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บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูท่ี้ออกในประเทศไทย ของนกัลงทุนทัว่ไป 

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กู้

ของนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้อง

นกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาลกัษณะของหุน้กูมี้ผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 4) เพื่อศึกษาทศันคติต่อการระบาด

ของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปใน

สถานการณ์ Covid-19 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม โดยการสุ่มแบบสะดวก จ านวน 

400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 



ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ

วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ โดยใช้สถิติหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวิธี

วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจยั พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 240 คน มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี มีจ านวน 

204 คน การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 296 คน สถานภาพโสด มีจ านวน 264 คน มีรายไดต้่อเดือน 

30,001-40,000 บาท จ านวน 128 คน ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 295 คน  

 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี เพศ อาย ุและรายไดต้่อเดือนต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้อง

นกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 พบวา่ปัจจยัลกัษณะของหุน้กู ้และปัจจยัทศันคติต่อการระบาดของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมท่ี

ไดรั้บผลกระทบ มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นกูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 ท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to. 1) study the factors affecting the investment decision of 

general investors in the situation of Covid-19 2) study the factors affecting the investment decision of 

general investors in the situation of Covid-19 classified by personal factors. 3) study the characteristics of 

debentures affecting the investment decision of general investors in the situation of Covid-19 4) study the 

attitudes towards Covid-19 outbreak on the impacted industries now its affect investment decision in 

debentures of general investors in the Covid-19 situation. Data were collected by questionnaires by 

convenience selection of 400 people. The statistics used in the analysis were percentage, mean (x̅) and 

standard deviation (S.D). Hypotheses a testing used t-test statistics, One-way ANOVA. And analyzing the 

influence of dependent variables on independent variables. The statistic was used to find the relationship 

between the variables by using multiple regression analysis.  

 The results of study revealed that most participants were mostly woman with 240 persons; aged 

between 31-40 year old with 204 persons; had a bachelor's degree education 296 persons; mostly single 

with 264 persons; had monthly incomes between 30,001 -40,000 baht for 142 persons; and company 

employees with 295 persons. 



 It was found that the sample group with different gender, age and monthly income had a 

statistically significant difference in the investment decision of general investors in debentures under the 

Covid-19 situation at 0.05 level.  

 It was found that the characteristics of the debentures and factors of the attitudes towards the 

Covid-19 outbreak to the impacted industries, affecting the investment decision in debentures of general 

investors in the Covid-19 situation at a statistically significant level of 0.05. 

 

บทน า 

 การระบาดของไวรัสโคโรนา เป็นการระบาดทัว่โลกโดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 

โดยท่ี ส านกังานสาธารณสุขเมืองอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย ์ประเทศจีน ไดอ้อกประกาศเป็นทางการ พบโรคปอด

อกัเสบไม่ทราบสาเหตุ องคก์ารอนามยัโลกไดอ้อกประกาศใหโ้รคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เป็นโรคระบาดใหญ่ทัว่โลก  

 ในประเทศไทย กรมควบคุมโรคไดเ้ปิดศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน เพื่อตอบโตก้ารระบาดของโรค 

Covid-19 หลงัจากท่ีประเทศจีนประกาศพบผูป่้วย และเร่ิมคดักรองหาผูติ้ดเช้ือท่ีช่องทางเขา้ออกประเทศ ได้

พบผูติ้ดเช้ือรายแรกเป็นนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย 

 จากการระบาดของ Covid-19 ในประเทศไทยช่วงตน้ปี 2563 ท าใหรั้ฐบาลประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินทัว่ราชอาณาจกัรและมีค าสั่งใหปิ้ดสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคชัว่คราว โดย

รัฐบาลไดข้ยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร ไปจนถึงวนัท่ี 31 

กรกฎาคม พ.ศ.2564  

 เม่ือวิกฤต Covid-19 เกิดขึ้น กลุ่มธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบอนัดบัแรก และหนกัท่ีสุดก็คือ ธุรกิจการ

ท่องเท่ียว ในปี 2562 ประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติรวม 39.9 ลา้นคน มีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

1.9 ลา้นลา้นบาท แต่ทวา่ในปี 2563 จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติลดจ านวนลงเหลือเพียง 6.7 ลา้นคน รายได้

