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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1.เพื่อส ารวจลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการลงทุนของ

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการลงทุนท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี คือ ประชาชนในวยัท างานท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และแบบสถิติการวิเคราะห์ขอ้มูลถดถอยพหุ (Multiple Regression 

Analysis) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชาชนคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรม

การลงทุนในดา้นเป้าหมายการลงทุน รูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่างกนั และปัจจยัการลงทุนใน

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นความเส่ียงและผลตอบแทนต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการลงทุนในดา้นเป้าหมายการ

ลงทุน รูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

ค าส าคญั: พฤติกรรมการลงทุน ; คนวยัท างาน 
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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 

 

บทน า 

ในปัจจุบนัชีวิตของมนุษยทุ์กคนตั้งแต่เกิดจนตาย ส่ิงท่ีส าคญัในชีวิตนอกเหนือจากปัจจยัพื้นฐานท่ีท าใหม้นุษย์

เราด ารงชีวิตอยูต่่อไป ยงัมีปัจจยัท่ีส าคญัอีกอยา่งนึงกคื็อ เงิน หากมนุษยไ์ม่มีเงิน การด ารงชีวิตกจ็ะยากล าบาก เน่ืองจาก

ชีวิตทุกวนัน้ีตอ้งใชเ้งิน ไม่วา่จะเป็นค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเส้ือผา้ ค่าโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ ซ่ึงทุกอยา่งตอ้งใชเ้งิน

ทั้งส้ินหรือแมแ้ต่ตอนตาย ค่าท าศพกย็งัตอ้งใชเ้งินอยูดี่  ดงันั้นส่ิงท่ีมนุษยอ์ยา่งเราควรใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆก็

คือ การเกบ็เงินหรือการออมเงินนัน่เอง  

โดยวยัท่ีสามารถเกบ็ออมเงินไดดี้ท่ีสุดคือ คนวยัท างาน เน่ืองจากคนในวยัน้ีสามารถท างานหาเงิน มีรายไดเ้ป็น

ของตวัเอง รวมถึงเป็นวยัท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะหาขอ้มูลเก่ียวกบัการออมเงินได้

มากมายและถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

และนอกเหนือจากการเกบ็ออมเงิน การท าใหเ้งินเพิ่มมูลค่าของเงินกถื็อเป็นส่ิงส าคญัเช่นเดียวกนั เน่ืองจากการ

เพิ่มมูลค่าของเงิน จะท าใหเ้ราสามารถออมเงินไดม้ากข้ึนและถึงเป้าหมายในการออมเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยท่ีเราไม่
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ตอ้งเหน่ือยท างานเพื่อใหไ้ดเ้งินมากข้ึน และการเพิ่มมูลค่าของเงินนัน่มีหลายวิธี ซ่ึงวิธีท่ีคนไทยรวมถึงคนทั้งโลกนิยม

ในการเพิ่มมูลค่าของเงินมากท่ีสุดนั้นกคื็อ การลงทุน 

การลงทุนในโลกน้ีมีหลากหลายวิธี ตั้งแต่การน าเงินไปฝากในธนาคารเพื่อใหไ้ดด้อกเบ้ียเงินฝาก ซ่ึงเป็น

วิธีการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด การเกง็ก าไรซ้ือของ การลงทุนในทองค า การซ้ือหุน้สามญั การซ้ือตราสารทุน ฯลฯ 

โดยการลงทุนท่ีดีนั้น ผูล้งทุนควรวิเคราะห์ตวัเองและประเมินความเส่ียงท่ีสามารถรับไดใ้นการลงทุน เพื่อเลือกการ

ลงทุนท่ีเหมาะสมใหก้บัตวัเอง 

และจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาคน้ควา้อิสระจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการลงทุนท่ีมีผลต่อเป้าหมายการลงทุน 

รูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุน โดยการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีจะเลือกท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งตาม

ขั้นตอนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์งานศึกษาค้นคว้าอสิระ 

1.เพื่อส ารวจลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการลงทุนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการลงทุนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตงานศึกษาค้นคว้าอสิระ 

1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีคือ คนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร  

2.ขอบเขตดา้นระยะเวลา โดยการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีด าเนินการศึกษาและเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เก่ียวขอ้งตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 

