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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1. เพื่อเปรียบเทียบการลงทุนทางการเงินของของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการเงินท่ี
ส่งผลต่อการงลงทุนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาการลงทุนทางการเงิน
ของของประชนชนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษา คร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 ตวัอย่าง เคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม วิธีการทดสอบทางสถิติ โดยใชร้้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test 
ค่า F-Test (ANOVA) และ Correlation หรือค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 214 คน และเพศหญิง 171 
คน ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ20-30 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนอยู่เท่ากบั 15,000-25,000 บาท ยงัไม่มีผูอ้ยู่ในอุปการะ มีความรู้ในการลงทุนระดบัปานกลาง 
และไม่มีเวลาส าหรับการติดตามการลงทุน และส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยทางการเมืองและปัจจัย
แหล่งขอ้มูลข่าวสารส่งผลต่อการลงทุนทางการเงิน มากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัทางเศรษฐกิจ และยงัมี
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อใหมี้สภาพคล่องในการลงทุนมากท่ีสุด โดยมีเป้าหมายในการลงทุนเพื่อ
เป็นเงินยามฉุกเฉิน เลือกการลงทุนในรูปแบบเงินฝากธนาคาร รองลงมาเป็นหุ้นสามัญ และรับ
ผลตอบแทนเพื่อใหมี้รายไดต้ามปกติรองลงมาคือ ก าไรจากการซ้ือขายหุน้ อีกทั้งยงัเห็นวา่อตัราดอกเบ้ีย
เป็นความเส่ียงทางในการลงทุนทางการเงินมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเส่ียงจากการเมือง ความเส่ียง
จากอตัราเงินเฟ้อ ความเส่ียงจากการตลาด ตามล าดบั 

การลงทุนทางการเงินจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ ท่ีต่างกนัมีความเส่ียงในการ
ลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั อายท่ีุต่างกนัมีวตัถุประสงค ์ทางเลือก ผลตอบแทนต่างกนัของการลงทุน
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ทางการเงิน ทั้งน้ี ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองของสถานะภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูใ่นอุปการะ ความรู้
เก่ียวกับการลงทุนทางการเงิน และเวลาในการติดตามการลงทุนท่ีต่างกันมีการลงทุนทางการเงิน 
(วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ทางเลือก ผลตอบแทน ความเส่ียง ) แตกต่างกนั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการเงินท่ีส่งผลต่อการงลงทุนทางการเงิน พบว่า ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยัทางแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัทางการเมือง มีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการลงทุน
ทางการเงิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

1. บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัน้ีการเงินถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก เม่ือกล่าวถึงเร่ืองเงิน คนทัว่ไปอาจมอง
เป็นเร่ืองยาก แต่ท่ีจริงแลว้การเงินนั้น เป็นทกัษะชีวิตของมนุษยท่ี์จะท าให้ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมได ้ซ่ึง
การใชท้กัษะน้ีเปรียบเสมือนการมีวินยัทางการเงิน คือตลอดช่วงชีวิตของมนุษยน์ั้น เราควรเรียนรู้วิธี
บริหารจดัการเงินอยา่งไร เพื่อใหมี้เงินเพียงพอและบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ (กฤษฎา เสกตระกลู, 2553) 
ซ่ึงการลงทุนทางการเงินถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเร่ืองหน่ึงในชีวิตของคนเราเช่นกนั หลายคนคิดว่าการ
ลงทุน คือการน าเงินไปเล่นหุน้ หรือเพื่อใหไ้ดก้ าไรสูง ๆ แทท่ี้จริงแลว้การเล่นหุน้นั้น เป็นเพียงช่องทาง
หน่ึงของการลงทุน เพราะการลงทุนท่ีแทจ้ริงคือ การน าเงินไปสร้างผลตอบแทนในสินทรัพยท์าง
การเงินและการลงทุนต่าง ๆ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัความ
เส่ียงท่ีคาดจะเกิดข้ึน แลว้ผลตอบแทนท่ีไดน้ั้นคุม้ค่า (“การวางแผนการลงทุน”, ม.ป.ป) ส่วนใหญ่บุคคล
ท่ีมีรายไดจ้ะจดัสรรรายไดท่ี้ไดรั้บออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหน่ึงเพื่อเก็บออมไวใ้ชจ่้ายในวนัขา้งหน้า
และอีกส่วนเพื่อใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงในส่วนของเงินท่ีเก็บออมไวน้อกจากส ารองเผื่อใชก้รณี
ฉุกเฉินแลว้นั้น ยงัสามารถน าเงินออมส่วนเกินกบัเงินส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้ายมาเป็นเงินลงทุน เพื่อ
แสวงหาผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนและก่อประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่เจา้ของเงิน อนัน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อิสรภาพทางการเงิน (รัชนีกร วงศจ์นัทร์, 2553) โดยการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทผูล้งทุนตอ้ง
มีเป้าหมายท่ีชดัเจน เพื่อใหก้ารลงทุนประสบผลส าเร็จตามท่ีวางไว ้(สุพพตา ปิยะเกศิน, 2546)  

