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บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อสารวจลักษณะปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้านการลงทุนของ
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้านการลงทุนที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ ประชาชนในวัยทางานที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และแบบสถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูลถดถอยพหุ (Multiple Regression
Analysis) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สินต่างกัน ทาให้พฤติกรรม
การลงทุนในด้านเป้าหมายการลงทุน รู ปแบบการลงทุนและลักษณะการลงทุนไม่แตกต่างกัน และปัจจัยการลงทุนใน
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านความเสี่ ยงและผลตอบแทนต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการลงทุนในด้านเป้าหมายการ
ลงทุน รู ปแบบการลงทุนและลักษณะการลงทุนไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: พฤติกรรมการลงทุน ; คนวัยทางาน
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to survey Personal Factor and Investment Factor of working people in
Bangkok 2) to study the influence of Personal Factor and Investment Factor did affect to Investment Behavior of
Working People in Bangkok
The sample group used in this research was working-ages person was 400 people using a questionnaire to
collect data Statistics for data analysis include frequency, percentage, mean and standard deviation.
The hypothesis was tested by Independent Sample (t-test), one-way ANOVA, Multiple Regression Analysis
(MRA) in case of its had statistically significant differences testing a pair of variables by LSD was used to test
hypothesis for each pair in order to see which pair are different.
The results of hypothesis testing showed that Personal Factor of working people in Bangkok in terms of
gender, age, education, status, career, income, expenses, debt and Investment Factor in terms of economics, political,
risk and return are different did not affect to Investment Behavior.
Keywords: Investment Behavior; Working People

บทนา
ในปัจจุบนั ชีวิตของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย สิ่ งที่สาคัญในชีวิตนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานที่ทาให้มนุษย์
เราดารงชีวิตอยูต่ ่อไป ยังมีปัจจัยที่สาคัญอีกอย่างนึงก็คือ เงิน หากมนุษย์ไม่มีเงิน การดารงชีวิตก็จะยากลาบาก เนื่องจาก
ชีวิตทุกวันนี้ตอ้ งใช้เงิน ไม่วา่ จะเป็ นค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเสื้ อผ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น ซึ่งทุกอย่างต้องใช้เงิน
ทั้งสิ้ นหรื อแม้แต่ตอนตาย ค่าทาศพก็ยงั ต้องใช้เงินอยูด่ ี ดังนั้นสิ่ งที่มนุษย์อย่างเราควรให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆก็
คือ การเก็บเงินหรื อการออมเงินนัน่ เอง
โดยวัยที่สามารถเก็บออมเงินได้ดีที่สุดคือ คนวัยทางาน เนื่องจากคนในวัยนี้สามารถทางานหาเงิน มีรายได้เป็ น
ของตัวเอง รวมถึงเป็ นวัยที่รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึงสามารถที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินได้
มากมายและถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
และนอกเหนือจากการเก็บออมเงิน การทาให้เงินเพิ่มมูลค่าของเงินก็ถือเป็ นสิ่ งสาคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากการ
เพิ่มมูลค่าของเงิน จะทาให้เราสามารถออมเงินได้มากขึ้นและถึงเป้าหมายในการออมเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยที่เราไม่
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ต้องเหนื่อยทางานเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น และการเพิ่มมูลค่าของเงินนัน่ มีหลายวิธี ซึ่งวิธีที่คนไทยรวมถึงคนทั้งโลกนิยม
ในการเพิ่มมูลค่าของเงินมากที่สุดนั้นก็คือ การลงทุน
การลงทุนในโลกนี้มีหลากหลายวิธี ตั้งแต่การนาเงินไปฝากในธนาคารเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็ น
