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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล  (3) เพื่อศึกษาปจจัยการลงทุนที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 

400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 

ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test 

สถิติความแปรปรวนทางเดียว ( One way ANOVA) และหากพบความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคู

ดวยสถิติ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression ) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี 

เพศ อายุ อาชีพ และ สถานภาพสมรส ตางกัน ทําใหพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน และ ปจจัยสวนบุคคลของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ระดับ

การศึกษา และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครไมตางกัน นอกจากนี้ปจจัยการลงทุน ดานผลตอบแทนจากการลงทุน ดานความเสี่ยงจาก

การลงทุน ดานสภาวะเศรษฐกิจ และดานการเมือง มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ:  พฤติกรรมการลงทุน ; Generation Y 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to (1) study the Investment Behaviors of Generation 

Y in Bangkok (2) study the Investment Behaviors of Generation Y in Bangkok , classified by 

personal factors (3) study the Investment factor that affects the Investment Behaviors of 

Generation Y in Bangkok . The sample group used in this research are Generation Y in the 

Bangkok Area 400 peoples and questionnaires are a tool for data collection. By the statistics 

used in the descriptive analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

Hypothesis test were for comparison, using t-test statistics to test hypotheses with One way 

ANOVA. If differences are found, they will be compared in pairs by using LSD method a nd 

Multiple Regression. 

 Test results of the hypothesis found that personal factors of Generation Y  in the 

Bangkok and Metropolitan Area have different age, sex, age, occupation, and status, causing 

Investment Behaviors of Generation Y in Bangkok is different and that personal factors of 

Generation Y  in the Bangkok and Metropolitan Area have different age, education and 

income , causing Investment Behaviors of Generation Y in Bangkok is not different. Moreover, 

Investment factor, Return on investment, investment risk, economic situation and political 

that affects the Investment Behaviors of Generation Y in Bangkok. 

 

Keywords: Investment Behaviors ; Generation Y 

 

บทนํา 

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปจจุบันสงผลกระทบรุนแรงตอการดําเนนิ

ชีวิต ทําใหผูคนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก  และสงผลกระทบรุนแรงตอธุรกิจหลายภาคสวน รวมถึง

เศรษฐกิจไทยอยางมหาศาล ซึ่งในสังคมปจจุบันนี้ประกอบไปดวยคนหลายชวงอายุ สําหรับกลุมคนที่เกิดใน

ชวงเวลาเดียวกัน และเผชิญกับสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม ประสบการณที่คลายคลึงจะสงผลทําใหกลุม

คนนั้นๆ มีลักษณะนิสัยที่คลายคลึงกันไปดวย โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะมุงใหความสนใจกับกลุมคนรุน 

Generation Y เปนหลัก เนื่องจากเปนรุนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 มาก

ที่สุด 

ปจจุบันคนรุน Generation Y มีอายุอยูระหวาง 22 – 42 ป เปนชวงอายุที่อยูในวัยเร่ิมทํางานสราง

เนื้อสรางตัว เร่ิมมีรายไดเปนหลักเปนแหลงแลว และเปนกลุมคนที่สามารถออมเงินไดดีที่สุด เนื่องจากคน

กลุมนี้สามารถทํางานหาเงินมีรายไดเปนของตัวเอง นอกเหนือจากการออมเงิน การเพิ่มมูลคาของเงินก็ถือ

เปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่ง และการเพิ่มมูลคาของเงินนั่นมีหลากหลายวิธี ซึ่งวิธีที่เปนที่นิยมในการเพิ่มมูลคาของ
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เงินมากที่สุดนั่นก็คือการลงทุน โดยการลงทุนที่ดีนั้น ผูลงทุนควรวิเคราะหตัวเองและประเมินความเสี่ยงที่

ยอมรับไดในการลงทุน เพื่อเลือกการลงทุนที่เหมาสมใหกับตัวเอง 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจมุงเนนศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนโอกาสใหกับบุคคลทั่วไปที่สนใจเก่ียวกับการลงทุน ได

นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจยั

สวนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาปจจัยการลงทุนทีม่ีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

                                                                  

 ขอบเขตของงานวิจัย    

1. ขอบเขตดานประชากรศาสตร โดยกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ คนรุน 

Generation Y ที่มีอายุ 22 -42 ป ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไดโดยใชวิธีการหา

จํานวนกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973) เพื่อกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยโดยทําการเลือกจากตารางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอนหรือ ∞ (Infinity) 

จากคาความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  

3.ขอบเขตรยะเวลา การดําเนินการศึกษาวิจัย เร่ิมตั้งแตเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ  อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน และปจจัยการลงทุน ประกอบไปดวย ดานผลตอบแทนจากการลงทุน ดานความ

เสี่ยงจากการลงทุน ดานสภาวะเศรษฐกิจ ดานการเมือง 

2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบ

การลงทุน วตัถุประสงคการลงทนุ จุดมุงหมายการลงทนุ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล  
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3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยการลงทุนที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเก่ียวกับการลงทุนและปจจัยการลงทุน 

1.1  การลงทุน (Investment) 