3.ขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา โดยการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของ

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาในดา้นเป้าหมายการลงทุน รูปแบบของการลงทุนและลกัษณะการ

ลงทุน 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อ

เดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่อเดือน และปัจจยัการลงทุน ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นความ

เส่ียงและผลตอบแทน  

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย เป้าหมาย

การลงทุน รูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถน าปัจจยันั้น

ไปปรับปรุงหรือพฒันา เพื่อเพิ่มการลงทุนใหม้ากข้ึน 

3.ท าใหท้ราบถึงเป้าหมายการลงทุน รูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุนของคนวยัท างาน เพื่อน าขอ้มูล

ไปวิเคราะห์ในการพฒันาต่อไป 

4.เป็นแนวทางใหอ้งคก์รหรือบริษทัท่ีเก่ียวกบัการลงทุนต่างๆ น าผลการศึกษาไปส่งเสริมหรือพฒันาขอ้มูล

เก่ียวกบัการลงทุน 

5.บุคคลท่ีสนใจในการลงทุน สามารถน าขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีไปต่อยอดหรือศึกษาแนว

ทางการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาคน้ควา้อิสระไดแ้บ่งแนวคิดและทฤษฎีออกเป็น 4 ดา้น 

ดงัน้ี 

แนวคดิด้านการลงทุน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557:62-64) ไดใ้หเ้ป้าหมายในการลงทุนไวด้งัน้ี 
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1.Near-Term High Priority Goal หมายถึง การลงทุนท่ีมีระยะเวลาการลงทุนสั้น แต่เป้าหมายของการลงทุนนั้น

มีความส าคญัในอนัดบัสูง เช่น  

เป้าหมาย-เงินวางมดัจ า (Down Payment) บา้นท่ีอยูอ่าศยั เงินทุนเพื่อการศึกษาประจ าปี เป้าหมายการใชเ้งินน้ี

ชดัเจนและการใชเ้งินก าลงัจะถึงก าหนดในเวลาอนัสั้นและภาระผกูพนัน้ีมีความส าคญัสูงมาก 

หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีควรลงทุน-ตราสารท่ีใกลเ้คียงเงินสดและมีความเส่ียงต ่า เช่น ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัร

รัฐบาลระยะสั้น บตัรเงินฝาก ตัว๋เงินท่ีธนาคารค ้าประกนั อาวลัหรือรับรอง โดยตราสารทุกประเภทตอ้งมีอายคุรบ

ก าหนดภายในระยะเวลาท่ีตอ้งการใชเ้งินนั้น หลกัทรัพยเ์หลา่น้ีตอ้งมีสภาพคล่องของการเปล่ียนแปลงเป็นเงินไดอ้ยา่ง

รวดเร็วมากและมีความเส่ียงในการลงทุนต ่า 

2.Long-Term High Priority Goal หมายถึง การลงทุนท่ีระยะเวลาการลงทุนยาว เป้าหมายการลงทุนนั้นมี

ความส าคญัในอนัดบัสูง เช่น  

เป้าหมาย-การมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง การมีชีวิตท่ีดีในวยัเกษียณ สามารถจุนเจือใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีควรลงทุน-กระจายการลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายประเภทเพื่อกระจายความเส่ียง 

โดยใหน้ ้าหนกัการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต ่าในสัดส่วนท่ีสูงกวา่การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง

และปานกลาง 

3.Short-Term Low Priority Goal หมายถึง การลงทุนท่ีระยะเวลาการลงทุนสั้น เป้าหมายการลงทุนนั้นมี

ความส าคญันอ้ย เช่น  

เป้าหมาย-หวงัน าเงินก าไรไปใชใ้นการท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีมีความส าคญัต่อชีวิตในอนัดบัท่ีต ่า

กวา่สองเป้าหมายแรก โดยเป้าหมายน้ีหากไม่บรรลุผลกไ็ม่ส่งผลใดๆอยา่งรุนแรงต่อผูล้งทุน 

หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีควรลงทุน-หลกัทรัพยเ์กง็ก าไรทุกประเภท แต่ตอ้งมีสภาพคล่องสูง เช่น หุน้ยอด

