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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื ่อสำรวจลักษณะปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ของการวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทาง
การเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อม
ทางการลงทุน ที่ส่งผลต่อการวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คนวัย
ทำงานใน จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ คือ คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ แบบ T-test และสถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Wat ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการ
วิเคราะห์แบบการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ของคนวัยทำงานในจังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศ อายุ อาชีพ 
แตกต่างกัน ทำให้การวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงินไม่แตกตา่งกัน 
และคนวัยทำงานที่มีประสบการณ์การทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ทำให้การวางแผนการลงทุน ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงินแตกต่างกัน และสภาพแวดล้อมการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านหลักทรัพย์ ด้านการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน ด้านการบริหารความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี 
คำสำคัญ : การวางแผนการลงทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, อิสรภาพทางการเงิน 
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Abstract 

 The purposes of this research were (1) to survey the demographic factors. 

Investment environment of investment planning in the Stock Exchange of Thailand for the 

financial freedom of working-age people in Nonthaburi Province. (2) to study the influence of 

demographic factors. Investment environment affecting investment planning in the Stock 

Exchange of Thailand for the financial freedom of people working in Nonthaburi Province. 

The sampling group was 400 workers in Nonthaburi province using questionnaires to collect 

statistical data. The statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard 

deviation. The hypotheses were tested by T-Test and One-Way ANOVA Statistics. In case of 

statistically significant difference, testing a pair of variables by LSD and Regression Analysis 

were used. 

The results of this study revealed the demographic factors of working-age people in 

Nonthaburi province with different gender, ages, occupations affecting investment planning 

in the Stock Exchange of Thailand for Financial Freedom is no different, and the working-age 

people who have different work experience and the average monthly income affecting 

investment planning in the Stock Exchange of Thailand for Financial Freedom is different. 

The investment environment, economy securities, fundamental analysis, risk management 

influence on investment planning in the Stock Exchange of Thailand for Financial Freedom 

to working-age people in Nonthaburi Province. 

Key words : Investment planning, Stock Exchange of Thailand , Financial Freedom 

 

บทนำ 

 เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันมีการใช้ช่วงชีวิตไปกับการเรียนหนังสือ เพ่ือก้าวเดินเข้าสู่ถนน
สาย “การทำงาน” ซ่ึงนับเป็นช่วงระยะเวลายาวนานที่สุดร่วม 40 ปี ต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงวัยเกษียณ จึงทำ
ให้การใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่มักใช้เวลาหมดไปกับการทำงาน ซึ่งบางคนทำงานจนเรียกได้ว่า “ ทำจนตัวเป็น
เกลียว หัวเป็นน็อต” โดยการเริ่มเข้าทำงานก็จะมีรายได้เป็นค่าตอบแทน แต่ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้แก่ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ แม้ความก้าวหน้าในอาชีพ
การงานทำให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นตามลำดับ แต่ความต้องการที่เพิ่มความสะดวกสบายก็มากขึ้นเช่นกัน 
ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในกรณีที่มีครอบครัวและมีบุตร ภาระค่าใช้จ่ายก็จะยิ่ง เพิ่มสูงขึ้น
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มากเช่นกนั และภาคเศรษฐกิจ ในปัจจุบันที่อยู่ในยุคท่ีตัวเลขดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีอัตราไม่ต่างจาก 0% 
ยิ่งเมื่อหักลบกับอัตราเงินเฟ้อแล้วตัวเลขมีผลติดลบ การฝากเงินไว้ในธนาคารเพียงอย่างเ ดียวไม่น่าจะเป็น
ตัวเลือกในการบริหารเงินออม จึงจำเป็นต้องวางแผนการเงินในทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้ถึงเป้าหมายในชีวิตหรือ
ความฝันของตนเอง  
 อิสรภาพทางการเงิน หรือ Financial Freedom เชื ่อว่าเป็นคำที่คนวัยทำงานหลายคนใฝ่ฝัน ซึ่งมี
ความหมายคือการที่เรามีรายได้ ไม่ว่าจะมาจากสินทรัพย์ต่างๆ เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ค่าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ รวมผลตอบแทนจากตัวอย่างสินทรัพย์เหล่านี้ มากพอที่จะใช้จ่ายใช้สอยไปจนสิ้นอายุขัย 
โดยที่ไม่ต้องทำงานที่เป็นลักษณะงานที่ต้องทำเพ่ือให้ได้ค่าตอบแทน แต่สามารถทำงานที่ตนเองชอบ หรืองาน
อาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึง ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคล คือ การ
บริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มา และวางแผนใช้เงินนั้นให้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของบุคคลนั้น 
โดยการวางแผนการเงินประกอบด้วย การวางแผนกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) หรือการวางแผนการออม 
การวางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี การวางแผนประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก 
 ผู้ค้นคว้าจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาการวางแผนการเงิน ในด้านการวางแผนการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือนำไปสู่คำว่าอิสรภาพทางการเงิน ของคนวัยทำงาน ในจังหวัดนนทบุรี   