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2563 และการคาดการณ์แนวโน้มปี 2563 
ส าหรับการลงทุนรวมปรับตวัลดลงร้อยละ 6.5 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหนา้ 
โดยการลงทุนภาคเอกชนปรับตวัลดลงร้อยละ 5.5 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ 
เป็นผลจากการปรับตัวลดลงของการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรร้อยละ 5.7 และการลงทุนใน



 
 

ส่ิงก่อสร้างปรับตวัลดลงร้อยละ 4.3 และการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 9.3 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 
5.1 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยการลงทุนของรัฐบาลลดลงร้อยละ 22.1 ขณะท่ีการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขยายตวัร้อยละ 12.1 ส าหรับอตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุนในไตรมาสน้ีอยูท่ี่ร้อยละ 10.5 
เทียบกบัอตัราเบิกกจ่ายร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 18.2 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
(กองยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2563) 

จากภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวในส่วนของการลุงทุนรวมของปี 2563 ลดลง จึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่จะ
ส่งผลต่อการลงทุนทางการเงินส่วนบุคคลอย่างไร ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจท่ีจะท าวิจยัเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการลงทุนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการพฒันาการลงทุนทางการเงินในประเทศ และเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบการลงทุนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการเงินท่ีส่งผลต่อการงลงทุนทางการเงินของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาการลงทุนทางการเงินของประชนชนในกรุงเทพมหานคร 

 

3. สมมติฐานการวจิยั 
 สมมติฐานท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีมาจากวตัถุประสงคข์า้งตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยั
เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยไดต้ั้งสมมติฐานไว ้ดงัน้ี 

1. ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีการลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั 
2. ปัจจัยทางการเงินมีความสัมพันธ์ท่ีส่งผลต่อการลงทุนทางการเงินของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงการลงทุนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร กรณีท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลและปัจจยัทางการเงินเหมือนกนัและแตกต่างกนัอยา่งไร  



 
 

 2. ส าหรับหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาลสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การพฒันาการลงทุนทางการเงิน และเป็นแนวทางส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

 3. ในทางวิชาการ สามารถน าผลท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและท าความเขา้ใจการ
ลงทุนทางการเงินส่วนบุคคลได ้ 

 4. ส าหรับนกัศึกษา หรือนกัวิจยั สามารถน าขอ้มูลน้ีไปใชต่้อยอดและเป็นแนวทางในการศึกษา
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

5. ขอบเขตการท าวจิยั 
การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางการเงิน ท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการลงทุนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่  ประชากรท่ีใช้วิจัยในคร้ัง น้ี คือ ประชาชนใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ละมีการลงทุนทางการเงิน 
5.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา การท าวิจยัรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
6.1 กรอบแนวคิดการวิจยั  