นิยมท่ีมีค่า Beta Coefficient สูง หรือตราสารอนุพนัธ์และสินคา้โภคภณัฑท่ี์มีความเส่ียงสูง   

4.Entrepreneurial/Money Making Goal หมายถึง การลงทุนท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นจ านวนมากภายใน

ระยะสั้นๆ การลงทุนในลกัษณะน้ีอาจเป็นโอกาสท่ีไม่มีบ่อยคร้ังนกั แต่กเ็กิดข้ึนไดใ้นระยะท่ีตลาดหุน้ร้อนแรง ราคาหุน้

พุง่สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

เป้าหมาย-ทุ่มเงินลงทุน เพื่อหวงัรวยในระยะสั้น 

หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีควรลงทุน-ตราสารอนุพนัธ์ หุน้ท่ีมีค่าเบตา้สูงและทองค า 
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แนวคดิที่เกีย่วกบัผู้ลงทุนในตลาดการเงิน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2557:60-61) ไดว้ิเคราะห์ผูล้งทุนตามการวิเคราะห์แบบ Demographics 

ดงัน้ี  

1.รายไดแ้ละความมัง่คัง่ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการลงทุนในตลาดการเงิน เม่ือบุคคลมีรายไดสู้งกวา่

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในปัจจุบนั (Current Consumption) บุคคลนั้นกย็อ่มมีเงินเหลือใชเ้กิดเป็นเงินทุนท่ี

สามารถน าไปลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายวา่จะน าเงินลงทุนและ

ผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากการลงทุนนั้น ไปใชใ้นการจดัหาส่ิงอุปโภคบริโภคท่ีตอ้งการในอนาคต (Future Consumption)  

2.ช่วงอาย ุมีความสมัพนัธ์กบัรายได ้กล่าวคือ เม่ือบุคคลมีอายเุพิ่มข้ึน ระดบัรายไดแ้ละพฤติกรรมการใชจ่้าย

ตลอดจนการออมกจ็ะเปล่ียนแปลงไป ผูท่ี้มีอายนุอ้ยและมีรายไดอ้ยูใ่นช่วงสะสมทรัพย ์มกัจะนิยมลงทุนในลกัษณะท่ีมี

ความเส่ียงสูง เพื่อโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ เพราะหากการลงทุนไม่ประสบผลดงัท่ีคาดไวก้ย็งัสามารถ

เร่ิมตน้สะสมทรัพยใ์หม่ เน่ืองจากอายยุงันอ้ยและมีโอกาสแกต้วั ขณะท่ีผูมี้อายมุากกวา่แมว้า่จะมีรายไดท่ี้มัน่คงแลว้กม็กั

นิยมท่ีจะลงทุนในลกัษณะท่ีมีความเส่ียงโดยรวมต ่าลง แมว้า่ผลตอบแทนจะลดลงกต็าม ทั้งน้ีเพราะหากเกิดขอ้ผดิพลาด

หรือไม่ประสบความส าเร็จในการลงทุนแลว้ ช่วงอายท่ีุเหลืออาจไม่เพียงพอท่ีจะเร่ิมตน้สะสมทรัพยใ์หม่ 

ด้านพฤติกรรมนักลงทุน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2558) ไดใ้หรู้ปแบบของพฤติกรรมนกัลงทุนท่ีดีดงัน้ี  

1.ศึกษาหาความรู้ก่อนการลงทุนทั้งความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท์างการเงินและความรู้เก่ียวกบัวิธีการซ้ือขายใน

ตลาดทรัพย ์เช่น วิธีการส่งค าสัง่การซ้ือขาย การข้ึนเคร่ืองหมายในการซ้ือขาย กระบวนการรับเงินปันผล เป็นตน้ 

2.การกระจายการลงทุนไปยงัสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียงต ่ากวา่หุน้ เช่น พนัธบตัร  ตราสารหน้ี 

กองทุนรวม ทองค า เป็นตน้ 

3.วางหลกัเกณฑห์รือแนวทางในการลงทุนในหลกัทรัพยไ์วล้่วงหนา้ เช่น ก าหนดอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน ก าหนดประเภทของหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการลงทุน เป็นตน้ 