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสำรวจลักษณะปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ของการวาง
แผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ืออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานในจังหวัดนนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ที่ส่งผลต่อการ
วางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน  คนวัยทำงานในจังหวัด
นนทบุรี 

ขอบเขตของการค้นคว้าอิสระ 

 การค้นคว้าอิสระ การวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทาง
การเงิน ของคนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ผู้ค้นคว้า ได้กำหนดขอบเขต ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ดังนี้ 

• ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทำงาน ใน จังหวัดนนทบุรี แบ่งเป็นด้าน เพศ อายุ อาชีพ 
ประสบการณ์ทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

• ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการลงทุน แบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านหลักทรัพย์ 
ด้านการวิเคราะห์ทางพ้ืนฐาน และด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้านการบริหารความเสี่ยง 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือ
อิสรภาพทางการเงิน ของคนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี 
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2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

 การค้นคว้าอิสระครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ปกครอง
ทั้งหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร 

 3.  ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือ คนวัยทำงาน ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 980,645 คน โดยผู้ศึกษาได้ใช้
วิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่งกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน 
**ข้อมูลประชากรจาก รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

 ระยะเวลาที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 2 เดือน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นประโยชน์ ต่อผู้ค้นคว้า เพื่อใช้วางแผนไปสู่อิสรภาพทางการเงิน 
 2. ผลการศึกษานี้คาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจจะนำไปใช้ในประกอบในการวางแผนและ
ตัดสินใจการลงทุนได้ 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ การวางแผนการลงทุน 

การวางแผนการลงทุน หมายถึง การวางแผนจัดสรรเงินทุนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดย
คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์  ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ เป้าหมายและ
ระยะเวลาในการลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่สามารถรับได้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงิน
ส่วนบุคคล  

เกียรติศักดิ พัฒนดำรงเกียรติ (ม.ป.ป.) (2550) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ลงทุนหุ้นสามัญใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า นักลงทุนหุ้นสามัญทั่วไปใน เขตกรุงเทพมหานคร ส่วน
ใหญ่เป็น เพศชายมีอายุอยู่ ในช่วง 30 – 39 ปี สถานภาพโสดมีการศึกษา ระดับปริญญาตรีอาชีพส่วนใหญ่เป็น
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท โดยนักลงทุนมีแหล่งที่มาของเงินทุนจาก
เงินออม และมีประสบการณ์การลงทุน ในตลาด หลักทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพแวดล้อม
ทางการลงทุน ด้านการวิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจและการเมือง ด้านการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม ด้านการ
วิเคราะห์ภาวะหลักทรัพย์ และ ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนให้ความสำคัญในระดับมากตามลำดับ 
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อธิวัฒน์ โตสันติกุล (2556) ศึกษาเรื่องแนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุน ของนักลงทุนชาวไทย ในเขต  
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนที่มีอายุและอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยใน 
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านจำนวนครั้งที่ลงทุนโดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) และด้านมูลค่าการลงทุนโดย
เฉลี่ย (บาท/ ครั้ง) นักลงทุนที่สถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนของนัก
ลงทุนชาว ไทย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านมูลค่าการลงทุนโดยเฉลี่ย (บาท/ ครั้ง) และปัจจัย
ภายนอกด้าน การเมือง มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านระยะเวลา ในการถือครอง หลักทรัพย์เฉลี่ย มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำและเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม 
พฤติกรรมการลงทุน ด้านจำนวนครั้งที่ลงทุนเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการลงทุนในอนาคต 
โดยมีความสัมพันธ์ใน ระดับต่ำทิศทางเดียวกัน 