จากการท่องเท่ียวต่างชาติเหลือเพียง 332 ลา้นบาท และจะหลีกเล่ียงไม่ไดว้า่ ผลกระทบน้ีจะลามไปท่ี ธุรกิจ

โรงแรม โดยทางสมาคมโรงแรมไทยประเมิณวา่ กวา่ 95% ของโรงแรมทั้งหมดหรือคิดเป็น 30,936 แห่งจะ

ไม่มีรายไดเ้พราะการระบาดของ Covid-19 นอกจากน้ี เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลงท าใหก้ารส่งออกไทย

ไดรั้บผลกระทบ การลงทุนจากทั้งนกัลงทุนต่างประเทศและนกัลงทุนไทยหยดุชะงกั และผลจากการขาด

รายไดท้ าใหเ้ศรษฐกิจในประเทศชะลอตวัลง ซ่ึงทั้งหมดสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได ้การจา้งงาน 



และกระแสเงินสดของธุรกิจอยา่งรุนแรง และเม่ือทางรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทัว่ประเทศ จึงยิง่

ส่งผลต่อเน่ืองและส่งผลกระทบกบัทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศ จากขอ้มูลการส ารวจภาวะการมีงานท าของ

ประชากรโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่มีผูว้า่งงานกว่า 7.5 แสนคน ซ่ึงสูงกวา่ปีก่อนในช่วงเวลา

เดียวกนัถึงเกือบเท่าตวั ส่วนผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคมท่ีขอรับสิทธิประโยชน์กรณีวา่งงานตาม

มาตรา 38 ก็เพิ่มสูงขึ้นไปท่ีประมาณ 3 แสนคน 

 และการแพ่รระบาดของ Covid-19 ท าใหห้ลายประเทศประกาศ Lockdown ท าใหกิ้จกรรมทาง

เศรษฐกิจหยดุลง ส่งผลใหต้ลาดเคล่ือนไหวอยา่งไม่สมเหตุสมผล กล่าวคือนกัลงทุนกลบัเทขายพนัธบตัร

รัฐบาล เพื่อถือเงินสดเท่านั้น ความตอ้งการถือเงินสดท่ีเพิ่มขึ้นท าใหค้วามเส่ียงดา้นสภาพคล่องปรับสูงขึ้น

ตามจากการท่ีมีคนขายสินทรัพยม์ากกวา่คนซ้ือ ตลาดตราสารหน้ีของไทยจึงมีความผนัผวนมากในช่วงตน้

ของการระบาด 

 จากผลกระทบในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการระบาดของโรค Covid-19 ท่ีเกิดขึ้นทัว่โลก ซ่ึงลว้น

ส่งผลกระทบต่อการท าธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในหุน้กูท่ี้ออกในประเทศไทย ของนกัลงทุนทัว่ไป ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เพื่อตอบค าถามวา่ 

ปัจจยัใดท่ีนกัลงทุนใชใ้นการตดัสินใจการลงทุนในสถาวะวิกฤติ Covid-19 ท่ีก าลงัเกิดขึ้นในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในหุน้กูท่ี้ออกในประเทศ

ไทย ของนกัลงทุนทัว่ไป ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 แตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาลกัษณะของหุน้กูมี้ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ 

Covid-19 

3. เพื่อศึกษาทศันคติต่อการระบาดของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบมีผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในหุ้นกูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 

4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุนในหุน้กู ้ของนกัลงทุนทัว่ไป ในสถานการณ์ Covid-19 

 

 

 



สมมติฐานของการวิจัย 

1. เพศ ท่ีแตกต่างกนัท าให ้การตดัสินใจลงทุนในหุ้นกูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 

ต่างกนั 

2. อาย ุท่ีแตกต่างกนัท าให ้การตดัสินใจลงทุนในหุ้นกูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 

ต่างกนั 

3. สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัท าให ้การตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ 

Covid-19 ต่างกนั 

4. ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัท าให ้การตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ 

Covid-19 ต่างกนั 

5. รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัท าให ้การตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ 

Covid-19 ต่างกนั 

6. อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัท าให ้การตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 

ต่างกนั 

7. ลกัษณะของหุน้กู ้ประกอบดว้ย 1) อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้2) อตัราผลตอบแทนของหุน้กู ้