ความหมายของการลงทุน คือการที่ผูลงทุนเลือกที่จะชะลอการใชจายในปจจุบันเพื่อสรางความมั่ง

ค่ังใหเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ไมวาจะเปนการซื้อหลักทรัพยหรือตราสารการเงินตางๆ  โดยมุงหวังเพื่อใหไดรับ

กระแสเงินสดจากการลงทุนนั่นๆ และมุงหวังใหหลักทรัพยหรือตราสารการเงินที่ไดลงทุนไป มีมูลคาสูงข้ึน 

ทั้งนี้ เพื่อใหคุมกับตนทุนคาเสียโอกาส และเพื่อชดเชยอํานาจซื้อที่สูญเสียไป อันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอ 

รวมทั้งชดเชยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลักทรัพย หรือตราสารการเงิน ตลอดชวง

ระยะเวลาการลงทุน (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ,2552) 

   1.2 ผลตอบแทนจากการลงทุน  

ผลตอบแทนจากการลงทุน (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2552) 

ไดอธิบายไววา เมื่อผูลงทุนตัดสินใจนําเงินที่มีอยูมาลงทุน สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูลงทุนตองพิจารณา คือ 

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนนั้นจะไดรับเปนเทาใด ซึ่งผลตอบแทนหมายถึง ความมั่งค่ังที่เกิดข้ึนจากการลงทุน 

 1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุน 

กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ไดใหนิยาม ความเสี่ยงภัยในการลงทุนวา หมายถึง การที่ผลตอบแทนที่ไดรับ

จริงจะนอยไปกวาผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังไว นั่นคือ ผลตอบแทนจริงอาจจะผันแปรแตกตางจากที่

คาดหวังไว การวัดความเสี่ยงการลงทุน 

 1.4 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ( ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) ไดอธิบายไววา การวิเคราะหเศรษฐกิจ 

เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญตอการวิเคราะหหลักทรัพยดวยปจจัยพื้นฐาน จะสงผลกระทบตอราคาของ

หลักทรัพย เชน หลักทรัพยบางกลุมมีระดับราคาลดลง เมื่อสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และจะมีระดับราคา

สูงข้ึน เมื่อเศรษฐกิจฟนตัวข้ึน 

 1.5 ปจจัยดานการเมือง 

การเมืองเกิดจากแรงจูงใจในการชวงชิงหรือรักษาอํานาจการปกครองในระดับประเทศ ซึ่งอํานาจ

ทางการเมืองนี้ถูกใชในการ จัดสรรทรัพยากรและความมั่งค่ังตอกลุมคนตางๆ ในสังคมที่หลากหลาย ซึ่ง

ผลลัพทของกิจกรรมทางการเมืองสงผลกระทบตอ การดําเนินธุรกิจในหลายดาน และเนื่องจากสถานการณ

ทางการเมืองอยูในสภาวะผันผวนอยูตลอดเวลา อีกทั้งความไม แนนอนทางการเมืองซึ่งยากที่จะคาดการณ

ลวงหนามีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการทําให

การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเมืองจงึมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ  (ภาวะ

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโนมป 2557) 
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2. แนวคิดเก่ียวกับการลงทุนพฤติกรรมการลงทุน 

2.1 รูปแบบการลงทุน 

รูปแบบการลงทุน สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท โดยรูปแบบการลงทุนแตละประเภทมี

ลักษณะ ดังตอไปนี้ (ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย, 2557) 

1. การลงทุนทางตรง (Direct Investment) คือ การลงทุนที่เจาของเงินลงทุนตองทําการตัดสินใจ

ในการลงทุนเอง (ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย, 2557) แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก การ

ลงทุนในทรัพยสินที่รูมูลคาของเงินที่จะไดรับคืน ณ วันสิ้นสุดสัญญา (Fixed principal investment) โดย

ไดรับผลตอบแทนระหวางที่ลงทุน เชน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุนกู เปนตน การลงทุนในหลักทรัพยที่

ไมรูมูลคาที่จะไดรับคืนในอนาคต (Variable principal securities) ซึ่งไมมีอายุไถถอนที่แนนอน เชน หุน

สามัญ หลักทรัพยที่แปลงสภาพได ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ในการจะซื้อหุนสามัญ เปนตน และ การลงทุนใน

สินทรัพยอ่ืนๆ (Non-securities investment)เชน การลงทุนในอสังหาริมทรัพย การซื้อสินคาคงทน เปนตน 

2. การลงทุนทางออม (Indirect investment) คือ การลงทุนที่มีสถาบันอ่ืนลงทุนแทนและตัดสนิใจ

แทนเจาของเงินออม เชน การลงทุนในกองทุนตางๆ โดยกองทุนเหลานั้นจะนําเงินไปลงทุนในตราสารทุน 

และตราสารหนี้ ในสัดสวนที่แตกตางกันออกไป ทําใหแตละกองทุนมีระดับความเสี่ยงไมเทากัน แมวา

ผลตอบแทนจากการลงทุนจะมากกวาการฝากเงิน แตผลตอบแทนที่มากข้ึนนั้นมักจะมาพรอมกับเสี่ยงที่