4.ก าหนดระดบัอตัราผลขาดทุนท่ียอมรับไดจ้ากการลงทุนในแต่ละทรัพยสิ์นซ่ึงการลงทุนท่ีมีผลก าไรส่วน

ใหญ่ ก าหนดอตัราผลขาดทุนท่ียอมรับไดอ้ยูท่ี่ร้อยละ 1-5 

5.ปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้หรือมีวินยัในการลงทุน เพื่อเป้าหมายการลงทุนท่ีก าหนดไว ้
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6.ใชปั้จจยัพื้นฐานและปัจจยัทางเทคนิคเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในระดบัท่ีมาก โดยมีการพิจารณา

ปัจจยัดา้นภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจยัดา้นภาวะอุตสาหกรรม ปัจจยัดา้นบริษทัท่ีลงทุน ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะ

ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวม 

7.ทยอยซ้ือหลกัทรัพย ์โดยผูล้งทุนท่ีมีผลก าไรส่วนใหญ่ทยอยซ้ือหลกัทรัพยแ์ต่ละทรัพย ์จ านวน 2-3 คร้ังและ

ในช่วงตลาดขาข้ึน ไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยบ่์อยเกินไป 

8.มีรูปแบบในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์อยา่งเช่น ซ้ือหุน้เพิ่มเติมเม่ือ SET Index มีแนวโนม้ วา่จะข้ึนจากการ

ประเมินดา้นเทคนิค ซ้ือหุน้ตามแนวเส้นค่าเฉล่ีย (Moving Average) ขายหุน้เม่ือ SET Index มีแนวโนม้วา่จะลง ขายหุน้

ตามแนวตา้นหรือเม่ือหลุดแนวรับ เป็นตน้ 

9.บนัทึกการซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

10.ติดตามขอ้มูลของบริษทัท่ีลงทุนและคาดวา่จะลงทุน รวมถึงสภาวะตลาดเป็นประจ า 

แนวคดิที่เกีย่วกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน 

นิภาพนัธ์ พูนเสถียรทรัพย ์(2562)ไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลงทุนดงัน้ี 

1.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์ปัญหาทางเศรษฐกิจ

อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆ ไดอี้กมากมาย ดงันั้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัท่ีผูล้งทุนควรค านึงถึงก่อนท่ีจะ

ตดัสินใจเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทัต่างๆ  

2.  ปัจจยัทางการเมือง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ปัจจยัการเมืองในประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผูก้  าหนดนโยบายต่างๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็น

การก าหนดอตัราภาษี การส่งเสริมการลงทุน การหาตลาดต่างประเทศ เป็นตน้ 

3.  การเคล่ือนยา้ยเงินทุน หรือ Fund Flow โดย Fund Flow คือ เงินลงทุนจากนกัลงทุนต่างชาติ โดยเหตุผล

หลกัๆท่ีตอ้งใหค้วามสนใจกบั Fund Flow กเ็พราะวา่ ตลาดหุน้ไทยนั้นมีขนาดเลก็มาก เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณเงิน

ของนกัลงทุนต่างประเทศ ดว้ยเหตุผลน้ีท าใหร้าคาหุน้มีการปรับตวัสูงข้ึนหากมีเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเขา้มา

ลงทุนในตลาดหุน้ในปริมาณท่ีมาก และในทางตรงกนัขา้มหาก Fund Flow น้ีไหลออกจากตลาดหุน้ไทย กส่็งผลใหท้ั้ง

ราคาและดชันีตลาดหลกัทรัพยร่์วงลงได ้ 
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งานศึกษาค้นคว้าอสิระที่เกีย่วข้อง 

 1.รุ่งตะวนั แซ่พวั(2561:บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ Generation X ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยไดศึ้กษาพฤติกรรมการออมและการลงทุน การกระจายการลงทุน และทศันคติในดา้นการลงทุน

ของกลุ่ม Generation X  ซ่ึงประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 37–53 ปี ผูศึ้กษาคน้ควา้อิสระใชข้อ้มูลประเภทปฐมภูมิ 

(Primary Data) โดยการเกบ็แบบสอบถามจาก Generation X ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 254 