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

6.2 การก าหนดประชากรและวธีิการสุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกใชสู้ตรค านวณของคอแครน (Cochran,1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 
95% จากการแทนสูตรท าให้ไดข้นาดตวัอย่างไม่นอ้ยกว่า 385 ตวัอย่างเพื่อป้องกนัความผิดพลาดจาก
การตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงมีการก าหนดให้มีการส ารองเพิ่มจ านวน 15 ตวัอยา่ง รวม
ขนาดของตวัอย่างทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง ส าหรับในคร้ังน้ีเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย โดยเลือก
เฉพาะผูท่ี้มีรายไดจ้  านวน 400 คน ในการตอบแบบสอบถาม 

6.3 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มูลเป็นการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษา

คน้ควา้จากทฤษฎีนกัวิชาการ และนกัปฏิบติัท่ีเขียนไว ้เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลการสร้างแบบสอบถาม โดย
จะแบ่งเป็น 3 ตอนคือ  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ, อายุ, 
สถานะภาพอาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ผูอ้ยูใ่นอุปการะ, ความรู้เก่ียวกบัการลงทุน, เวลาส าหรับติดตาม
การลงทุน เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิด  

ปัจจัยทางการเงิน : 
1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
2. ปัจจยัทางการเมือง 
3. ปัจจยัแหล่งขอ้มูลข่าวสาร 
  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล :  
1. เพศ         2. อาย ุ 
3. สถานะภาพ        4. อาชีพ  
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน       6. ผูอ้ยูใ่นอุปการะ 
7. ความรู้เก่ียวกบัการลงทุน  8. เวลาส าหรับติดตามการลงทุน  
 
 

 

 

การลงทุนทางการเงิน : 
1. วตัถุประสงคข์อง 
    การลงทุน 
2. เป้าหมายของการลงทุน 
3. ทางเลือกในการลงทุน 
4. ผลตอบแทนจากการ  
    ลงทุน 
5. ความเส่ียงจากการลงทุน 



 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัทางการเงิน เช่น ปัจจยัทางเศรษฐกิจ, ปัจจยัทาง
การเมือง และปัจจยัแหล่งขอ้มูลข่าวสาร โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบ
ของ Likert Scale มีทางเลือกค าตอบ 5 ระดบั  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการลงทุนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการลงทุนทางการเงิน มีลักษณะปลายปิดรวม 5 ขอ้ โดยใช้มาตราส่วน
ประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกค าตอบ 5 ระดบั 

เป้าหมายของการลงทุนทางการเงิน มีลกัษณะปลายปิดรวม 3 ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า
คะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกค าตอบ 5 ระดบั 

ทางเลือกของการลงทุนทางการเงิน มีลกัษณะปลายปิดรวม 8 ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า
คะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกค าตอบ 5 ระดบั 

ผลตอบแทนจากการลงทุน มีลกัษณะปลายปิดรวม 3 ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน 
(Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกค าตอบ 5 ระดบั 

ความเส่ียงจากการลงทุนทางการเงิน มีลกัษณะปลายปิดรวม 6 ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประเมิน
ค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกค าตอบ 5 ระดบั 

โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ตามแบบของ Likert Scale 5 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบั 1 ระดบันอ้ยท่ีสุด  
ระดบั 2 ระดบันอ้ย  
ระดบั 3 ระดบัปานกลาง  
ระดบั 4 ระดบัมาก  
ระดบั 5 ระดบัมากท่ีสุด 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของ 
Likert การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
การใหค้ะแนนจะใหค้ะแนน 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดบั  

หลงัจากท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลครบถว้น น าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS และใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.5 เป็นเกณฑก์ารยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจยั โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

 



 
 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุสถานภาพ รายได ้เป้าหมายในชีวิต  
  2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายระดบัการลงทุนทางการเงินของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และก าหนดการวดัคะแนนเฉล่ียโดยใชร้ะดบัค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดลบ
ดว้ยคะแนนต ่าสุด แลว้หารดว้ยจ านวนชั้น  

2. สถิติเชิงอนุมาณ เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชค่้าทดสอบ t-Test และ F-Test (ANOVA) 
และ Correlation (r) หรือค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 
 