ทิฆัมพร จาดสุวรรณ์.(2562). แรงจูงใจในการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่มีผลต่อกระบวนการ  การ
ตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพมหานคร. 
ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีอาชีพเป็น พนักงานเอกชน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 -35,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มี สถานภาพโสด พฤติกรรม
การลงทุน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ 1 - 5 ปี โดยระยะเวลาที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์แบบลงทุนระยะยาว (9 เดือนขึ้นไป) หลักทรัพย์ที่ใช้บริการส่วนใหญ่คือ บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด โดย
ประเภทกลุ ่มหลักทรัพย์ที ่สนใจมากที ่สุดคือทรัพยากร กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้  บัญชี Cash Balance 
Account ในการลงทุน ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินออม โดยมูลค่าเงินลงทุนโดยเฉลี่ยแต่  ละครั้งต่ำกว่า 30,000 
บาท มีนักวิเคราะห์เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ โดยศึกษาข้อมูลจากข่าวสาร  ทางสื่อออนไลน์ส่วน
แรงจูงใจในการลงทุน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจการที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่า  การลงทุนในรูปแบบอื่น 
ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดทุนไทยยุคใหม่มีจุดเริ่มต้นจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ได้
เสนอให้มีการจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบระเบียบขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเน้นให้มีบทบาทสำคัญในการเป็น
แหล่งระดมเงินทุน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

พัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหม่นั ้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ยุค เริ ่มจาก "ตลาดหุ้น
กรุงเทพ"(Bangkok Stock Exchange) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน และต่อมาเป็น "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย" ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Securities Exchange of Thailand" 

การจัดตั้งตลาดหุ้นของไทยเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยในปีต่อมา
ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น "ตลาดหุ้นกรุงเทพ" (Bangkok Stock Exchange) ถึงแม้ว่า
จะมีพ้ืนฐานในการจัดตั้งที่ดีการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นกรุงเทพ ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนัก มูลค่าการซื้อขาย
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มีเพียง 160 ล้านบาทใน ปีพ.ศ. 2511 และ 114 ล้านบาทในปีพ.ศ.2512 การซื้อขายมีปริมาณลดลงเป็น 46 
ล้านบาทในปี พ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2514 การซื้อขายหุ้นกู้มีมูลค่าถึง 87 ล้าน
บาทในปี พ.ศ. 2515 แต่การซื้อขายหุ้นก็ยังคงไม่เป็นที่สนใจ โดยมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่ต่ำสุดมีเพียง 26 ล้าน
บาทเท่านั้น และในที่สุดตลาดหุ้นกรุงเทพก็ต้องปิดกิจการลง 

ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาด 
หลักทรัพย์ที่มีระบบระเบียบและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนั้นได้รับความสนใจจากประชาชน

เป็นอย่างมาก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) จึงได้เสนอ
แผนการจัดตั้งตลาดทุนดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกและมาตรการสำหรับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลได้ทำการว่าจ้างศาสตราจารย์ซิดนีย์ เอ็ม รอบบิ้นส์ 
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เพื่อมาทำการศึกษาช่องทาง
การพัฒนาตลาดทุนไทยในเวลาต่อมา 

ในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลได้เข้ามามีบทบาทโดยการแก้ไข "ประกาศคณะปฏิวัติ ที่ 58 เกี่ยวกับการควบคุม
ธุรกิจ การค้า ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชน" การแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้
รัฐบาลสามารถกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีระเบียบและยุติธรรม หลังจาก นั ้นในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะจัดให้มีแหล่งกลางสำหรับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และการระดมเงินทุนในประเทศตามมาด้วยการแก้ไขบทบัญญัติ
เกี่ยวกับรายได้เพื่อให้สามารถนำเงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได้ ในปีพ.ศ. 2518 รูปแบบทางกฎหมายต่างๆ
ได้รับการปรับแก้จนลงตัว และในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ชื่อ
ภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) ได้เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็น 
ทางการครั้งแรกและได้ทำการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่
มีเงินออม เพราะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนประเภทอ่ืนๆ นอกจากนี้การที่ตลาดหลักทรัพย์
มีบริษัทท่ีจดทะเบียนที่หลากหลาย ตลาดหลักทรัพย์จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความหลากหลายใน
การลงทุนทั้งประเภทสินค้าและผลตอบแทนเพราะมีสินค้าหรือตราสารเพื่อการลงทุนหลายประเภทซึ่งออก
โดยบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในหลายประเภทและหลายอุตสาหกรรมให้เลือกลงทุนตามความ
ต้องการก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ 

 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถานบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (2553) การออมมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออมในกองทุนประกันสังคม กองทุน  Journal 
of Arts Management Vol.4 No.3 September – December 2020 | 573 วารสารศิลปการจัดการ ปีที่ 
4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563 สำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วซึ่งออมจากการ
ทำงานแล้ว วิธีการที่จะทำให้เงินออมมีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น สามารถทำได้โดยการนำเงินออมไปลงทุนใน
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สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เงินฝากธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี้ หุ ้น อสังหาริมทรัพย์ (Properties) 
กองทุนรวม (Unit trusts) และประกันชีวิต (Life Insurance) 

กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม การลงทุน 
และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการศึกษาครั้ง
นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศกึษา 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมเก็บข้อมูล โดยใช้ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
รวบรวมทำวิจัยครั้งนี้ คือ นักลงทุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อ พบความแตกต่าง จะทำการทดสอบด้วยการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธี 16 ของ เชฟเฟ่ (Scheffe) และการวิเคราะห์ทาง
สถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ  (Multiple Linear Regression Analysis) และ
การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 40-59 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 50,001 
บาท ขึ้นไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีประสบการณ์การการลงทุน 4-5 ปี ด้านพฤติกรรมการลงทุนมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแรงจูงใจในการทำงานมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ อิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom) 

ธันวา เลาหศิริวงศ์ (2560) เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินผ่านการลงทุนแบบเน้นคุณค่า กล่าวว่า อิสรภาพ
ทางการเงิน (Financial Freedom) หมายถึง การที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างอิสระในแบบที่ต้องการโดยไม่ต้อง
กังวลถึงเรื่องเงิน มีรายรับมากกว่ารายจ่าย และมากพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ โดยรายรับนั้นจะต้องเป็น
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากงานประจำ (Passive Income) เช่น รายได้จากการลงทุนที่มีผลตอบแทนหรือมีทรัพย์สิน
ที่ก่อให้เกิดรายได้สม่ำเสมอ มีค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมน้อยกว่าระดับของรายได้ 

พิมพ์นารา ทรัพย์เรืองริน (2563) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออิสรภาพทางการเงินของชาวมิลเลนเนียลในกรุง
เทพมหานคร กล่าวว่า อิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom) ถูกวัดโดย 1. อัตราส่วนความอยู่รอด 

(Survival Ratio) คำนวณจาก   
รายได้จากทรัพย์สิน+รายได้จากการทำงาน

ค่าใช้จ่าย
   โดยหากมีค ่ามากกว ่าหร ือเท ่าก ับ 1 

หมายความว่า มีอิสรภาพทางการเงินระดับที่ 1 อิสรภาพทางการเงินด้านความอยู่รอด2. อัตราส่วนความมั่งคั่ง 

(Wealth Ratio) คำนวณจาก  
รายได้จากทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่าย
   โดยหากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 หมายความว่า มีอิสรภาพ

ทางการเงินระดับที่ 2 อิสรภาพทางการเงินด้านความม่ังคั่ง 
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บุญญารัตน์ สร้อยสน (2563) การวิจัยเรื่อง ศึกษาผลของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่มีต่ออิสรภาพ
ทางการเงินของบุคคล: กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)การ
วางแผนการเงินส่วน บุคคลของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร 2)ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่ออิสรภาพ
ทางการเงินของ บุคคลของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร 3)การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่มี
ต่ออิสรภาพ ทางการเงินของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือลูกค้า ที่ใช้ บริการธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อายุ20 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่ง
ใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วจึงนำมาทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้
สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อ
กัน และ ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of variance) ด้วยวิธี F-test เพ่ือ
ทดสอบความ แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (2564) บทความ 7 ขั้นตอนสร้างอิสรภาพทางการเงิน กล่าวว่า อิสรภาพทางการเงิน 
(Financial Freedom) คือความสามารถที่เราสามารถทำสิ่งที่เราต้องการด้วยเวลาและแรงกายแรงใจที่มีอยู่ 
โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแต่อย่างใด หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่คุณมีเงินมากพอและปล่อยให้เงินทำงานโดยผ่าน
การลงทุนในแบบต่างๆ โดยที่คุณไม่ต้องทำงานใดๆ อีกต่อไป การมีอิสรภาพทางการเงินและสามารถใช้ชีวิตใน
แบบที่เราต้องการเป็นความหวังลึกๆ ของคนแทบจะทุกคน แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถไปถึงและบางคนไม่รู้ว่า
ต้องทำอย่างไรจึงจะสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเองได้ 

 

วิธีการค้นคว้าอิสระ 

ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือ คนวัยทำงาน ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 980,645 คน ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ได้ใช้สูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ให้มีความเหมาะสม
กับระดับความเชื่อมั่นในทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 5% ได้จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างของคนวัยทำงาน ใน จังหวัด นนทบุรี จำนวนทั้งหมด 400 คน 

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของคนวัยทำงาน ในจังหวัดนนทบุรี 

ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณก์ารทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการลงทุน ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านหลักทรัพย ์ด้านการวิเคราะห์ทางพ้ืนฐาน ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้าน
การบริหารความเสี่ยง เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น คือ เห็นด้วยมากที่สุด = 5, เห็นด้วยมาก = 4, เห็น
ด้วยปานกลาง = 3, เห็นด้วยน้อย = 2, เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด = 1  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลการวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือ
อิสรภาพทางการเงิน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่เลือกใช้บริการ วิธีการซื้อหลักทรัพย์ ที่มาของ
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เงินทุน ปริมาณเงินที่ใช้ลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน เกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น คือ เห็นด้วยมาก
ที่สุด = 5, เห็นด้วยมาก = 4, เห็นด้วยปานกลาง = 3, เห็นด้วยน้อย = 2, เห็นด้วยน้อยที่สุด = 1  

เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น กำหนดให้ 4.21 – 5.00 = ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด , 
3.41 – 4.20 = ระดับความเห็นด้วยมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความเห็นด้วยปานกลาง, 1.81 – 2.60 = 
ระดับความเห็นด้วยน้อย, 1.00 – 1.80 = ระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่ กับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

อาชีพ ประสบการณ์การทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับสภาพแวดล้อม

ทางการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านหลักทรัพย์ ด้านการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน ด้านการ

วิเคราะห์ทางเทคนิค ด้านการบริหารความเสี่ยง 

 2. สถิติเชิงอนุมาน เพื ่อศึกษาการวางแผนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือ

อิสระภาพทางการเงิน ของคนวัยทำงาน ใน จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ 

ใช้สถิติ T Test ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาการวางแผนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่ออิสระภาพทางการเงิน ของคนวัยทำงาน ใน จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้าน

อายุ อาชีพ ประสบการณ์ทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทาง

เดียว One way ANOVA หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และเพ่ือ

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านหลักทรัพย์ ด้านการวิเคราะห์ทาง

พ้ืนฐาน ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้านการบริหารความเสี่ยง ทีมี่อิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื ่ออิสรภาพทางการเงิน ของคนวัยทำงาน ใน  จังหวัดนนทบุรี โดยใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (MRA) 

ผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย คนวัยทำงานในจังหวัด นนทบุรี สามารถสรุปผลการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 

  1. ประชากรคนวัยทำงานในจังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน ส่งผลให้การวางแผนการ

ลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ืออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ไม่

แตกต่างกัน 

  2. ประชากรคนวัยทำงานในจังหวัดนนทบุรี ที่มีประสบการณ์การทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่างกัน ส่งผลให้การวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ืออิสรภาพทางการเงิน คนวัย

ทำงานใน จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน  
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  3. สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านหลักทรัพย์ ด้านการวิเคราะห์ทางพ้ืนฐาน ด้าน

การบริหารความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพ

ทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องการวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
อิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี สามารถนำข้อเท็จจริงมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ผลการศึกษาเรื่อง การวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทาง
การเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 1.1 ประชากรคนวัยทำงาน ใน จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศต่างกัน ทำให้การวางแผนการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไม่ต่างกัน โดย
ตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันนั้น ทั้งเพศหญิง และชาย สามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้เหมือนกัน ทำให้ไม่ว่า
เป็นเพศใดก็ตามสามารถลงทุนและสามารถทำกำไรได้เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตชสิทธิ์ กิตติ
สุบรรณ.(2560). ที่กล่าวว่า เพศชายและเพศหญิงมีอัตราส่วนระหว่างเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1.2 ประชากรคนวัยทำงาน ใน จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุต่างกัน ทำให้การวางแผนการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไม่ต่างกัน 
เนื่องจากไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูล และศึกษาการลงทุนได้เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วุฒิพงศ์ แสงพันธ์ และ บุฏกา ปัณฑุรอัมพร ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์โดยแบ่งเป็น เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยผลการศึกษาพบว่าเพศไม่มีผลต่อการลงทุนใน  ตลาด
หลักทรัพย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
 1.3 ประชากรคนวัยทำงาน ใน จังหวัดนนทบุรี ที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้การวางแผนการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ืออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไม่ต่างกัน 
เนื่องจากไม่ว่าอาชีพใด ก็มีเป้าหมายในอิสรภาพทางการเงินไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีภาระ การ
มีรายได้จากสินทรัพย์ ทำให้คนมีการวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายอิสรภาพทางการเงินเหมือนกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วุฒิพงศ์ แสงพันธ์ และ บุฏกา ปัณฑุรอัมพร ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์โดยแบ่งเป็น 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยผลการศึกษาพบว่าเพศไม่มีผลต่อการลงทุนใน  
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