วิธีการลงทุนที่มีความเสี่ ยงต่าที่สุด การเก็งกาไรซื้อของ การลงทุนในทองคา การซื้อหุน้ สามัญ การซื้อตราสารทุน ฯลฯ
โดยการลงทุนที่ดีน้ นั ผูล้ งทุนควรวิเคราะห์ตวั เองและประเมินความเสี่ ยงที่สามารถรับได้ในการลงทุน เพื่อเลือกการ
ลงทุนที่เหมาะสมให้กบั ตัวเอง
และจากที่กล่าวมาข้างต้นผูศ้ ึกษาค้นคว้าอิสระจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้านการลงทุนที่มีผลต่อเป้าหมายการลงทุน
รู ปแบบการลงทุนและลักษณะการลงทุน โดยการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้จะเลือกทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างตาม
ขั้นตอนต่อไป

วัตถุประสงค์ งานศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
1.เพื่อสารวจลักษณะปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้านการลงทุนของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้านการลงทุนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร

ขอบเขตงานศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
1.ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้คือ คนวัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2.ขอบเขตด้านระยะเวลา โดยการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ดาเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
3.ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ตอ้ งการศึกษา โดยการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของ
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร รวมถึงศึกษาในด้านเป้าหมายการลงทุน รู ปแบบของการลงทุนและลักษณะการ
ลงทุน
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ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สินต่อเดือน และปัจจัยการลงทุน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านความ
เสี่ ยงและผลตอบแทน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย เป้าหมาย
การลงทุน รู ปแบบการลงทุนและลักษณะการลงทุน

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสามารถนาปัจจัยนั้น
ไปปรับปรุ งหรื อพัฒนา เพื่อเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้น
3.ทาให้ทราบถึงเป้าหมายการลงทุน รู ปแบบการลงทุนและลักษณะการลงทุนของคนวัยทางาน เพื่อนาข้อมูล
ไปวิเคราะห์ในการพัฒนาต่อไป
4.เป็ นแนวทางให้องค์กรหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ นาผลการศึกษาไปส่ งเสริ มหรื อพัฒนาข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุน
5.บุคคลที่สนใจในการลงทุน สามารถนาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ไปต่อยอดหรื อศึกษาแนว
ทางการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้

ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ ึกษาค้นคว้าอิสระได้แบ่งแนวคิดและทฤษฎีออกเป็ น 4 ด้าน
ดังนี้
แนวคิดด้ านการลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2557:62-64) ได้ให้เป้าหมายในการลงทุนไว้ดงั นี้
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1.Near-Term High Priority Goal หมายถึง การลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนสั้น แต่เป้าหมายของการลงทุนนั้น
มีความสาคัญในอันดับสู ง เช่น
เป้าหมาย-เงินวางมัดจา (Down Payment) บ้านที่อยูอ่ าศัย เงินทุนเพื่อการศึกษาประจาปี เป้าหมายการใช้เงินนี้
ชัดเจนและการใช้เงินกาลังจะถึงกาหนดในเวลาอันสั้นและภาระผูกพันนี้มีความสาคัญสู งมาก
หลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ควรลงทุน-ตราสารที่ใกล้เคียงเงินสดและมีความเสี่ ยงต่า เช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
รัฐบาลระยะสั้น บัตรเงินฝาก ตัว๋ เงินที่ธนาคารค้ าประกัน อาวัลหรื อรับรอง โดยตราสารทุกประเภทต้องมีอายุครบ
กาหนดภายในระยะเวลาที่ตอ้ งการใช้เงินนั้น หลักทรัพย์เหล่านี้ตอ้ งมีสภาพคล่องของการเปลี่ยนแปลงเป็ นเงินได้อย่าง
รวดเร็ วมากและมีความเสี่ ยงในการลงทุนต่า
2.Long-Term High Priority Goal หมายถึง การลงทุนที่ระยะเวลาการลงทุนยาว เป้าหมายการลงทุนนั้นมี
ความสาคัญในอันดับสู ง เช่น
เป้าหมาย-การมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง การมีชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ สามารถจุนเจือให้แก่ผอู ้ ื่น
หลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ควรลงทุน-กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ ยง
