงินฝากธนาคาร รองลงมา คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) และช่องทาง การลงทุนที่กลุ่มตัวอย่างเลือกลงทุนเป็นอันดับต้นๆ คือ กองทุนรวม หุ้นสามัญ 
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และอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน โดยวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน คือ เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 
ด้านทัศนคติการลงทุน พบว่า Generation X เป็นกลุ่มนักลงทุนที่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้น
ได้เพื่อมีโอกาสได้รับ ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้านพฤติกรรมการลงทุน พบว่า มี Generation X เพียง
ส่วนน้อยที่กล้ายืนยัน ความคิดเห็นของตนเอง สะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่มีอคติที่เกิดจากการกลัว
การตัดสินใจ (Regret Aversion Bias) ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเพียงส่วนน้อยที่กล้าตัดขาดทุน (Cut 
Loss) โดยสรุป คือ Generation X ในเขตกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีความกล้าเสี่ยง แต่กลัวการ
ตัดสินใจ  
 ศิรภัสสร โรจนสัญชัยกุล (2553) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมส่วนบุคคลของพนักงาน 
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 370 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. และมีรายได้
เฉลี่ย 10,001 – 30,000 ต่อเดือน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านทัศนคติ
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 ปัจจัยส าคัญเรียงตามล าดับ คือ ความเชื่อ ความรู้ ความ
เข้าใจ และ พฤติกรรมการออม และให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 ปัจจัยส าคัญเรียงตามล าดับ 
คือ การพัฒนารูปแบบทางกายภาพ กระบวนการให้บริการของสถาบันการเงิน พนักงาน / บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการการออมของสถาบันการเงิน การส่งเสริมทางการตลาด / กิจกรรมส่งเสิร
มการออม รูปแบบการออม/ผลิตภัณฑ์และต้นทุนการออม / ค่าใช้จ่ายในการออม 
 นเรศ หนองใหญ่ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท วัตถุประสงค์การจ่ายเงนิโดยเฉลี่ยแต่ละเดอืน 
เพื่อซื้อสินค้า/ บริการที่จ าเป็นส าหรับชีวิตเพื่อให้เงิน กับบุพการีหรือครอบครัวภาระรับผิดชอบ 
โดยเฉลี่ยแต่ละเดือนโดยเฉลี่ยแต่ละเดือน ส่วนใหญ่เพื่อน ญาติ พี่น้อง หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 
10,000 บาท ลักษณะทรัพย์สนิทีอ่อม ออมในรูปทรัพย์สินเงินฝาก หุน้ พันธบัตร ออมในรูป
ทรัพย์สินทองค า อัญมณี รูปทรัพย์สินทางการเงินที่ออมในระบบ ฝากกับธนาคารประเภทฝากออม
ทรัพย์ เก็บเงินสดไว้ในมือ และท าประกันชีวิตโดยมีการจ่ายเงิน เพื่อสะสมระยะยาว รูปทรัพย์สิน
ทางการเงินที่ออมนอกระบบ เล่นแชร์ และออกเงินกู้ วัตถุประสงค์ ของการออม เพื่อซื้อทรัพย์สิน 
เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามชราเกษียณอายุ ตามล าดับ  ผลการวิเคราะห์ระดับ
การออมต่อพฤติกรรมการออม พบว่า พฤติกรรมการออมในภาพรวม อยู่ในระดับการออมพอใช้ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า (ส่วนใหญ่ออมเงินโดยการน า เงินไปฝากธนาคารอยู่ในระดับ
การออมเกือบทุกเดือน รองลงมาได้แก่ ออมโดยเก็บเงินสด ไว้ในมือ ที่ท างาน อยู่ในระดับการออม