(Yield) 3) งวดการจ่ายดอกเบ้ีย 4) อายขุองหุ้นกู ้5) สิทธิเรียกร้องของหุน้กู ้6) การใชสิ้นทรัพยค์  ้า

ประกนั 7) แนวโนม้ดอกเบ้ียในตลาด มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปใน

สถานการณ์ Covid-19 

8. ทศันคติต่อการระบาดของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบ มีผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในหุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบการตดัสินใจเลือกลงทุนในหุน้กู ้และในกองทุนรวมตราสารหน้ีของนกัลงทุน

ทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 

2. เพื่อใหน้กัลงทุนสามารถน าผลการวิจยัประกอบการตดัสินใจเลือกลงทุน 

 



เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุน 

 การลงทุน คือ การชะลอการใชเ้งินจ านวนหน่ึงในเวลาปัจจุบนั และน าไปซ้ือสินทรัพยห์รือตราสาร

ทางการเงิน โดยคาดหวงัวา่ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอนาคต เงินลงทุนจ านวนน้ีจะงอกเงยขึ้น และ

ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีสามารถชดเชยทั้งระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้

อยา่งคุม้ค่า (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบนักองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน, 2553, หนา้ 5) 

 แนวคิดเกีย่วกบัหุ้นกู้ 

 หุน้กูเ้ป็นตราสารหน้ีท่ีออกโดยภาคธุรกิจเอกชน เพื่อระดมทุนไปใชใ้นการด าเนินกิจการ โดยอาศยั

อ านาจตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตราสารหน้ีเหล่าน้ีมกัจะมีการ

ออกแบบในรูปลกัษณะต่างๆ กนั และจะมีความเส่ียงของการท่ีผูอ้อกจะผิดนดัในการจ่ายดอกเบ้ียและเงินตน้

อยู ่ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นในรูปของอตัราผลตอบแทนส่วนต่างท่ีนกัลงทุนตอ้งการ เพื่อชดเชยความเส่ียงต่างๆ 

(สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2551, หนา้ 10) 

 ความแตกต่างระหวา่งตราสารทุนและตราสารหน้ี 

 รูปแบบของผลตอบแทน ตราสารหน้ีส่วนใหญ่จะมีการจ่ายดอกเบ้ียใหก้บัผูถื้อ ในขณะท่ีตราสาร

ทุนมีผลตอบแทนอยูใ่นรูปของเงินปันผล 

 สิทธิในการเรียกร้อง บริษทัผูอ้อกตราสารลม้ละลายหรือมีการช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการ  ผูถื้อตรา

สารหน้ีจะมีสิทธิไดรั้บเงินคืนก่อนผูถื้อตราสารทุน 

 อายกุารลงทุน โดยทัว่ไปตราสารหน้ีจะระบุวนัครบก าหนดไถ่ถอนท่ีแน่นอน ส่วนตราสารทุน นั้น

ไม่ไดมี้อายท่ีุจ ากดั 

 ความเส่ียงและผลตอบแทน การลงทุนในตราสารหน้ีผูถื้อตราสารหน้ีอยูใ่นฐานะเจา้หน้ี ส่วนการ

ลงทุนในตราสารทุนอยูใ่นฐานะเจา้ของ ส าหรับในกิจการเดียวกนั ความเส่ียงในการลงทุนในตราสารหน้ีจึง

ต ่ากวา่การลงทุนในตราสารทุน 

 สภาพคล่อง การซ้ือขายตราสารหน้ีในตลาดรองมกัมีสภาพคล่องของการซ้ือขายต ่ากว่าสภาพคล่อง

ของการซ้ือขายในตลาดตราสารทุน (ฝ่ายพฒันาความรู้ผูป้ระกอบวิชาชีพ, 2564, หนา้ 12-14) 

รูปแบบการเสนอขายตราสารหน้ีภาคเอกชนทัว่ไป 



1. การเสนอขายในกรณีทัว่ไป (Public Offering: PO) 

2. การเสนอขายในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 

ลกัษณะเฉพาะตวัและเง่ือนไขพิเศษของตราสารหน้ี (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย, 2551, หนา้ 13) 

1. แบ่งตามลกัษณะการจ่ายดอกเบ้ีย 

1.1. ไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียคือ ตราสารหน้ีท่ีไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียในช่วงอายขุองตราสาร แต่จะลดราคา