7. ผลการวจิยั 
ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการลงทุนทางการเงินของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี  
1.การลงทุนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 และเพศหญิง 171 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.4 ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ20-30 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 15,000-25,000 บาท ซ่ึงยงัไม่มีผูอ้ยู่ในอุปการะ มีความรู้ในการลงทุนระดบั
ปานกลาง และไม่มีเวลาส าหรับการติดตามการลงทุน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเงินที่ส่งผลต่อการลงทุนทางการเงินของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจยัทางการเงินท่ีส่งผลต่อการลงทุนทาง
การเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร คือ  

ปัจจยัดา้นการเมือง และปัจจยัดา้นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการลงทุนทางการเงิน
มากท่ีสุด ในส่วนของแหล่งข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในด้านการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุอินเตอร์เน็ต ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การ
บอกเล่าจากบุคคลใกลช้ิด และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการลงทุน เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
วารสารต่าง ๆ  

รองลงมาคือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคญัเร่ืองอตัราดอกเบ้ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 



 
 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินของประชนชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อให้มีสภาพคล่องมากท่ีสุด โดยมี

เป้าหมายในการลงทุนเพื่อเป็นเงินยามฉุกเฉิน เลือกการลงทุนในรูปแบบเงินฝากธนาคาร รองลงมาคือ 
หุ้นสามญั เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นรายไดต้ามปกติ และมีความคิดเห็นว่าความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
มีผลต่อการลงทุนมากท่ีสุด รองลงมาคือความเส่ียงจากการเมือง ความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ ความเส่ียง
จากการตลาด ตามล าดบั 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี ้ 
 1. ประชาชนในกรุงเทพมหานครทีมี่ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมีการลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั  
จากสมมติฐานพบวา่ เพศ ท่ีต่างกนัมีความเส่ียงในการลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั และอายท่ีุ

ต่างกนัมีวตัถุประสงค ์ทางเลือก ผลตอบแทนต่างกนัของการลงทุนทางการเงิน ทั้งน้ี ปัจจยัส่วนบุคคล
ในเร่ืองของสถานะภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูใ่นอุปการะ ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนทางการเงิน และ
เวลาในการติดตามการลงทุนท่ีต่างกนัมีการลงทุนทางการเงิน (วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ทางเลือก 
ผลตอบแทน ความเส่ียง ) แตกต่างกนั 
  2.  ปัจจัยทางการเงินมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการลงทุนทางการเงินของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร  
 จากสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัทางการเงิน ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยั
ทางแหล่งขอ้มูลข่าวสาร มีความสมัพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการลงทุนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

8. อภปิรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการลงทุนทางการเงินของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. การลงทุนทางการเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการศึกษา พบว่า เพศชายมีการลงทุนทางการเงินมากว่าเพศหญิงร้อยละ 55.6 ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอาย ุ20-30 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 15,000-
25,000 บาท ซ่ึงยงัไม่มีผูอ้ยูใ่นอุปการะ มีความรู้ในการลงทุนระดบัปานกลาง และไม่มีเวลาส าหรับการ
ติดตามการลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรเมศวร์ ว่องพิริยพงศ ์(2551) ว่าเพศชายมีขนาดการออมและการ
ลงทุนมากกว่าเพศหญิง  



 
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเงินที่ส่งผลต่อการลงทุนทางการเงินของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อการลงทุนทางการเงินของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรเมศวร์ 
ว่องพิริยพงศ ์(2551) ว่า เสถียรภาพทางการเมืองเป็นเร่ืองที่นกัลงทุนชาวต่างชาติให้ความส าคญัมาก
เป็นพิเศษ กล่าวคือ ถา้ประเทศเป็นระบบประชาธิปไตยซ่ึงให้อ  านาจแก่นกัลงทุน ผูล้งทุนชาวต่างชาติ
ก็ลงทุนมากกว่าประเทศท่ีปกครองแบบเผด็จการ ในส่วนของการรับรู้ข่าวสารท่ีนกัลงทุนไดรั้บ เช่น 
รายงานการซ้ือขาย ราคาหลกัทรัพย ์เป็นส่ิงที่ใชใ้นการประกอบการตดัสินใจซ้ือ/ขายของนกัลงทุน
ประการนึง สุดทา้ยภาพรวมของเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการลงทุนเช่นกนั เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาของผูล้งทุน 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินของประชนชนในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้มีสภาพคล่องมากท่ีสุด โดยมี