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เกือบทุกเดือน ออมในรูปสินทรัพย์ถาวรอยู่ในระดับ การออมหลายเดือนคร้ัง เงินฝากสหกรณ์ออม
ทรัพย์อยู่ในระดับการออมหลายเดือนคร้ัง  ตามล าดับ ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรม การออมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการออมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 อนงนาฏ ศุภกิจวณิชกุล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมและการบริหารการเงิน
ก่อนเกษียณอายุ ผลการวิจัยพบว่า 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด จ านวนสมาชิกใน ครอบครัว จ านวนบุตร บุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประเภทของ
บุคลากร หน่วยงานที่สังกัด รายได้ ต่อเดือนและรายจ่ายต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการออม 2. 
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว ประเภทของ
บุคลากร หน่วยงานที่สังกัด รายได้ต่อเดือนส่งผลต่อการบริหารการเงิน ส่วนข้อมูลส่วน บุคคลใน
ด้านเพศ อายุ จ านวนบุตร บุคคลหลักในครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบและรายจ่ายต่อ เดือนไม่
ส่งผลต่อการบริหารการเงิน 3. พฤติกรรมการออม ได้แก่ อัตราการออม ลักษณะการออม 
วัตถุประสงค์ในการออม การเลือกรูปแบบการออม ระยะเวลาในการเก็บออม แหล่งข้อมูลในการ
เก็บออมและการบริหารเงิน เพื่อการเกษียณส่งผลต่อการบริหารการเงิน ยกเว้นพฤติกรรมการออม
ด้านแนวโน้มการออมเงินในอนาคตไม่ส่งผลต่อการบริหารการเงิน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้
ประจ าซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได้แน่นอน  
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
รายได้ประจ า โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้จ านวน 400 คน และก าหนดให้มีความผิดพลาดได้
ไม่เกิน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 
 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้คือแบบสอบถามที่
ผู้ศึกษาวิจัยสร้างขึ้น เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเติมเงินเกมออนไลน์ โดยมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
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 1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลงทุน 
 3. ก าหนดกรอบโครงสร้างเน้ือหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและ วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นข้อมูลทั่วไปทางด้านประชากรศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบค าตอบหลาย
ตัวเลือก และให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว ได้แก่ เพศ อายุ และ การศึกษา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (check list) ทั้งหมด 4 ข้อ 
 ส่วนที่2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิด แบบค าตอบหลายตัวเลือก และให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว ได้แก่ รายได้ ภาระหนี้สินต่อ
เดือน และ ร้อยละการออมหรือการลงทุนในแต่ละเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็บแบบส ารวจรายการ 
(check list) ทั้งหมด 3 ข้อ 
 ส่วนที่3 พฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบใช้มาตราวัดโดยเป็นการวัดข้อมูลประเภทอัตราภาคชั้น แบ่งเป็น 5 
ระดับโดยผู้ตอบแบบสองถามจะต้องท าเคร่ืองหมายถูกลงในช่องว่าง 