หนา้ตัว๋ลง และไดรั้บเงินตามหนา้ตัว๋ เม่ือหมดอายุ 

1.2. จ่ายดอกเบ้ียประจ า เป็นตราสารหน้ีท่ีจ่ายดอกเบ้ียเป็นงวดตามท่ีก าหนดไวใ้นตราสารหน้ี 

1.3. ทบดอกเบ้ีย จะไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียระหวา่งงวดแต่จะจ่ายใหเ้ม่ือตราสารหน้ีครบก าหนด 

2. แบ่งตามสิทธิเรียกร้อง 

2.1. หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

2.2. หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 

3. แบ่งตามการใชสิ้นทรัพยค์  ้าประกนั 

3.1. หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั 

3.2. หุน้กูมี้หลกัประกนั 

4. แบ่งตามลกัษณะท่ีซบัซอ้น 

4.1. หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4.2. หุน้กูซ่ึ้งก าหนดเงินเพื่อไถ่ 

4.3. หุน้กูซ่ึ้งผูอ้อกสามารถไถ่ถอนไดก่้อนก าหนด (Callable bond) 

4.4. หุน้กูซ่ึ้งผูถื้อสามารถไถ่ถอนไดก่้อนก าหนด (Puttable bond) 

4.5. หุน้กูท่ี้มีอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูเ้พิ่มขึ้น 

4.6. หุน้กูอ้ตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

4.7. หุน้กูท่ี้เล่ือนการช าระดอกเบ้ีย 

4.8. หุน้กูห้ลายประเภทท่ีมีการออกพร้อม 

4.9. หุน้กูท่ี้ไม่ช าระดอกเบ้ียดว้ยเงิน 

4.10. หุน้กูส้องสกุลเงิน 

ส่วนประกอบท่ีส าคญัของตราสารหน้ีไดแ้ก่ (สันติ กีระนนัทน์, 2548, หนา้ 9) 

1. มูลค่าท่ีตราไว ้(Par value) 

2. อตัราดอกเบ้ียหนา้ตัว๋ (Coupon rate) 



3. งวดการจ่ายดอกเบ้ีย (Coupon frequency) 

4. วนัหมดอายหุรือวนัครบก าหนดไถ่ถอน (Maturity date) 

5. ช่ือผูอ้อก (Issuer) 

6. ประเภทของตราสารหน้ี 

7. ขอ้สัญญา (Covenants) 

ผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหน้ี 

 (ศุภชยั ศรีสุชาติ, 2556, หนา้ 115) กล่าววา่ ในกรณีท่ีอนัดบัเครดิตของตราสารหน้ีเท่ากนั เม่ือตอ้ง

ตดัสินใจลงทุนในตราสารหน้ีแบบไหน ส่ิงส าคญัท่ีเราควรพิจารณาคือ อตัราผลตอบแทนจนครบก าหนดไถ่

ถอน (yield to maturity) ซ่ึงจะท าใหเ้ราสามารถเปรียบเทียบมูลค่าตราสารหน้ีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคูปองและอายุ

ของตราสารหน้ีท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2551, หนา้ 86) อตัรา

ผลตอบแทนของตราสารหน้ี คืออตัราผลตอบแทนกระทัง่ถึงก าหนดไถ่ถอน สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน 

1. อตัราผลตอบแทนจากดอกเบ้ีย current yield  

2. อตัราผลตอบแทนจากก าไรจากการขาย capital gains yield 

 โดยปกติ เม่ือธนาคารกลางผา่นทางการประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ดัสินใจในนโยบาย

แลว้ เม่ือส้ินสุดการประชุมจะมีการประกาศนโยบาย พบวา่ภายหลงัแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลาง

จะมีผลกระทบต่อระดบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดการเงินเสมอ (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2551, หนา้ 54) 

อนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) เป็นการประเมินความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหน้ี โดย 

“สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agencies)” ท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกังานก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

 แนวคิดเกีย่วกบักองทุนรวม 

 กองทุนรวม คือ วิธีการลงทุนรูปแบบหน่ึงท่ีผูล้งทุนน าเงินของตนมาลงทุนร่วมกนัโดยมีผูจ้ดัการ

กองทุนท าหนา้ท่ีน าเงินนั้นไปลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ ในตลาดเงินหรือตลาดทุน 