โดยให้น้ าหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงต่าในสัดส่ วนที่สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู ง
และปานกลาง
3.Short-Term Low Priority Goal หมายถึง การลงทุนที่ระยะเวลาการลงทุนสั้น เป้าหมายการลงทุนนั้นมี
ความสาคัญน้อย เช่น
เป้าหมาย-หวังนาเงินกาไรไปใช้ในการท่องเที่ยว เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นเป้าหมายที่มีความสาคัญต่อชีวิตในอันดับที่ต่า
กว่าสองเป้าหมายแรก โดยเป้าหมายนี้หากไม่บรรลุผลก็ไม่ส่งผลใดๆอย่างรุ นแรงต่อผูล้ งทุน
หลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ควรลงทุน-หลักทรัพย์เก็งกาไรทุกประเภท แต่ตอ้ งมีสภาพคล่องสู ง เช่น หุน้ ยอด
นิยมที่มีค่า Beta Coefficient สู ง หรื อตราสารอนุพนั ธ์และสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่มีความเสี่ ยงสู ง
4.Entrepreneurial/Money Making Goal หมายถึง การลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนเป็ นจานวนมากภายใน
ระยะสั้นๆ การลงทุนในลักษณะนี้อาจเป็ นโอกาสที่ไม่มีบ่อยครั้งนัก แต่กเ็ กิดขึ้นได้ในระยะที่ตลาดหุน้ ร้อนแรง ราคาหุน้
พุง่ สู งขึ้นอย่างรวดเร็ว
เป้าหมาย-ทุ่มเงินลงทุน เพื่อหวังรวยในระยะสั้น
หลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ควรลงทุน-ตราสารอนุพนั ธ์ หุน้ ที่มีค่าเบต้าสู งและทองคา
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แนวคิดที่เกีย่ วกับผู้ลงทุนในตลาดการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2557:60-61) ได้วิเคราะห์ผลู ้ งทุนตามการวิเคราะห์แบบ Demographics
ดังนี้
1.รายได้และความมัง่ คัง่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการลงทุนในตลาดการเงิน เมื่อบุคคลมีรายได้สูงกว่า
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคในปัจจุบนั (Current Consumption) บุคคลนั้นก็ยอ่ มมีเงินเหลือใช้เกิดเป็ นเงินทุนที่
สามารถนาไปลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะนาเงินลงทุนและ
ผลประโยชน์ ที่เกิดจากการลงทุนนั้น ไปใช้ในการจัดหาสิ่ งอุปโภคบริ โภคที่ตอ้ งการในอนาคต (Future Consumption)
2.ช่วงอายุ มีความสัมพันธ์กบั รายได้ กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีอายุเพิม่ ขึ้น ระดับรายได้และพฤติกรรมการใช้จ่าย
ตลอดจนการออมก็จะเปลี่ยนแปลงไป ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยและมีรายได้อยูใ่ นช่วงสะสมทรัพย์ มักจะนิยมลงทุนในลักษณะที่มี
ความเสี่ ยงสู ง เพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า เพราะหากการลงทุนไม่ประสบผลดังที่คาดไว้กย็ งั สามารถ
เริ่ มต้นสะสมทรัพย์ใหม่ เนื่องจากอายุยงั น้อยและมีโอกาสแก้ตวั ขณะที่ผมู ้ ีอายุมากกว่าแม้วา่ จะมีรายได้ที่มนั่ คงแล้วก็มกั
นิยมที่จะลงทุนในลักษณะที่มีความเสี่ ยงโดยรวมต่าลง แม้วา่ ผลตอบแทนจะลดลงก็ตาม ทั้งนี้เพราะหากเกิดข้อผิดพลาด
หรื อไม่ประสบความสาเร็ จในการลงทุนแล้ว ช่วงอายุที่เหลืออาจไม่เพียงพอที่จะเริ่ มต้นสะสมทรัพย์ใหม่
ด้ านพฤติกรรมนักลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2558) ได้ให้รูปแบบของพฤติกรรมนักลงทุนที่ดีดงั นี้
1.ศึกษาหาความรู ้ก่อนการลงทุนทั้งความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและความรู ้เกี่ยวกับวิธีการซื้อขายใน
ตลาดทรัพย์ เช่น วิธีการส่ งคาสัง่ การซื้อขาย การขึ้นเครื่ องหมายในการซื้อขาย กระบวนการรับเงินปันผล เป็ นต้น
2.การกระจายการลงทุนไปยังสิ นทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีความเสี่ ยงต่ากว่าหุน้ เช่น พันธบัตร ตราสารหนี้
กองทุนรวม ทองคา เป็ นต้น
3.วางหลักเกณฑ์หรื อแนวทางในการลงทุนในหลักทรัพย์ไว้ล่วงหน้า เช่น กาหนดอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน กาหนดประเภทของหลักทรัพย์ที่ตอ้ งการลงทุน เป็ นต้น
4.กาหนดระดับอัตราผลขาดทุนที่ยอมรับได้จากการลงทุนในแต่ละทรัพย์สินซึ่งการลงทุนที่มีผลกาไรส่ วน
ใหญ่ กาหนดอัตราผลขาดทุนที่ยอมรับได้อยูท่ ี่ร้อยละ 1-5
5.ปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้ล่วงหน้าหรื อมีวินยั ในการลงทุน เพื่อเป้าหมายการลงทุนที่กาหนดไว้
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6.ใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในระดับที่มาก โดยมีการพิจารณา
ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจัยด้านภาวะอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านบริ ษทั ที่ลงทุน ปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะ
ตลาดหลักทรัพย์โดยรวม
7.ทยอยซื้อหลักทรัพย์ โดยผูล้ งทุนที่มีผลกาไรส่ วนใหญ่ทยอยซื้อหลักทรัพย์แต่ละทรัพย์ จานวน 2-3 ครั้งและ
ในช่วงตลาดขาขึ้น ไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์บ่อยเกินไป
8.มีรูปแบบในการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างเช่น ซื้อหุน้ เพิ่มเติมเมื่อ SET Index มีแนวโน้ม ว่าจะขึ้นจากการ
ประเมินด้านเทคนิค ซื้อหุน้ ตามแนวเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) ขายหุน้ เมื่อ SET Index มีแนวโน้มว่าจะลง ขายหุน้
ตามแนวต้านหรื อเมื่อหลุดแนวรับ เป็ นต้น
9.บันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอ
10.ติดตามข้อมูลของบริ ษทั ที่ลงทุนและคาดว่าจะลงทุน รวมถึงสภาวะตลาดเป็ นประจา
แนวคิดที่เกีย่ วกับปัจจัยที่มีผลต่ อการลงทุน
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ (2562)ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนดังนี้
1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็ นปัจจัยสาคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ปัญหาทางเศรษฐกิจ
อาจส่ งผลกระทบต่อปั ญหาอื่นๆ ได้อีกมากมาย ดังนั้นปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็ นปัจจัยที่ผลู ้ งทุนควรคานึงถึงก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจเข้าซื้อหุน้ ของบริ ษทั ต่างๆ
2. ปัจจัยทางการเมือง เป็ นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ได้อย่างรวดเร็วและรุ นแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปัจจัยการเมืองในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลเป็ นผูก้ าหนดนโยบายต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ น
การกาหนดอัตราภาษี การส่ งเสริ มการลงทุน การหาตลาดต่างประเทศ เป็ นต้น
3. การเคลื่อนย้ายเงินทุน หรื อ Fund Flow โดย Fund Flow คือ เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเหตุผล
หลักๆที่ตอ้ งให้ความสนใจกับ Fund Flow ก็เพราะว่า ตลาดหุน้ ไทยนั้นมีขนาดเล็กมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณเงิน
ของนักลงทุนต่างประเทศ ด้วยเหตุผลนี้ทาให้ราคาหุน้ มีการปรับตัวสู งขึ้นหากมีเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามา
ลงทุนในตลาดหุน้ ในปริ มาณที่มาก และในทางตรงกันข้ามหาก Fund Flow นี้ไหลออกจากตลาดหุน้ ไทย ก็ส่งผลให้ท้ งั
ราคาและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ร่วงลงได้
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งานศึกษาค้ นคว้ าอิสระที่เกีย่ วข้ อง
1.รุ่ งตะวัน แซ่พวั (2561:บทคัดย่อ)ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ Generation X ในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยได้ศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุน การกระจายการลงทุน และทัศนคติในด้านการลงทุน
ของกลุ่ม Generation X ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 37–53 ปี ผูศ้ ึกษาค้นคว้าอิสระใช้ขอ้ มูลประเภทปฐมภูมิ
(Primary Data) โดยการเก็บแบบสอบถามจาก Generation X ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้ น 254
ตัวอย่าง จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และทดสอบทางสถิติที่โดยใช้ ค่าสถิติร้อยละ t-Test, One-Way Anova และ
Chi-Square งานศึกษาค้นคว้าอิสระพบว่า Generation X ส่ วนมากมีรายได้หลักจากเงินเดือนหรื อค่าจ้างจากงานประจา
มากที่สุด มีรายได้รวมต่อเดือนมากกว่า 75,001 บาท ส่ วนใหญ่ไม่มีบุคคลที่ตอ้ งอุปการะแต่มีภาระหนี้สินส่ วนบุคคล
โดยมีภาระหนี้สินในรู ปหนี้สินระยะยาว ส่ วนช่องทางการออมที่คนวัยนี้ เลือกออมมากที่สุด คือ เงินฝากธนาคาร
รองลงมา คือ กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) และช่องทางการลงทุนที่กลุ่มตัวอย่างเลือกลงทุนเป็ นอันดับต้นๆ คือ
กองทุนรวม หุน้ สามัญ และอสังหาริ มทรัพย์และที่ดิน โดยวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน คือ เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ

วิธีดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็ นการศึกษาค้นคว้าอิสระแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม(Questionnaire) แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
สาหรับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ใช้การคานวณสู ตรของ W.G.Cochran (1977: อ้างอิงถึงใน ธีรวุฒิ เอกะ
กุล. 2543) โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามแบบปลายปิ ด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สินต่อเดือน มีจานวนข้อคาถามในแบบสอบถามทั้งหมด 8 ข้อ
1.2 ปัจจัยการลงทุนของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทน มีจานวนข้อคาถาม 14 ข้อ กาหนดให้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
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1.3 พฤติกรรมการลงทุนของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เป้าหมายการลงทุน รู ปแบบการลงทุนและ
ลักษณะการลงทุน มีจานวนข้อคาถาม 15 ข้อ กาหนดให้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั แปรปัจจัยส่ วนบุคคล
ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระ
หนี้สินต่อเดือน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวั แปรปัจจัย
การลงทุนของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านความเสี่ ยงและผลตอบแทน
และพฤติกรรมการลงทุนของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เป้าหมายการลงทุน รู ปแบบการลงทุนและ
ลักษณะการลงทุน
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศ
2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลในด้านอายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สินต่อเดือน
2.2 ใช้สถิติ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุน ประกอบด้วย
เป้าหมายการลงทุน รู ปแบบการลงทุนและลักษณะการลงทุน หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ น
รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD

ผลการศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามปัจจัยส่ วน
บุคคล อธิบายตามตัวแปรที่สาคัญที่ผศู ้ ึกษาค้นคว้าอิสระได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
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1. เพศต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องเป้าหมายการลงทุน
รู ปแบบการลงทุนและลักษณะการลงทุนไม่แตกต่างกัน
2. อายุต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องเป้าหมายการลงทุนไม่แตกต่างกัน
3. อายุต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องรู ปแบบการลงทุนและลักษณะการลงทุน
แตกต่างกัน
4. รายได้ต่อเดือนต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องเป้าหมายการลงทุน รู ปแบบ
การลงทุนและลักษณะการลงทุนไม่แตกต่างกัน
5. รายจ่ายต่อเดือนต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องเป้าหมายการลงทุน รู ปแบบ
การลงทุนและลักษณะการลงทุนไม่แตกต่างกัน
6. ภาระหนี้สินต่อเดือนต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องเป้าหมายการลงทุน
รู ปแบบการลงทุนและลักษณะการลงทุนไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามปัจจัยด้านการ
ลงทุน อธิบายตามตัวแปรที่สาคัญที่ผศู ้ ึกษาค้นคว้าอิสระได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ปัจจัยด้านการลงทุนในด้านเศรษฐกิจ หัวข้อคาถาม ปั ญหาและสภาวะทางเศรษฐกิจไทยมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุนของท่านแตกต่างกันพบว่าส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องเป้าหมายการลงทุน
แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านการลงทุนในด้านเศรษฐกิจ หัวข้อคาถาม ปั ญหาและสภาวะทางเศรษฐกิจไทยมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุนของท่านแตกต่างกันพบว่าส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องรู ปแบบการลงทุนและ
ลักษณะการลงทุนไม่แตกต่างกัน
3. ปัจจัยด้านการลงทุนในด้านการเมือง หัวข้อคาถาม ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองมีผลต่อการตัดสิ น
ลงทุนของท่านแตกต่างกันพบว่าส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องเป้าหมายการลงทุนและรู ปแบบ
การลงทุนแตกต่างกัน
4. ปัจจัยด้านการลงทุนในด้านการเมือง หัวข้อคาถาม ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองมีผลต่อการตัดสิ น