 
  การสร้างและวิธีการทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารทางวิชาการต่างๆ กับตัวแปร พฤติกรรม
การลงทุน  ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ พฤติกรรมการออม 
 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อให้ความหมายของค าศัพท์นั้น 
สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนและเที่ยงตรง จนสามารถสร้างเป็นค าถามที่ครอบคลุมเนื้อหาเพื่อให้
สัมพันธ์กันนิยามศัพท์ของตัวแปรทั้งหมดที่สามารถใช้ในการด าเนินการวัดผล 
 3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม เป็นข้อๆ โดยโครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วย 
  ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล  ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับ 
ลักษณะของประชากร กลุ่มพนักงานเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ประจ า  ประกอบด้วย  
เพศ อายุ และ การศึกษา  
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  ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับ สถานทางการเงินรายเดือน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย รายได้ ภาระหนี้สินต่อเดือน และ ร้อยละการออมและการ
ลงทุนในแต่ละเดือน  
  ส่วนทื่ 3 พฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
ค าถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมของพนักงานเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ประจ า
ประกอบด้วย รูปแบบการออมและการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และ ทัศนคติเกี่ยวกับการ
ลงทุน 
 
 4. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

 4.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและการ
ลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 4.2 ปรับปรุงดัดแปลงเป็นแบบสอบถามที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

 4.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ค าถามที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 4.4 น าแบบสอบถามไปทดลองกับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่
มีรายได้ประจ า จ านวน 40 คน แล้วน าผลที่ได้ไปหาความเชื่อมั่น ของชุดค าถามแต่ละตัวแปรด้วยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  

4.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามผลจากการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นก่อนน าไปใช้
จริง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการจัดท า
แบบสอบถามออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดจ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ 
กลุ่มพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ซึ่งหลังจากเก็บ
รวบรวมข้อมูลครบ 400 ชุดแล้วจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนาใช้การวิเคราะห์ดังนี้ 
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1.1 ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่มได้แก่ สวนที่ 1 ปัจจัย

ส่วนบุลคลด้านเพศ ด้านอายุ และ การศึกษา ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ ภาระหนี้สิน
ต่อเดือน และ ร้อยละการออมและการลงทุนในแต่ละเดือน 

1.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณได้แก่ 
พฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมานใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทดสอบสมมติฐานที่มีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 โดยใช้การทดสอบ t-test และ ANOVA  

2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) การวิเคราะห์ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติ
วิเคราะห์แบบ Multiple Regression Analysis 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผลว่า เพศ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน
ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพไม่แตกต่างกัน แต่ อายุ และ การศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการลงทุนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ เพศ แต่จะขึ้นอยู่กับอายุ 
และ การศึกษา สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคลท าให้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนของแต่ละคนโดยตรง ท าให้คนที่ประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันก็จะมี
พฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกันไปด้วย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนของ
พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผลว่า พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 25,000 บาท มีภาระหนี้สินต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 10% ของ
รายได้ และ มีการลงทุนหรือการออมต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 10% ของรายได้ โดยตัวเลขปัจจัย
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เศรษฐกิจเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมร้อยละ 34.7  
 จากการวิเคราะห์พบว่า พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนในแต่ละเดือนมากที่สุด ซึ่งเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการลงทุนนั้นจะสอดคล้องกับทัศนคติ
ด้านการลงทุนที่ว่า กลุ่มตัวอย่างจะให้ความส าคัญกับการได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนเช่น 
ดอกเบี้ย เงินปันผล ก าไรส่วนต่าง การยกเว้นภาษี เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาพบว่าพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เลือกลงทุนโดยมี
วัตถุประสงค์ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอมากที่สุด โดยผู้ประกอบการสามารถที่จะน าปัจจัย
ในส่วนน้ีไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงจูงในในการเข้ามาลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆของ
ผู้ประกอบการได้มากขึ้น 

 2. จากการศึกษาพบว่าพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และ
ความใจเกี่ยวกับการลงทุนเป็นอย่างดี ดังนั้นทางผู้ประกอบการเพื่อการลงทุนหรือรัฐบาลควรให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนแก่ประชาชนมากกว่านี้ 

 3. จากการศึกษาพบว่าพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เลือกกองทุนรวม
เปน็การลงทุนที่น่าสนใจอันดับที่ 3 โดยสองอันดับแรกเป็น ซื้อสลากออมสิน, สลากธกส. และ ฝาก
ออมทรัพย์, ฝากประจ า ตามล าดับ ดังนั้นผู้ประกอบการควรเน้นการตลาดและสร้างความน่าเชื่อถือ
ต่อกองทุนรวมให้มากขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเอกชนมาลงทุนในกองทุนรวมมากกว่า ซื้อ
สลากออมสิน, สลากธกส. และ ฝากออมทรัพย์, ฝากประจ า 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักลงทุนเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์และมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมและเพิ่มข้อค าถามในแบบสอบถามในด้านปัจจัยด้านเศรษฐกิจไป
ในทางเชิงลึกมากขึ้น เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและปัจจัยเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายใน
ที่มีผลต่อพฤติกรรม จะได้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
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