ตามนโยบายการลงทุนท่ีมีการบอกกล่าวเอาไวล้่วงหนา้ ซ่ึงเม่ือไดรั้บผลตอบแทนการลงทุนมาแลว้ 



ผลประโยชน์ต่างๆ ก็จะสะสมไวใ้นกองทุนรวม ซ่ึงผูล้งทุนแต่ละบุคคลอาจรับผลตอบแทนการลงทุน โดย

การขายหน่วยลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนรูปแบบของส่วนเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน หรืออาจรับผลตอบแทนเป็น

เงินปันผลในกรณีท่ีกองทุนรวมนั้นมีนโยบายการจ่ายปันผล ทั้งน้ี ผูล้งทุนแต่ละบุคคลจะไดรั้บผลตอบแทน

ไปตามสัดส่วนของการท่ีตนมีส่วนร่วมอยูใ่นกองทุนนั้น (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย, 2548, หนา้ 1) 

 แนวคิดเกีย่วกบัความเส่ียงด้านอตัราเงินเฟ้อกบัตราสารหนี้ 

 ตราสารหน้ีส่วนใหญ่มีความเส่ียงดา้นอตัราเงินเฟ้อเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียจะคงท่ีแต่อตัราเงินเฟ้อมี

การเปล่ียนแปลงได ้ยกเวน้ตราสารหน้ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีอา้งอิงกบัอตัราเงินเฟ้อ (สถาบนัพฒันาความรู้

ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2551, หนา้ 49-50) 

 แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจลงทุน 

 การตดัสินใจเป็นการน าหลกัเกณฑห์รือเคร่ืองมือต่างๆ เขา้มาช่วยในการตดัสินใจ เพื่อท าใหผู้ ้

ตดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดนอ้ยลงหรือการตดัสินใจไดถู้กตอ้งมากขึ้น การตดัสินใจท่ีจะมีภายใตส้ถานการณ์

ต่างๆ ท่ีสามารถท าการประเมินได ้และใชก้ฎเกณฑห์รือเคร่ืองมือดงักล่าวพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการ

ตดัสินใจ อยา่งไรก็ตาม การท าการตดัสินใจไดน้ าเอาความน่าจะเป็นเชิงจิตและแบบเง่ือนไขเขา้มาเก่ียวขอ้ง

เสมอทั้งน้ี เพราะบุคคลต่างมีเหตุผลในการด าเนินธุรกิจของตนยอ่มตอ้งการเลือกผลลพัธ์หรือ ผลตอบแทนท่ี

ดีท่ีสุด แต่ถา้มีทางเลือกเพียงทางเดียว ปัญหาการตดัสินใจก็ไม่เกิดขึ้นเพราะถึงอยา่งไรก็ตอ้งเลือกวิธีท่ีมีอยู ่

ซ่ึงจะไม่มีการเปรียบเทียบวา่ผลลพัธ์หรือผลตอบแทนดีท่ีสุดหรือไม่ แต่ถา้มีวิธีใหผ้ลตอบแทนมากกวา่หน่ึง

ทางแลว้ ก็จะตอ้งมีการตดัสินใจเลือกทางหรือวิธีท่ีจะท าใหไ้ดผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด ซ่ึงการตดัสินใจเลือก

ดงักล่าวน้ีเป็นเร่ืองท่ียุง่ยากและสลบัซบัซอ้นยิง่ขึ้น อจัฉรา บุญสม, 2555, หนา้ 10 (อา้งถึงใน จตุพร อินทร์

อกัษร, 2560, หนา้ 10) 

 แนวคิดเกีย่วกบัการระบาดของ Covid-19 

 (กรมควบคุมโรค 2563) รายงานเก่ียวกบัโรค Covid-19 ไวด้งัน้ี 

 ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 เป็นตระกูลของไวรัสท่ีก่อใหอ้าการป่วยตั้งแต่โรคไขห้วดั

ธรรมดาไปจนถึงโรคท่ีมีความรุนแรงมาก ซ่ึงเป็นสายพนัธุ์ใหม่ท่ีไม่เคยพบมาก่อนในมนุษยก่์อใหเ้กิดอาการ

ป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เช้ือจากคนสู่คนได ้โดยเช้ือไวรัสน้ีพบคร้ังแรกในการ

ระบาดในเมืองอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย ์สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019 

 