เพิ่มข้ึนดวย 

2.2 วัตถุประสงคในการลงทุน  

วัตถุประสงคในการลงทุน (Investment Objectives) e-learning (2010) อางใน กนกวรรณ ศรี

นวล (2558) ของนักลงทุนที่สําคัญมีอยู 4 ประการคือ 

การเพิ่มคาของเงินทุน คือ ตองการใหหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ตนลงทุนไว มีมูลคาเพิ่มพูนข้ึนตลอด

ชวงเวลาที่ลงทุน 

รายไดประจํา คือ นักลงทุนที่ตองการไดรับรายไดเปนประจําจากการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ตน

ลงทุนไว 

การปกปองเงินทุน คือ นักลงทุนตองการใหเงินลงทุนของตนมีความมั่นคง ไมลดหรือเสียหายไป 

ผลตอบแทนรวม คือ นักลงทุนประสงคใหความเสี่ยงและผลตอบแทน ในการลงทุนมีความเหมาะสม 

กลาวคือไมโนมเอียงไปในเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งมากเกินไป 
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2.3 จุดมุงหมายในการลงทุน 

ผูลงทุนตางมีจุดมุงหมายการลงทุนของตัวเองตามความตองการและสภาวะแวดลอมของผูลงทุน ซึ่ง

แบงจุดหมายการลงทุนในลักษณะตางๆ ดังนี้ อัญญา ขันธวิทย (2546) อางใน กนกวรรณ ศรีนวล (2558) 
ความปลอดภัยของเงินลงทุน คือ การปองกันเงินทุนกอนแรก และ การปองกันความเสี่ยง ที่เกิดจากอํานาจ

ซื้อที่ลดลง 

เสถียรภาพของรายได คือ การลงทุนในหลักทรัพยที่ใหรายไดแนนอนสม่ําเสมอ เชน ดอกเบี้ย เงินปนผล หุน 

ความงอกเงยของเงินลงทุน คือ การนํารายไดทีไ่ดรับไปลงทุนใหมกอใหเกิดความงอกเงยของเงินทุนดวย  

ความคลองตัวในการซื้อขาย คือ หลักทรัพยที่สามารถซื้อหรือขายไดงายและรวดเร็ว ทั้งนี้จะข้ึนอยูกับ ราคา

ขนาดของตลาดหลักทรัพยที่หุนนั้นๆ 

ความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันที คือ เมื่อหลักทรัพยที่จะลงทุนมี Liquidity สูงความสามารถใน

การหากําไร (Profitability)ก็ยอมลดลง ผูลงทนุที่ตองการลงทุน ในหลักทรัพยที่มี Liquidity หรือหลักทรัพย

ที่ใกลเคียงกับเงินสด 

การกระจายเงินลงทุน วตัถุประสงคก็คือตองการกระจายความเสี่ยงและการกระจายความเสีย่งลงทุนใน

หลักทรัพย 

ความพอใจในดานภาษี คือ จะทําอยางไรจึงจะรักษารายไดและกําไรจากการขายหลักทรัพย (Capital Gain) 

ใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได การจายภาษีในอัตรากาวหนาจากเงินไดพึงประเมินทําใหยากแกการรักษา

จํานวนรายไดนั้นไว ผูลงทุนอาจเลี่ยงการเสียภาษีเงินไดจากเงินไดพึงประเมินดังกลาว 

3.  การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการลงทุน 

กนกดล สิริวัฒนชัย (2557) ไดทําการศึกษา การตัดสินใจลงทุนในหุนของคนรุนใหมที่ มีอายุ

ระหวาง 18 -48 ปในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานพฤติกรรมของคนรุน ใหมที่มีอายุ

ระหวาง 18 - 48 ป ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในหุน คิดเปนรอยละ 66.6 

และปจจัยดานพฤติกรรมของคนรุนใหมที่มีอายุระหวาง 18 - 48 ป ในเขต กรุงเทพมหานครสามารถอธิบาย

การตัดสินใจลงทุนในหุนได รอยละ 44.4 นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัย ดานพฤติกรรมของคนรุนใหมที่มีอายุ

ระหวาง 18-48 ป ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบดวย ความตองการของบุคคล และทัศนคติมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในหุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  

รุงตะวัน แซพัว (2560) ศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ Generation X ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา Generation X สวนใหญเลือกลงทุนใน กองทุนรวมเปนอันดับที่ 1 รองลงมา คือ 

หุนสามัญ และอสังหาริมทรัพย ตามลาดับ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุน คือ เพื่อใชจายยาม

เกษียณอายุ ในดานพฤติกรรมการลงทุน พบวา มีGeneration X เพียงสวนนอยที่ กลายืนยันความคิดเห็น

ของตนเองอยางสม่ําเสมอ สะทอนใหเห็นวาGeneration X สวนใหญมีอคติที่เกิดจากการกลัวการตัดสินใจ 
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(Regret Aversion Bias) อยูมากสงผลใหมี Generation X เพียงสวนนอยเทานั้นที่กลาทาการตัดขาดทุน 