ตวัอยา่ง จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และทดสอบทางสถิติท่ีโดยใช ้ค่าสถิติร้อยละ t-Test, One-Way Anova และ 

Chi-Square งานศึกษาคน้ควา้อิสระพบวา่ Generation X ส่วนมากมีรายไดห้ลกัจากเงินเดือนหรือค่าจา้งจากงานประจ า

มากท่ีสุด มีรายไดร้วมต่อเดือนมากกวา่ 75,001 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีบุคคลท่ีตอ้งอุปการะแต่มีภาระหน้ีสินส่วนบุคคล 

โดยมีภาระหน้ีสินในรูปหน้ีสินระยะยาว ส่วนช่องทางการออมท่ีคนวยัน้ี เลือกออมมากท่ีสุด คือ เงินฝากธนาคาร 

รองลงมา คือ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) และช่องทางการลงทุนท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกลงทุนเป็นอนัดบัตน้ๆ คือ 

กองทุนรวม หุน้สามญั และอสงัหาริมทรัพยแ์ละท่ีดิน โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน คือ เพื่อใชจ่้ายยามเกษียณอาย ุ 

 

วธิีด าเนินการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้อิสระแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเกบ็

รวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี คือ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  

ส าหรับจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ใชก้ารค านวณสูตรของ W.G.Cochran (1977: อา้งอิงถึงใน ธีรวฒิุ เอกะ

กลุ. 2543) โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้อิสระ ประกอบดว้ย 

1. แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยมีรายละเอียดประกอบดว้ย 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่อเดือน มีจ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถามทั้งหมด 8 ขอ้ 

1.2 ปัจจยัการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นความเส่ียงและ

ผลตอบแทน มีจ านวนขอ้ค าถาม 14 ขอ้ ก าหนดให ้5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด 
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1.3 พฤติกรรมการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เป้าหมายการลงทุน รูปแบบการลงทุนและ

ลกัษณะการลงทุน มีจ านวนขอ้ค าถาม 15 ขอ้ ก าหนดให ้5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอ้ย, 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล 

ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระ

หน้ีสินต่อเดือน  

1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยั

การลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง ดา้นความเส่ียงและผลตอบแทน 

และพฤติกรรมการลงทุนของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เป้าหมายการลงทุน รูปแบบการลงทุนและ

ลกัษณะการลงทุน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1 ใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ 

2.2 ใชส้ถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่อเดือน  

2.2 ใชส้ถิติ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุน ประกอบดว้ย 

เป้าหมายการลงทุน รูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุน หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น

รายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 

 

ผลการศึกษาค้นคว้าอสิระ 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล อธิบายตามตวัแปรท่ีส าคญัท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้อิสระไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 



10 
 

1. เพศต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองเป้าหมายการลงทุน 

รูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

2. อายตุ่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองเป้าหมายการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

3. อายตุ่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองรูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุน

แตกต่างกนั 

4. รายไดต่้อเดือนต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองเป้าหมายการลงทุน รูปแบบ

การลงทุนและลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

5. รายจ่ายต่อเดือนต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองเป้าหมายการลงทุน รูปแบบ

การลงทุนและลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

6. ภาระหน้ีสินต่อเดือนต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองเป้าหมายการลงทุน 

รูปแบบการลงทุนและลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้นการ

ลงทุน อธิบายตามตวัแปรท่ีส าคญัท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้อิสระไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นการลงทุนในดา้นเศรษฐกิจ หวัขอ้ค าถาม ปัญหาและสภาวะทางเศรษฐกิจไทยมีผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนของท่านแตกต่างกนัพบวา่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองเป้าหมายการลงทุน

แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นการลงทุนในดา้นเศรษฐกิจ หวัขอ้ค าถาม ปัญหาและสภาวะทางเศรษฐกิจไทยมีผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนของท่านแตกต่างกนัพบวา่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองรูปแบบการลงทุนและ

ลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นการลงทุนในดา้นการเมือง หวัขอ้ค าถาม ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองมีผลต่อการตดัสิน

ลงทุนของท่านแตกต่างกนัพบวา่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองเป้าหมายการลงทุนและรูปแบบ