 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. สุรเชษฐ ชูตระกูลทรัพย ์(2558) ศึกษาเร่ือง ทศันคติของนกัลงทุนต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่เหตุผลท่ีท าใหน้กัลงทุนตดัสินใจซ้ือเพื่อปล่อยเช่าพบวา่

ไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนดา้นต่างๆไดแ้ก่สถานภาพและรายได ้คนโสดท่ีไม่มีภาระ

มกัจะกลา้เส่ียงและสนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดความงอกเงยแก่เงินทุนและดา้นรายได้

การมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการลงทุนและส่งผลต่อ

ลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยา่ง 

2. กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจใน

การลงทุน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ 

อาย ุสถานภาพสมรส และรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์การลงทุน

ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

3. จตุพร อินทร์อกัษร (2560) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF เพื่อ

ลดหยอ่นภาษีของนกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาโครงการ

พิเศษมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF จ าแนกเป็นราย

ดา้น มีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน มีระดบัการตดัสินใจ

สูงสุด 

4. มนินธ์ปภา จีรวิทยบ์ุปผา (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนของนกัลงทุน

รายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนใน

กองทุนเพื่อการออม ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงัอยูท่ี่ 10%-20% ของเงินลงทุน มีความคาดหวงั

ระยะเวลาคืนทุนภายใน 1-3 ปี 

5. ณฐัพร ภทัรเกษวิทย ์(2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

เล้ียงชีพของคนวยัทางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

ช่วงอายรุะหวา่ง 31–40 ปี สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั มีการศึกษาระดบัต่ากวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรี 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 40,000 บาท และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

 

 



วธิีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุ้นกูท่ี้ออกในประเทศไทย ของนกัลงทุนทัว่ไป 

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัลงทุนทัว่ไป

ท่ีลงทุนในหุน้กูแ้ละกองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศไทย ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี

ทั้งหมด 400 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากตารางของ ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ มีการก าหนด

ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และขนาดความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 

แบบสอบถาม โดยยดึวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดเป็นหลกั แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ตอนดงัน้ี 

1. แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย -เพศ  -อาย ุ-สถานภาพ -ระดบั

การศึกษา -รายไดต้่อเดือน -อาชีพ 

2. แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะของหุน้กู ้ประกอบไปดว้ย -อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้-อตัรา

ผลตอบแทนของหุ้นกู ้(Yield) -แนวโนม้ดอกเบ้ียในตลาด -งวดการจ่ายดอกเบ้ีย -อายขุองหุน้กู ้-สิทธิ

เรียกร้องของหุน้กู ้-การใชสิ้นทรัพยค์  ้าประกนั 

3. แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อการระบาดของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบ ประกอบ

ไปดว้ย -ท่านคิดวา่การระบาดของโควิดท าใหก้ าลงัซ้ือของท่านลดลง -ท่านคิดวา่การระบาดของโควิด

ท าใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั -ท่านคิดวา่การระบาดของโควิดท าใหท้่านตอ้งชะลอการลงทุน -ท่าน

คิดวา่การระบาดของโควิดท าใหก้ระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว -ท่านคิดวา่การระบาดของโควิดท าให้

กระทบต่อธุรกิจโรงแรม -ท่านคิดวา่การระบาดของโควิดท าใหก้ระทบต่อธุรกิจคา้ปลีก- ท่านคิดวา่การ

ระบาดของโควิดท าใหก้ระทบต่อธุรกิจการเงิน 

4. แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนในหุน้กู ้ของนกัลงทุนทัว่ไป ในสถานการณ์ Covid-19 

ประกอบไปดว้ย -ท่านมีการคน้หาขอ้มูลของหุน้กูท่ี้สนใจก่อนการตดัสินใจลงทุน -ท่านมีการน าขอ้มูลท่ี

ไดม้าประเมินและเปรียบเทียบเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน -เม่ือท่านไดผ้ลลพัธ์จากการประเมิน

ท่านจะตดัสินใจลงทุนโดยไม่ลงัเล -คุณภาพของผูอ้อกหุ้นกูมี้ผลต่อการตดัสินใจ -ในการตดัสินใจลงทุน

ผูล้งทุนคาดหวงัในผลก าไรจากการลงทุน -ท่านลงทุนภายใตก้รอบความเส่ียงท่ียอมรับได ้-ท่านศึกษา