(Cut Loss) อยางสม่ําเสมอนั่นคือ สวนมากจะยอมถือหุนไปเร่ือยๆไมยอมขาย (Cut Loss) แมวาหุนนั้นจะ

ทาใหขาดทุน คอนขางสอดคลองกับทัศนคติการลงทุนของคนกลุมนี้ ที่สวนใหญสามารถทนตอการขาดทุน

เงินตนไดเพื่อมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูง กลาวโดยสรุป คือ พฤติกรรมการลงทุนของ Generation X นั้น

เปนกลุมนักลงทุนที่มีความกลาเสี่ยง แตกลัวการตัดสินใจ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชากรกลุม Generation Y ( อายุ 22 – 42 ป ) ที่

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางผูวิจัยไมทราบจํานวนของประชากรกลุม Generation Y ที่อาศัยอยู

ในเขตกรุงเทพมหานครที่เปนจํานวนที่แนนอน จึงใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางหาขนาด

ของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973) เพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยโดยทําการเลือก

จากตารางแบบไมทราบจํานวนที่แนนอนหรือ ∞ (Infinity) จากคาความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปนดวย

วิธีการสุมแบบสะดวก 

2.   ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวมรวมขอมูลในการดําเนินการวิจัยโดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทบทวนทฤษฎี แนวคิดตาง ๆ และผลงานวิจัย

ที่เก่ียวของ เพื่อใชสรางเปนกรอบแนวคิดและตัวแปรที่เก่ียวของในคร้ังนี้และนําไปสูข้ันตอนในการสราง

นิยามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามจากลุมตัวอยาง การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจที่

ใชแบบสอบถามทั้งแบบปลายปดและปลายเปด โดยในสวนของแบบสอบถามปลายปดมีตัวเลือกคําตอบให

ผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบและในสวนแบบสอบถามปลายเปดผูวิจัยจะกําหนดเฉพาะคําถามใหผูตอบ

แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบไดโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีจํานวน 6 ขอ จะเปนคําถามปลาย

ปด มีตัวเลือกคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบ

ไปดวยคําถามทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานผลตอบแทนจากการลงทุน ดานความเสี่ยงจากการลงทุน ดานสภาวะ

เศรษฐกิจ และดานการเมือง มีจํานวน 13 ขอ เปนคําถามแบบประเมินคาความสําคัญ โดยแบงเปน 5 ระดับ 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะ

ประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 3 สวน คือ รูปแบบการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และจุดมุงหมายการ

ลงทุน มีจํานวน 12 ขอ เปนคําถามแบบประเมินคาความสําคัญ โดยแบงเปน 5 ระดับ 

สวนที่ 4 เปนขอคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการลงทุน มีจํานวน 1 ขอ 
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3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขและผานความเห็นชอบของอาจารยที่

ปรึกษา ไปดําเนินการจัดทําแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่

กําหนดจํานวน 400 คน ซึ่งกลุมตัวอยางที่ทําการเก็บขอมูลคือ Generation Y (อายุ 22 – 42 ป)ในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชวิธีการสุมแบบสะดวก ซึ่งหลังจากเก็บขอมูลครบตามจํานวนแลวจึงนําขอมูลที่ไดมา 

นําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติโดยใชโปแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  SPSS        

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

   1.1  ใชคารอยละและคาความถ่ี ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีวัดระดับเชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวน

บุคคล ประกอบดวย ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน   

   1.2  ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหตัวแปรที่มีการวัดเชิงปริมาณ ไดแก 

ปจจัยการลงทุน ประกอบดวย ดานผลตอบแทนจากการลงทุน  ดานความเสี่ยงจากการลงทุน ดานสภาวะ

เศรษฐกิจ ดานการเมือง  และ พฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย รูปแบบการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และ จุดมุงหมายการลงทุน 

2. สถิติอางอิง (Inferential statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

   2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม 

เพศ และ อายุ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 

   2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม 

อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติ One-Way ANOVA  และ

หากพบความแตกตางจะทําการทดสอบแบบรายคูดวยสถิติ LSD 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดาน

จุดมุงหมายการลงทุน ดานวัตถุประสงคการลงทุน และ ดานรูปแบบการลงทุน 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

      2.1 ปจจัยสวนบุคคลที่มีเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรสตางกัน ทําใหพฤติกรรมการลงทุน

ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
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      2.2 ปจจัยสวนบุคคลที่มีระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันทําใหพฤติกรรมการ

ลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยการลงทุน มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

      3.1 ปจจัยการลงทุน ทั้ง 3 ดาน คือ ดานผลตอบแทนจากการลงทุน ดานความเสี่ยงจากการ

ลงทุน ดานสภาวะเศรษฐกิจ และดานการเมือง มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มี

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

    1.1 ดานรูปแบบการลงทุน ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา Generation Y มีรูปแบบการลงทุนที่คลายคลึงกัน โดยสวนใหญ

คํานึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนเปนอันดับแรก มีทั้งการลงทุนเองและลงทุนโดยใหสถาบัน