การลงทุนแตกต่างกนั 

4. ปัจจยัดา้นการลงทุนในดา้นการเมือง หวัขอ้ค าถาม ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองมีผลต่อการตดัสิน

ลงทุนของท่านแตกต่างกนัพบวา่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่าง

กนั 
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5. ปัจจยัดา้นลงทุนในดา้นความเส่ียงและผลตอบแทน หวัขอ้ค าถาม ผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีไดจ้ากการลงทุนมีผล

ต่อการตดัสินใจลงทุนของท่านแตกต่างกนัพบวา่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองเป้าหมายการ

ลงทุนแตกต่างกนั 

6. ปัจจยัดา้นลงทุนในดา้นความเส่ียงและผลตอบแทน หวัขอ้ค าถาม ผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีไดจ้ากการลงทุนมีผล

ต่อการตดัสินใจลงทุนของท่านแตกต่างกนัพบวา่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน ในเร่ืองรูปแบบการ

ลงทุนและลกัษณะการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผล 

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการลงทุน 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน พบวา่ 

พฤติกรรมการลงทุนไม่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดต่้อเดือน รายจ่ายต่อเดือนและภาระ

หน้ีสินต่อเดือนไม่แตกต่างกนั  

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการลงทุนกบัพฤติกรรมการลงทุน 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการลงทุนกบัพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างาน พบวา่ 

พฤติกรรมการลงทุนไม่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัดา้นการลงทุน โดยปัจจยัดา้นลงทุนในดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและ

ความเส่ียงและผลตอบแทนส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาคน้ควา้อิสระไปใช ้

1. เป้าหมายการลงทุน จากการผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการลงทุน เพื่อเกง็ก าไรในการลงทุน 

ดงันั้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนควรใหข้อ้มูลหรือความรู้เก่ียวกบัการลงทุนแก่ประชาชนทัว่ไป

ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปมีความรู้เก่ียวกบัปัจจยัการลงทุน รวมถึงความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีไดรั้บและ

สามารถเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมายของตนเองได ้

2. รูปแบบการลงทุน จากการผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่สนใจท่ีจะลงทุนในเงินฝากธนาคารกบัสถาบนัการเงิน

ต่างๆ ดงันั้น ทางสถาบนัการเงินและภาครัฐควรออกมาตราการหรือนโยบายท่ีเก่ียวกบัในเร่ืองของดอกเบ้ียเงินฝาก 
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เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถท่ีจะไดผ้ลประโยชน์จากการลงทุนในสถาบนัการเงินท่ีมากข้ึน รวมถึงสถาบนัการเงินต่างๆควรมี

มาตรการท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจใหแ้ก่ผูล้งทุนมากข้ึนดว้ย  

3. ลกัษณะการลงทุน จากการผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนน้ลกัษณะการลงทุนแบบเงินตน้ปลอดภยัและไดรั้บ

ผลตอบแทนสม ่าเสมอ แสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการลงทุนท่ีเนน้ความปลอดภยัในเงินตน้เป็นหลกั ดงันั้นทางภาครัฐ

หรือเอกชนควรมีมาตรการหรือสนบัสนุนการลงทุนท่ีมีความเส่ียงนอ้ย เพือ่กระตุน้ในประชาชนมีการลงทุนเพิ่มมากข้ึน

และมีการวางแผนทางการเงินไดอ้ยา่งตรงตามลกัษณะการลงทุนของตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการค้นคว้าอสิระคร้ังต่อไป 

1. การคน้ควา้อิสระคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการลงทุนของคนวยัท างานในเขตอ่ืนๆ

นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อใหก้ารศึกษาครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน 

2. การคน้ควา้อิสระคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมเงิน เน่ืองจากการลงทุนกบัการออมจะมี

ลกัษณะในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีใกลเ้คียงกนั ดงันั้นการคน้ควา้อิสระคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรม

การออมจะไดรู้้ถึงการวางแผนทางการเงินมากยิง่ข้ึน 

3. การคน้ควา้อิสระคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาปัจจยัดา้นการลงทุนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในดา้นอ่ืนๆ

เพิ่มมากข้ึน เช่น ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ดา้นจริยธรรม เป็นตน้  
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