ลงทุนของท่านแตกต่างกันพบว่าส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องลักษณะการลงทุนไม่แตกต่าง
กัน
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5. ปัจจัยด้านลงทุนในด้านความเสี่ ยงและผลตอบแทน หัวข้อคาถาม ผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการลงทุนมีผล
ต่อการตัดสิ นใจลงทุนของท่านแตกต่างกันพบว่าส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องเป้าหมายการ
ลงทุนแตกต่างกัน
6. ปัจจัยด้านลงทุนในด้านความเสี่ ยงและผลตอบแทน หัวข้อคาถาม ผลประโยชน์อื่นๆที่ได้จากการลงทุนมีผล
ต่อการตัดสิ นใจลงทุนของท่านแตกต่างกันพบว่าส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน ในเรื่ องรู ปแบบการ
ลงทุนและลักษณะการลงทุนไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการลงทุน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน พบว่า
พฤติกรรมการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือนและภาระ
หนี้สินต่อเดือนไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการลงทุนกับพฤติกรรมการลงทุน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการลงทุนกับพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางาน พบว่า
พฤติกรรมการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านการลงทุน โดยปัจจัยด้านลงทุนในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนไม่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาค้นคว้าอิสระไปใช้
1. เป้าหมายการลงทุน จากการผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการลงทุน เพื่อเก็งกาไรในการลงทุน
ดังนั้น ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชนควรให้ขอ้ มูลหรื อความรู ้เกี่ยวกับการลงทุนแก่ประชาชนทัว่ ไป
ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปมีความรู ้เกี่ยวกับปัจจัยการลงทุน รวมถึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ได้รับและ
สามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองได้
2. รู ปแบบการลงทุน จากการผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่สนใจที่จะลงทุนในเงินฝากธนาคารกับสถาบันการเงิน
ต่างๆ ดังนั้น ทางสถาบันการเงินและภาครัฐควรออกมาตราการหรื อนโยบายที่เกี่ยวกับในเรื่ องของดอกเบี้ยเงินฝาก
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เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถที่จะได้ผลประโยชน์จากการลงทุนในสถาบันการเงินที่มากขึ้น รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆควรมี
มาตรการที่สามารถสร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจให้แก่ผลู ้ งทุนมากขึ้นด้วย
3. ลักษณะการลงทุน จากการผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เน้นลักษณะการลงทุนแบบเงินต้นปลอดภัยและได้รับ
ผลตอบแทนสม่าเสมอ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยในเงินต้นเป็ นหลัก ดังนั้นทางภาครัฐ
หรื อเอกชนควรมีมาตรการหรื อสนับสนุนการลงทุนที่มีความเสี่ ยงน้อย เพือ่ กระตุน้ ในประชาชนมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
และมีการวางแผนทางการเงินได้อย่างตรงตามลักษณะการลงทุนของตนเอง

ข้ อเสนอแนะสาหรับการค้ นคว้ าอิสระครั้งต่ อไป
1. การค้นคว้าอิสระครั้งต่อไปควรทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการลงทุนของคนวัยทางานในเขตอื่นๆ
นอกเหนือจากกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้การศึกษาครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างได้อย่างทัว่ ถึงมากยิง่ ขึ้น
2. การค้นคว้าอิสระครั้งต่อไปควรทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการออมเงิน เนื่องจากการลงทุนกับการออมจะมี
ลักษณะในการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการค้นคว้าอิสระครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่ องพฤติกรรม
การออมจะได้รู้ถึงการวางแผนทางการเงินมากยิง่ ขึ้น
3. การค้นคว้าอิสระครั้งต่อไปควรทาการศึกษาปัจจัยด้านการลงทุนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในด้านอื่นๆ
เพิ่มมากขึ้น เช่น ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านจริ ยธรรม เป็ นต้น
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