อ่ืนตัดสินใจแทนให ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย (2557) การลงทนุ

ที่เจาของเงินลงทุนตองทําการตัดสินใจในการลงทุนเอง เลือกลงทุนในทรัพยสินที่รูมูลคาของเงิน โดยไดรับ

ผลตอบแทนระหวางที่ลงทุน และเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่ไมรูมูลคาที่จะไดรับคืนในอนาคตหรือเลือกลงทนุ

ในสินทรัพยอ่ืนๆ และ ศูนยพัฒนาสงเสริมความรูตลาดทุน (2557) การลงทุนที่มีสถาบันอ่ืนลงทุนแทนและ

ตัดสินใจแทนเจาของเงิน ลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงไมเทากัน แมวาผลตอบแทนจากการลงทุนจะ

มากกวาการฝากเงิน แตผลตอบแทนที่มากข้ึนนั้นมักจะมาพรอมกับเสี่ยงที่เพิ่มข้ึนดวย ดังนั้น อัตรา

ผลตอบแทนกับความเสี่ยงจึงมีความสัมพันธการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 

    1.2 ดานจุดประสงคการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา Generation Y มีจุดประสงคในการลงทุนหลักๆ คือ การเพิ่มคา

ของเงินลงทุนที่มีอยูใหมากข้ึนเร่ือยๆจนกลายเปนรายไดประจําและตองการใหเงินลงทุนของตนมั่นคง ไม

ลดลง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ e-learning (2010) อางใน กนกวรรณ ศรีนวล (2558) นักลงทุนตองการ

ใหหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ตนลงทุนไว มีมูลคาเพิ่มพูนข้ึนตลอดชวงเวลาที่ลงทุน โดยการเพิ่มคานั้นจะมา

จากกําไรรวมถึงการไดรับรายไดเปนประจําจากการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ตนลงทุนไวและ

ตองการใหเงินลงทุนของตนมีความมั่นคง ไมลดหรือเสียหายไป  และ อัญญา ขันธวิทย (2546) อางใน 

กนกวรรณ ศรีนวล (2558) การลงทุนในหลักทรัพยที่ใหรายไดแนนอนสม่ําเสมอ เชน ดอกเบี้ย เงินปนผล หุน 

การลงทุนในลักษณะนี้ สามารถทําแผนการใชเงินทุนไดวาจะนํารายไดไปใชทําอะไรบาง นอกจากนี้อัตรา

ดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่ไดรับเปนประจํายอมมีคามากกวาดอกเบี้ยหรือเงินปนผลที่เขาสัญญาวาจะใหใน

อนาคต 
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       1.3 ดานจุดมุงหมายการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา Generation Y มีจุดมุงหมายในการลงทุนข้ึนอยูกับ

สภาวะแวดลอมของแตละบุคคล ซึ่งผูลงทุนมักจะมีเปาหมายสุดทายในการลงทุนไววา พยายามลงทุนใน

หลักทรัพยที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหความพอใจมากที่สุด ณ ระดับความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ เวอรนอน (1999) อางใน ธนพล จันทรแกวเดช (2562) กลาววา การลงทุนชนิดใดก็ตามจะ

เปนสิ่งดึงดูดใจผูลงทุนก็ตอเมื่อผลจากการลงทุนที่เขาคาดวาจะไดมีคาสูงกวาตนทุนในการลงทุนของเขาและ

เปนทางเลือกที่จะไดผลตอบแทนสูงสุด และ อัญญา ขันธวิทย (2546) อางใน กนกวรรณ ศรีนวล (2558) 

การนํารายไดที่ไดรับไปลงทุนใหมกอใหเกิดความงอกเงยของเงินทุนดวย สวนมากจะนําเงินปนผล ดอกเบี้ยที่

ไดจากการลงทุน ไปลงทุนใหม เพื่อความงอกเงยของเงินทุนนี้ใหประโยชนแกผูลงทุนในดานการเพื่อปรับ

ฐานะผูลงทุนในระยะยาวใหดีข้ึน 

2. ผลการวิจัยพฤติกรรมการลงทนุของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล 

    2.1 Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ตางกัน ทําใหพฤติกรรมการลงทุนของ 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรที่มี

เพศแตกตางกันนั้น มีผลตอพฤติกรรมการลงทุน เพศหญิง เพศชายที่มีความแตกตางทางกายภาพโดยพืน้ฐาน

อยางชัดเจน รวมไปถึงบทบาทดานการใชชีวิตประจําวัน สิ่งเราภายนอก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภา

วิณี กาญจนาภา (2559) เพศหญิงและชายที่แตกตางกัน มีบทบาทในกระบวนการดานพฤติกรรมความ

จําเปนหรือ ความตองการผลิตภัณฑคุณลักษณะหรือผลประโยชนของผลิตภัณฑ ที่แตละบุคคลแสวงหาที่จะ 

ไดรับจากการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑพฤติกรรมการแสวงหาและการเลือกรับสื่อและขอมูล ขาวสารแตกตาง

กัน และ  พิมลรัตนกานต (2557) วัยและเพศของผูบริโภคเปนปจจัยที่กําหนดชนิดและปริมาณการซื้อขาย