1.4 ประชากรคนวัยทำงาน ใน จังหวัดนนทบุรี ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน ทำให้การวาง
แผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบรุี 
โดยรวมต่างกัน เนื่องจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในงาน ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ทำให้คนมี
ความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรี ขุมทรัพย์ (2546) อ้างถึงโดย 
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กนกวรรณ ศรีนวล.(2558). กล่าวว่าผู้ลงทุนที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี กล้าลงทุนและจะยอมรับ ความเสี่ยงได้
มากกว่าผู้ลงทุนที่อายุมากกว่า 40 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใน  ครอบครัว 
ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันเป็นทำให้คนมีความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน 

1.5 ประชากรคนวัยทำงาน ใน จังหวัดนนทบุรี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทำให้การวางแผนการ
ลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี โดยรวม
ต่างกัน เนื่องจากรายได้เฉลี่ยที่ต่างกัน และภาระรายจ่ายที่แตกต่างกัน ทำให้คนมีเงินทุน ในการลงทุนที่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกดล สิริวัฒนชัย และ ดร.อิทธิกร ขาเดช (2556) อ้างถึงโดย เตชสิทธิ์ 
กิตติสุบรรณ.(2560). ที่ทำการศึกษา การตัดสินใจ ลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 -48 ปีในเขต
กรุงเทพมหานคร รายได้ มีผลต่อการลงทุนในหุ้น 

2. สภาพแวดล้อมทางการลงทุน 
 2.1 สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ืออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็น
ว่า คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ในเรื่องของอัตรา
ดอกเบี้ย โดยบริษัทส่วนมาก หากจะมีการลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือขยายธุรกิจ จะระดมทุนจากแหล่งเงินทุน 2 แหล่ง
คือ จากผู้ถือหุ้น หรือกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคาร หรือ การออกหุ้นกู้ เพราะฉะนั้นถ้าหากบริษัทมีการกู้
เงินมาลงทุนสิ่งที่บริษัทจะต้องจ่ายคืนให้ผู้ให้กู้ก็คือ “ดอกเบี้ย” ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มีส่วนของ
หนี้สินอยู่ในงบดุล ทำให้ “ดอกเบี้ย” จึงเป็นต้นทุนทางการเงินของแทบทุกบริษัท สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มณีรัตน์ ศิริเลิศ (2556) อ้างถึงโดย กนกวรรณ ศรีนวล.(2558). ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าการลงทุนอย่างมีนัยความสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2 สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม ไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ืออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็น
ว่าเนื่องจากทุกอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงในการลงทุนเหมือนกัน ไม่ว่าจะลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมใด ก็มีความ
เสี่ยงทุกอุตสาหกรรม ทำให้ไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือ
อิสรภาพทางการเงิน 

2.3 สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านหลักทรัพย์ มีอิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ืออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็น
ว่า คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านหลักทรัพย์ ในเรื่องของลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) เนื่องจากในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคง และอิสรภาพทางการเงิน จะต้องใช้
ระยะเวลา ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนก็ควรจะ เหมาะสมกับแผนการลงทุนของนักลงทุน โดยควรจะทำ
การวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับผู ้ลงทุน แล้ว  เลือกประเภทหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาดให้เหมาะกับ
แผนการลงทุน แล้วจึงวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะเลือก ลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาคุณภาพของบริษัท และ
คุณภาพของผู้บริหารของบริษัทเจ้าของหลักทรัพย์ ลงทุน ในบริษัทท่ีมีความได้เปรียบคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกัน 
มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงกว่าคู่แข่ง มีความรู้ความ ชำนาญในธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ มูลค่าที่แท้จริงของ
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หลักทรัพย์สูงกว่าราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตัวหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้ องลงทุนใน
บริษัทที่มีสินค้าและบริการ ที่เป็นแนวโน้มที่มีการเติบโตในอนาคต  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรี
นวล.(2558). ที่กล่าวว่า ปัจจัยแวดล้อม พื้นฐานที่ ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและราคาหลักทรัพย์ ปัจจัย
เกี่ยวกับตัวหลักทรัพย 

2.4 สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน มีอิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้ศึกษามี
ความคิดเห็นว่า คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านการวิเคราะห์ทาง
พื้นฐาน ในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงิน เนื่องจากเป็นการนำตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินของแต่ละบริษัท มา
คำนวณมรลักษณะของอัตราส่วนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกิจการอื่นหรือ เปรียบเทียบกับผลการ
ดำเนินงานในอดีต ช่วยให้ผู้วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน แนวโน้ม และความเสี่ยง ของกิจการได้ดียิ่งขึ้น 
และเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุน ในระยะยาว เกียรติศักดิ พัฒนดำรงเกียรติ (ม.ป.ป.) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า นักลงทุน
หุ้นสามัญทั่วไปใน เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น เพศชายมีอายุอยู่ ในช่วง 30 – 39 ปี สถานภาพโสดมี
การศึกษา ระดับปริญญาตรีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 50,000 
บาท โดยนักลงทุนมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินออม และมีประสบการณ์การลงทุน ในตลาด หลักทรัพย์ตั้งแต่ 
3 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านการวิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจและการเมือง 
ด้านการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม ด้านการวิเคราะห์ภาวะหลักทรัพย์ และ ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นัก
ลงทุนให้ความสำคัญในระดับมากตามลำดับ 