และเปรียบเทียบรายละเอียดของหุน้กูก่้อนการตดัสินใจลงทุนในแต่ละคร้ัง 

 แบบสอบถามในตอนท่ี 2 เป็นตน้ไป ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Rating scale มีค าตอบ ใหเ้ลือก 5 

ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

 

 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 240 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีจ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51 การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74 สถานภาพโสด มีจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66 มีรายไดต้่อเดือน 

30,001-40,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 295 คน คดิ

เป็นร้อยละ 73.8 

 ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี เพศ อาย ุและรายไดต้่อเดือนต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

หุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

ตอนท่ี 2 ลกัษณะของหุ้นกู้ 

 จากผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัลกัษณะของหุน้กู ้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกัลงทุน

ทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง เป็นไปตามสมมติฐาน 

ตอนท่ี 3 ทัศนคติต่อการระบาดของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบ 

 จากผลการทดสอบพบวา่ ปัจจยัทศันคติต่อการระบาดของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมท่ีไดรั้บ

ผลกระทบ มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 ท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง เป็นไปตามสมมติฐาน 

ตอนท่ี 4 การตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ ของนักลงทุนท่ัวไป ในสถานการณ์ Covid-19 

 จากผลการทดสอบพบวา่นกัลงทุนมีการตดัสินใจลงทุนในหุน้กู ้โดยการคน้หาขอ้มูลของหุน้กูท่ี้

สนใจก่อนการตดัสินใจลงทุน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.74 

 

การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่ เพศ อาย ุและรายไดต้่อเดือน ท่ีต่างกนั 

ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในหุน้กูท่ี้ออกในประเทศไทย ของนกัลงทุนทัว่ไป ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 

แตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิเคราะห์ดา้น เพศ อาย ุและรายไดต้่อเดือน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ มนินธ์ปภา จี

รวิทยบ์ุปผา (2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนของนกัลงทุนรายยอ่ย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ปัจจยัดา้น เพศ อาย ุและรายไดต้่อเดือน มีผลต่อการตดสินใจในการเลือก

ลงทุนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัลกัษณะของหุน้กู ้มีผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในหุ้นกูข้องนกัลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง



สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นแนวทาง ในการตดัสินใจ

ลงทุนในหุน้กูท่ี้ออกในประเทศไทย ของนกัลงทุนทัว่ไป ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ 

ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อาย ุและรายไดต้่อเดือนต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจลงทุนในหุน้กูข้องนกั

ลงทุนทัว่ไปในสถานการณ์ Covid-19 แตกต่างกนั จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของแต่ละ

บุคคลก็เป็นตวัแปรหน่ึงในการท่ีจะตอ้งค านึงถึง เพื่อใหก้ารลงทุนสามารถใหผ้ลตอบแทนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย

ท่ีสุด 

 ลกัษณะของหุน้กู ้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหุน้กู ้ของนกัลงทุนทัว่ไป ในสถานการณ์ Covid-19 

โดยระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนดา้นลกัษณะของหุน้กู ้มีการพิจารณามากท่ีสุดคือ อนัดบัความน่าเช่ือถือ

ของหุน้กู ้ซ่ึงอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูน้ี้ เป็นตวัช้ีวดัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุน้กู ้ซ่ึงการจะออก

อนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษทัจดัอนัดบัเครดิต จะดูลกัษณะของบริษทั ผลประกอบการ หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

เง่ือนไขท่ีก าหนดใหป้ฏิบติัตาม รวมถึงปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อดูวา่มีความสามารถช าระหน้ีคืนขนาด

ไหน และออกมาเป็นสัญลกัษณ์เพื่อก าหนดความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ 

 ทศันคติต่อการระบาดของ Covid-19 ต่ออุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในหุน้กู ้ของนกัลงทุนทัว่ไป ในสถานการณ์ Covid-19 โดยระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนดา้น การระบาด

ของโควิดท าใหก้ระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว มีการพิจารณามากท่ีสุด 

 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป 

2.1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลงทุน เช่น ทศันคติการลงทุน พฤติกรรม

การลงทุน 

2.2. การศึกษากลุ่มตวัอยา่งอาจเพิ่มนกัลงทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกรุงเทพมหานครเพื่อใหมี้การกระจายตวัของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมากขึ้น 
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