สินคา และ บริการของผูบริโภคและกําหนดการตัดสินใจและความรอบคอบในการซื้อ เชน วัยรุนตัดสินใจซื้อ

สินคาได เร็วกวาผูสูงวัย 

    2.2 Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทําใหพฤติกรรมการลงทุนของ 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรที่มี

อายุแตกตางกันนั้น มีผลตอพฤติกรรมการลงทุน ซึ่งการดํารงชีวิตของมนุษยในแตละชวงอายุตางๆ นั้น มี

จําเปนในเร่ืองตางๆ และตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภาวิณี 

กาญจนาภา (2559) อายุเปนตัวแปรสําคัญซึ่งสามารถนํามาใชในการอธิบายถึงพฤติกรรมทางดานวัฒนธรรม 

และบรรทัดฐานทางทัศนคติของกลุมบุคคลที่มีอายุที่แตกตางกัน อายุสงผลกระทบตอแนวความคิด เก่ียวกับ 

ตนเองและวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล และ กนกวรรณ ศรีนวล(2558) อายุแตกตางกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ

จะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มีอายุ แตกตางกันนักการตลาดจึงใชประโยชนจาก

อายุเปนตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางของสวนตลาดนักการตลาดไดคนควาความตองการของสวน

ตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 
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     2.3 Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน ทําใหพฤติกรรมการลงทุนของ 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรที่มี

อาชีพแตกตางกันนั้น มีผลตอพฤติกรรมการลงทุน ทําใหไดรับรูขาวสารแตกตางกันไป มีวิถีชิวิตการดําเนิน

ชีวิตแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) อาชีพเปนปจจัยที่มีความ

เก่ียวพันอยางใกลชิดกับปจจัยทางดานการศึกษา สถานภาพ และ รายไดของบุคคล และยังเปนปจจัยที่

สามารถนํามาใชในการอางอิงถึงแนวโนมคานิยมวิถีการดําเนินชีวิตและกระบวนการบริโภคของบุคคล บุคคล

ที่มีอาชีพแตกตางกันอาจมีความชื่นชอบที่แตกตางกัน ในประเภทของผลิตภัณฑบางประเภท และ อธิวัฒน 

โตสันติกุล (2556) นักลงทุนที่มีอายุและอาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ ลงทุนของนักลงทุนชาวไทยใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ในดานจํานวนคร้ังที่ลงทุนโดยเฉลี่ย (คร้ัง/ ป) 

    2.4 Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหพฤติกรรมการ

ลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็น

วาระดับการศึกษาไมมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการลงทุน เนื่องจากการลงทุนสามารถศึกษาเองไดโดยไมตอง

มีวุฒิการศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พิมลรัตนกานต (2557) การศึกษาผูบริโภคที่มีการศึกษาดี

มีประสบการณจากการเรียนรูจะทําใหผูบริโภครูจักเลือกซื้อ สินคา หรือบริการที่ดีและมีประโยชนตอตนเอง

และครอบครัว และ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) การศึกษามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของบุคคลโดยผาน

การเปนตัวกําหนดความโนมเอียงของรายไดและอาชีพของบุคคลในอนาคต บุคคลที่มีการศึกษาแตกตางกัน 

จะมีความชื่นชอบ ประเภทของผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 

    2.5 Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสตางกัน ทําใหพฤติกรรมการ

ลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

ประชากรที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันนั้น มีผลตอพฤติกรรมการลงทุน คนโสด คนที่แตงงานแลว มีลูก

แลว ที่มีภาระหนาที่แตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อธิวัฒน โตสันติกุล (2556) นักลงทุนที่

สถานภาพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทย ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ในดานมูลคาการลงทุนโดยเฉลี่ย (บาท/ คร้ัง) อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดบั 

0.01 และ กนกวรรณ ศรีนวล(2558) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะ

ครอบครัวเปน เปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญ

ยิ่งข้ึนใน สวนที่เก่ียวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช 

สินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาปจจัยสวนบุคคลและโครงสรางดานสื่อที่เก่ียวของ กับผู

ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม 

    2.6 Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหพฤติกรรมการ

ลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็น

วารายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการลงทุน  

อันเนื่องมาจากผูที่มีรายไดนอยหรือรายไดมาก ก็ตองการเลือกลงทุนในสินทรัพยที่มีผลตอบแทนที่ตน

ตองการ ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พิมลรัตนกานต (2557) รายไดของผูบริโภครายไดของผูบริโภค
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เปนสิ่งกําหนด ใหผูบริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาและบริการที่เหมาะสมกับรายไดของตนเอง ถา

ผูบริโภคมีรายไดมากก็จะซื้อสินคาและบริการมากในทางกลับกัน ถาผูบริโภคมีรายไดนอยก็จะซื้อสินคาและ

บริการนอย และ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) รายไดเปนตัวแปรหนึ่งทางดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอ

แบบฉบับ พฤติกรรมการซื้อ ของบุคคลแตอาจไมใชเปนเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถนํามาใชในการแบงสวน

ตลาดเปนสาเหตุ ของพฤติกรรมการซื้อของบุคคลหรือสามารถนํามาอธิบายถึงพฤติกรรมการซื้อของบุคคลได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อศึกษาปจจัยการลงทุนที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

    3.1 ปจจัยการลงทุน ดานผลตอบแทนการลงทุน มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation 

Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลตอบแทนจากการลงทุนมาเปนอันดับแรก ในการเลือลงทุน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552) เมื่อผูลงทุนตัดสินใจนําเงินที่มีอยู

มาลงทุน สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูลงทุนตองพิจารณา คือ ผลตอบแทนที่ผูลงทุนนั้นจะไดรับเปนเทาใด ซึ่ง

ผลตอบแทนหมายถึง ความมั่งค่ังที่เกิดข้ึนจากการลงทุน และ e-learning (2010) อางใน กนกวรรณ ศรีนวล 

(2558) นักลงทุนประสงคใหความเสี่ยงและผลตอบแทน ในการลงทุนมีความเหมาะสม กลาวคือ ไมโนมเอียง

ไปในเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนการผสมผสานระหวาง 3 เปาหมายขางตนเหมาะสม เพื่อ

ผลตอบแทนที่ดีกวาในทุกสถานการณลงทุน ไมวาจะเปนชวงตลาดทุนรอนแรง (Bullish Market) หรือซบ

เซา (Bearish Market) วัตถุประสงคในการลงทุนเหลานี้ จะตองนํามาพิจารณาใหสอดคลองกับแนวคิดของผู

ลงทุนในเร่ืองการยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนตลอดจนชวงเวลาที่สอดคลองกับแผนการลงทุนของ

ลูกคาดวย 

    3.2 ปจจัยการลงทุน ดานความเสี่ยงจากการลงทุน มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ให

ความสําคัญกับปจจัยดานความเสี่ยงควบคูไปกับปจจัยดานผลตอบแทนไปดวยเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ไดใหนิยาม ความเสี่ยงภัยในการลงทุนวา หมายถึง การที่

ผลตอบแทนที่ไดรับจริงจะนอยไปกวาผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังไว นั่นคือ ผลตอบแทนจริงอาจจะผัน

แปรแตกตางจากที่คาดหวังไว และ สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2552) 

ไดอธิบายไววา ความเสี่ยงจากการลงทุนเปนตัวแปรสาํคัญซึ่งผูลงทุนจะตองพิจารณาควบคูไปกับผลตอบแทน

ที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนเสมอ โดยเมื่อกลาวถึง “ความเสี่ยง” คนสวนใหญมักจะนึกถึงการขาดทุนหรือ

ผลในทางลบเทานั้น แตหากพิจารณาจากทฤษฎีการลงทุนแลว “ความเสี่ยง” คือ การที่ผลตอบแทนจริงที่

ไดรับจากการลงทุน เบี่ยงเบน หรือ แตกตางไปจากผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังไว ซึ่งไมวาจะเปนไปใน

ทางบวกหรือลบก็ถือวาเปนความเสี่ยงดวยกันทั้งนั้น 

    3.3 ปจจัยการลงทุน ดานสภาวะเศรษฐกิจ มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับ
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ปจจัยดานสภาวะเศรษฐกิจ ในเร่ืองอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การใชจายของรัฐบาล ภาวะเงินเฟอ ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2558) ลงทุนควรพิจารณาทั้งภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากสถานการณการเงินในปจจุบันมีการเปดเสรีมากข้ึน มี

ความเชื่อมโยงถึงกันมากข้ึน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศอ่ืน สามารถสงผลกระทบตอตลาดการเงินและการ

ลงทุนในประเทศได และ อธิวัฒน โตสันติกุล (2556) ศึกษาเร่ืองแนวโนมและพฤติกรรมการลงทุน ของนัก

ลงทุน ชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยภายนอกดานเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การลงทุนของ นักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนคร้ังที่ลงทุนโดยเฉลี่ย (คร้ัง/ ป) โดยมี 

ความสัมพันธในระดับต่ําทิศทางเดียวกัน 

    3.4 ปจจัยการลงทุน ดานการเมือง มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับปจจัย

ดานการเมือง ในเร่ืองเสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายของภาครัฐ ที่สงผลตอเศรษฐกิจในเร่ืองตางๆ ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ มณีรัตน ศิริเลิศ (2556) ปจจัยภายนอก ดานการเมือง ดานสังคม ดาน

เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับความถ่ีการลงทุน อยางมีนัยความสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยดาน

เศรษฐกิจ และดานเทคโนโลยีมีความสัมพันธกับมูลคาการลงทุนอยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปจจัยดานสังคมมีความสัมพันธกับสถานที่การลงทุน อยางมีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 

อธิวัฒน โตสันติกุล (2556) ปจจัยภายนอกดานการเมือง มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการลงทุนของนัก

ลงทุน ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ดานระยะเวลาในการถือครอง หลักทรัพยเฉลี่ย มีความสัมพันธใน