2.5 สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่มีอิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไม่ตาง
กัน ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า เนื่องจากในการลงทุน ซื้อขายหลักทรัพย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติ
ศักดิ พัฒนดำรงเกียรติ (ม.ป.ป.) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า นักลงทุนหุ้นสามัญทั่วไปใน เขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น เพศชายมี
อายุอยู ่ ในช่วง 30 – 39 ปี สถานภาพโสดมีการศึกษา ระดับปริญญาตรีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท โดยนักลงทุนมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินออม 
และมีประสบการณ์การลงทุน ในตลาด หลักทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพแวดล้อมทางการ
ลงทุน ด้านการวิเคราะห์ภาวะ เศรษฐกิจและการเมือง ด้านการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม ด้านการวิเคราะห์
ภาวะหลักทรัพย์ และ ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุนให้ความสำคัญในระดับมากตามลำดับ 

2.6 สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านการบริหารความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุน ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้ศึกษามีความ
คิดเห็นว่า คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญกับปัจจัยสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง 
ในเรื่องของการคัดเลือกหลักทรัพย์ เนื่องจากเมื่อผู้ลงทุนเข้าใจ “วัตถุประสงค์, ระยะเวลา และเป้าหมาย” ใน
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การลงทุน จะเป็นตัวกำหนดในการเลือกประเภทสินทรัพย์ที่เหมาะสมเข้ามาในพอร์ต ตาม ‘ระดับความเสี่ยง’ 
และ ‘ระยะเวลา’ เพ่ือการสร้างผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังไว้ 

3. การวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ืออิสรภาพทางการเงิน คนวัยทำงาน
ใน จังหวัดนนทบุรี 
 ผลการศึกษาเรื่อง การวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทาง
การเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน 
 3.1 ด้านบริษัทหลักทรัพย์ที่เลือกใช้บริการ ของคนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยคนวัยทำงานในจังหวัด นนทบุรี ส่วนใหญ่ มีการเลือกใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า เนื่องจากทั้ง 
2 บริษัทหลักทรัพย์ มี Application มีการจัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ลงทุนอยู่เป็นประจํา และนอกจากนี้ยังมีบท
วิเคราะห์ที่ดีทําให้นักลงทุนที่ต้องการศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ประโยชน์จาก
ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ช่วยนักลงทุนในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางเทคนิค และพื้นฐานของหลักทรัพย์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ทิฆัมพร จาดสุวรรณ์.(2562). แรงจูงใจในการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่มีผล
ต่อกระบวนการ การตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. กรุงเทพมหานคร. ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ ระหว่าง 30-39 ปี มีอาชีพ
เป็น พนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 -35,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มี 
สถานภาพโสด พฤติกรรมการลงทุน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ 1 - 5 ปี โดย
ระยะเวลาที่ลงทุนในหลักทรัพย์แบบลงทุนระยะยาว (9 เดือนขึ้นไป) หลักทรัพย์ที่ใช้บริการส่วนใหญ่คือ บล. 
ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ที่สนใจมากที่สุดคือทรัพยากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ บัญชี 
Cash Balance Account ในการลงทุน ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินออม โดยมูลค่าเงินลงทุนโดยเฉลี่ยแต่ ละครั้งต่ำ
กว่า 30,000 บาท มีนักวิเคราะห์เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ โดยศึกษาข้อมูลจากข่าวสาร ทางสื่อ
ออนไลน์ส่วนแรงจูงใจในการลงทุน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจการที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่า การลงทุน
ในรูปแบบอื่น ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด  
 3.2 ด้านวิธีการซื้อหลักทรัพย์ ของคนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย
คนวัยทำงานในจังหวัด นนทบุรี ส่วนใหญ่มีการสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้
ศึกษามีความคิดเห็นว่า เนื่องจากในปัจจุบัน การซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี การซื้อขา ย 
สามารถทำได้ง่ายผ่านระบบ Internet หรือ Application บน Smartphone  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิ
พงศ์ แสงพันธ์ และ บุฏกา ปัณฑุรอัมพร ที่กล่าวว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือ เป็นสมาร์ทโฟน และแทป
เลต ในการส่งคําสั่งซื้อขายด้วยตัวเอง  
 3.3 ด้านที่มาของเงินทุน ของคนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดย
คนวัยทำงานในจังหวัด นนทบุรี ส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของเงินทุน มาจากเงินออม ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า 
เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงทำให้นักลงทุน เก็บเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิฆัมพร จาด
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สุวรรณ์.(2562). แรงจูงใจในการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่มีผลต่อกระบวนการ การตัดสินใจลงทุนในหุ้น
สามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพมหานคร. ผลการวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีอาชีพเป็น พนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,000 -35,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มี สถานภาพโสด พฤติกรรมการลงทุน กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ 1 - 5 ปี โดยระยะเวลาที่ลงทุนในหลักทรัพย์แบบ
ลงทุนระยะยาว (9 เดือนขึ้นไป) หลักทรัพย์ที่ใช้บริการส่วนใหญ่คือ บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยประเภทกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่สนใจมากที่สุดคือทรัพยากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ บัญชี Cash Balance Account ในการ
ลงทุน ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินออม โดยมูลค่าเงินลงทุนโดยเฉลี่ยแต่ ละครั้งต่ำกว่า 30,000 บาท มีนักวิเคราะห์
เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ โดยศึกษาข้อมูลจากข่าวสาร ทางสื่อออนไลน์ส่วนแรงจูงใจในการลงทุน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจการที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่า การลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.4 ด้านปริมาณเงินที่ใช้ลงทุน ของคนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยคนวัยทำงานในจังหวัด นนทบุรี ส่วนใหญ่มีปริมาณเงินที่ใช้ลงทุน 100,001 – 500,000 บาท และ 500,001 
– 1,000,000 บาท ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า 
 3.5 ด้านระยะเวลาในการลงทุน ของคนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยคนวัยทำงานในจังหวัด นนทบุรี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการลงทุน 7 - 12 เดือน และ มากกว่า 1 ปี ซึ่งผู้
ศึกษามีความคิดเห็นว่า หากต้องการไปสู่อิสรภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นเป้าหมายในการลงทุน จะเป็นตัวกำหนด
ระยะเวลา เพื่อการสร้างผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิพงศ์ แสงพันธ์ และ 
บุฏกา ปัณฑุรอัมพร ที่กล่าวว่า มีเวลาเพียงพอในการซื้อขายหลักทรัพย์  ด้วยตัวเอง มีเวลาพอที่จะศึกษาหา
ความรู้ด้วยตัวเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสื่อสารให้ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต 
อีเมล์ และช่องทางสื่อโซเชี่ยลในการสื่อสารกับนักลงทุน เป็นหลัก และนําเสนอโปรโมชั่นการขาย การอบรมให้
ความรู้ก็ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเช่นกัน 
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

1. ประชากรคนวัยทำงานในจังหวัดนนทบุรี ที่มีประสบการณ์การทำงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน ส่งผลให้การวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออิสรภาพทางการเงิน คนวัย
ทำงานใน จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ดังนั้นควรให้มีการส่งเสริมให้นักลงทุนหาความรู้ เพิ่มเติม ในแต่ละ
รูปแบบการลงทุน เพื่อเป็นการเสริมความรู้และให้ทราบถึงรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ ที่อาจจะทําให้นักลงทุน
เกิดการเปรียบเทียบ มีการเตรียมตัวและตระหนักในการยอมรับความ เสี่ยง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามปัจจัยแวดล้อมของแต่ละคน 

2. สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านหลักทรัพย์ ด้านการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน ด้าน

การบริหารความเสี่ยง ทีม่ีอิทธิพลต่อการวางแผนการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ืออิสรภาพ

ทางการเงิน คนวัยทำงานใน จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นบริษัท หลักทรัพย์ ควรส่งเสริมความรู้และจัดอบรมให้นัก

ลงทุน 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการค้นคว้าอิสระครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจทําให้ผลการศึกษา
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ดังนั้น เพื่อให้การศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน  สมบูรณ์มากขึ้น การศึกษา
ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือใช้เทคนิคการค้นคว้าอ่ืนๆ เช่น เทคนิคการสัมภาษณ์การสังเกต การ
สนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้าน สภาพเศรษฐกิจและสังคม ค่านิยม การแสดงออก
ทางอารมณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ และมีการ เปรียบเทียบในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง มากขึ้น 
 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งต่อไปควรศึกษาการลงทุนในรูปแบบด้านอื่นๆ นอกเหนือจากในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ ่มเติม เช่น การลงทุนในเงินอิเลคทรอนิคส์ การลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ 

(Cryptocurrency) 
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