ระดับต่ําและเปนไปในทิศทางตรงกันขาม พฤติกรรมการลงทุน ดานจํานวนคร้ังที่ลงทุนเฉลี่ย (คร้ัง/ ป) และ 

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโนมป (2557) ทางการเมืองอยูในสภาวะผันผวนอยูตลอดเวลา 

อีกทั้งความไมแนนอนทางการเมืองซึ่งยากที่จะคาดการณลวงหนามีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออมตอ

ความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการทําใหการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเมืองจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ การปรับอัตราภาษีธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง

กฎหมายและขอตกลงที่เปนอุปสรรค ตอการลงทุนและดําเนินธุรกิจ 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยในคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชใหเปนประโยชนและแนวทางสําหรับโบรก

เกอรซื้อขายหลักทรัพย ในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคล โดยแบงเปน ดานเพศ 

อายุ อาชีพ และ สถานภาพสมรส ตางกัน ทําใหพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน โบรกเกอรซื้อขายหลักทรัพยจึงควรใหความสําคัญในการใหขอมูลขาวสาร การ

นําเสนอ การโฆษณาเพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมคนแตละกลุมไดอยางงาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โบรก

เกอรซื้อขายหลักทรัพยจึงควรใหความสําคัญกับการนําเสนอ เพื่อใหนักลงทุนเขาใจงาย ไมซับซอน สามารถ

เขาถึงกับคนไดทุกกลุม 
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สวนปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหพฤติกรรมการ

ลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน โบรกเกอรซื้อขายหลักทรัพยอาจจะไมตองเนน

ประเด็นดานระดับการศึกษา และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เนื่องจากพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y 

ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นไมมีความแตกตางกันในแตละระดับการศึกษา และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เพราะ

พฤติกรรมการลงทุนดานรูปแบบการลงทุน ดานวัตถุประสงคการลงทุนและจุดมุงหมายการลงทุน เกิดข้ึนได

กับบุคคลทุกระดับการศึกษา และ ทุกระดับรายได 

ปจจัยการลงทุน ประกอบไปดวย ดานผลตอบแทนจากการลงทุน ดานความเสี่ยงจากการลงทุน 

ดานสภาวะเศรษฐกิจ และดานการเมือง มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ดานผลตอบแทนจากการลงทุน จากการวิจัย พบวา ปจจัยการลงทุนดานผลตอบแทนจากการ

ลงทุนนั้นมีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรให

ความสําคัญกับดานผลตอบแทนจากการลงทุน ควรสรางผลตอบแทนที่มีความนาดึงดูดใหแกนักลงทุนเขามา

ลงทุนในหลักทรัพยนั่นๆ ในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปนผล หรือกําไรจากการขายสินทรัพยนั่นๆ 

2. ดานความเสี่ยงจากการลงทุน จากการวิจัย พบวา ปจจัยการลงทุนดานความเสี่ยงจากการลงทุน

นั้นมีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับ

ดานความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งอาจจะแนะนําการเลือกลงทุนที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได หรือแนะนํา

เปนการลงทุนที่ไดผลตอบแทนคุมคาตอความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได 

3. ดานสภาวะเศรษฐกิจ จากการวิจัย พบวา ปจจัยการลงทุนดานสภาวะเศรษฐกิจ นั้นมีผลตอ

พฤติกรรมการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับดานสภาวะ

เศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะเปนการแนะนําการลงทุน ในเร่ืองแนวโนมการลงทุน ภาวะเงินเฟอ-เงินฝด อัตรา

ดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน 

4. ดานการเมือง จากการวิจัย พบวา ปจจัยการลงทุนดานการเมือง นั้นมีผลตอพฤติกรรมการลงทุน

ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับดานการเมือง ซึ่งอาจจะเปนการ

แนะนําการวิเคราะหปจจัยทางการเมือง ในเร่ืองเสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายภาครัฐที่สงผลตอเศรษฐกิจ 

ในเร่ืองตางๆ  

 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ประชากรที่ศึกษาคร้ังนี้เปนเพียงกลุม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ซึ่งถา

ตองการขอมูลที่มีความหลากหลายมากข้ึน ควรทจะเลือกกลุมประชากรในการศึกษาคร้ังตอไปที่แตกตางจาก

เดิม หรือเพิ่มกลุมขนาดประชากร จากเดิมเปนเพียงจังหวดักรุงเทพมหานคร อาจจะตองเพิ่มระดับภาคหรือ

ระดับประเทศ เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความหลากหลาย 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานอ่ืนๆเพิ่ม ที่จะสงผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ Generation 

Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เชน ปจจัยดานการรับรูขอมูล/ขาวสาร ปจจัยดานกระบวนการตัดสินใจ ปจจัย
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ดานแรงจูงใจ เพื่อจะไดนํามาแกไขและปรับปรุงเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการลงทุนของ 

Generation Y 

3. การเลือกใชเทคนิคการวิจัย อาจจะนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการอ่ืน เพื่อใหไดผลการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน และเลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จาก

เดิมเปนการสุมตัวอยางแบบสะดวก เพื่อใหไดผลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
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