เป้าหมายในการลงทุนเพื่อเป็นเงินยามฉุกเฉิน และเลือกการลงทุนในรูปแบบเงินฝากธนาคาร รองลงมา
เป็นหุน้สามญั ซ่ึงส่วนใหญ่มีความเห็นวา่จะไดรั้บผลตอบแทนทางการเงินเพื่อใหมี้รายไดต้ามปกติ และ
มีความคิดเห็นว่า อตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงทางในการลงทุนทางการเงินมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ 
ความเส่ียงจากการเมือง ความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ ความเส่ียงจากการตลาด ตามล าดบั 

4. การทดสอบสมมติฐานเกีย่วกบัประชาชนในกรุงเทพมหานครทีมี่ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมี
การลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั  

ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนัมีการลงทุนทางการเงิน ในส่วนของความเส่ียง 
ทางการเงินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรเมศวร์ ว่องพิริยพงศ ์(2551) ว่าพนกังานภาคเอกชนเพศ
ชายมีขนาดการออมและการลงทุนมากกว่าเพศหญิง และพนกังานภาคเอกชนท่ีมีการยอมรับความเส่ียง
ไดสู้ง มีขนาดการออมและการลงทุนใหญ่กวา่พนกังานท่ีมีการยอมรับความเส่ียงไดต้  ่า 

อายุแตกต่างกันมีการลงทุนทางการเงินต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั สุพพตา ปิยะเกศิน (2546) กล่าวว่า ผูท่ี้มี
อายอุยูใ่นวยัฉกรรจ ์เป็นวยัท่ีสามารถหารายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไดรั้บเงินเงินเป็นประจ า และน าเงินออมส่วน
ท่ีเหลือจากการใช้จ่ายไปลงทุนหาผลประโยชน์ต่างกบัผูท่ี้มีอายุมากตอ้งอาศยัเงินท่ีเก็บออมไวเ้ป็น
รายไดเ้ล้ียงชีพ และน าเงินออมท่ีสะสมไวใ้ชใ้นยามชราไปลงทุนเพื่อหวงัผลตอบแทนใหง้อกเงย 



 
 

สถานะภาพต่างกนัมีการลงทุนทางการเงินต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั อธิวฒัน์ โตสันติกุล และณักษ ์กุลิสร์ 
(2556) วา่สถานะภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนต่างกนั 

อาชีพต่างกนัมีการลงทุนทางการเงินต่างกนั ในส่วนของวตัถุประสงค ์ทางเลือก ผลตอบแทน
ในการลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั อธิวฒัน์ โตสันติกุล และณักษ ์กุลิสร์ (2556) กล่าวว่า นกัลงทุน
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนต่างกนั 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีการลงทุนทางการเงินต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบั อธิวฒัน์ โตสนัติกลุ และณกัษ ์กลิุสร์ (2556) กล่าววา่ นกัลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัท าใหพ้ฤติกรรมการลงทุนดา้นระยะเวลาในการลงทุนโดยเฉล่ียต่างกนั 

ผูอ้ยู่ในอุปการะต่างกนัมีการลงทุนทางการเงินต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั ศิรินุช อินละคร (2548) กล่าวว่า 
บุคคลมีภาระหนา้ท่ีตอ้งเล่ียงดูบุตร คู่สมรส พอ่แม่ ญาติ หรือพี่นอ้งซ่ึงมีรายจ่ายค่อนขา้งมากในการเล้ียง
ดูผูท่ี้อยูใ่นอุปการะท าใหบุ้คคลนั้นอาจจะไม่มีเงินออมเหลือเพียงพอท่ีจะน าไปลงทุน  

ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนต่างกนัมีการลงทุนทางการเงินต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั ศิรินุช อินละคร (2548) 
ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของบุคคล ซ่ึงบุคคลท่ีไม่มีความรู้ในการลงทุน
อาจจะตดัสินใจลงทุนทัว่ไป เช่น การฝากเงินกบัธนาคาร แต่ส าหรับบุคคลท่ีมีความรู้อาจจะสินสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายประเภท 

เวลาในการติดตามการลงทุนต่างกนัมีการลงทุนทางการเงินแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั ศิรินุช อินละคร 
(2548) กล่าวว่า ผูท่ี้ลงทุนในหุ้นสามญัตอ้งการติดตามข่าวสารการลงทุนอยูเ่สมอ จึงท าให้ผูท่ี้ไม่มีเวลา
ส าหรับการลงทุน ไปลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทเงินฝากธนาคาร หรือพนัธบตัร เป็นตน้ 

5. การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยทางการเงินมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการลงทุนทาง
การเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกได้ดังนี ้

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัทางการเมือง มีความสัมพนัธ์ท่ี
ส่งผลต่อการลงทุนทางการเงิน ดา้นเป้าหมายในการลงทุนทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 



 
 

0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั พนมพร อคัรชยานนัต ์และคณะ 
(2557) วา่นกัลงทุนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจ ขอ้มูลข่าวสาร ความมัน่คง
ทางการเมือง เพื่อใชเ้ป็นโอกาสส าหรับการตดัสินใจลงทุน  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัทางการเมือง มีความสัมพนัธ์ท่ี
ส่งผลต่อการลงทุนทางการเงิน ดา้นทางเลือกในการลงทุนทางการเงิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั พนมพร อคัรชยานนัต ์และคณะ 
(2557) วา่นกัลงทุนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภายนอก เช่น เศรษฐกิจ ขอ้มูลข่าวสาร ความมัน่คง
ทางการเมือง เพื่อใชเ้ป็นโอกาสส าหรับการตดัสินใจลงทุน  

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัทางการเมือง มีความสัมพนัธ์ท่ี
ส่งผลต่อการลงทุนทางการเงิน ดา้นผลตอบแทนในการลงทุนทางการเงิน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั สุขใจ น ้ าผุด และ อนุช
นาฏ เจริญจิตรกรรม (2551) ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุน ผูล้งทุนตอ้งค านึงถึง ดอกเบ้ียของดอกเบ้ียท่ี
จะไดรั้บ โดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียทบตน้ 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัทางการเมือง มีความสัมพนัธ์ท่ี
ส่งผลต่อการลงทุนทางการเงิน ดา้นความเส่ียงในการลงทุนทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั รัชนีกร วงศจ์นัทร์ (2553) กล่าว
ว่า ความเส่ียงจากกการลงทุนทางการเงินเป็นประเด็นท่ีผูล้งทุนตอ้งให้ความส าคญั หากการลงทุนใดมี
ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสูงหมายความว่าการลงทุนนั้นมีความเส่ียงสูง ซ่ึงความเส่ียงเกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
1. จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางการเมือง มีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการ

ลงทุนทางการเงิน ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดงันั้น นกัลงทุนและบุคคลท่ีสนใจการลงทุน ควร
มีการวางแผนในการลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองท่ีไม่แน่นอน 

2. จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางแหล่งขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อการลงทุนทาง
การเงิน ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้ นองค์กร หรือสถาบันทางการเงิน ควรมีการ



 
 

ประชาสัมพนัธ์เพื่อผา่นชองทางต่าง ๆ โดยครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนทัว่ไป นกัลงทุน และ
บุคคลท่ีสนใจการลงทุน ไดรั้บรู้เก่ียวกบัการลงทุนทางการเงิน  

 

10. กติติกรรมประกาศ 
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ธนิดา จิตร์นอ้มรัตน์ เป็นอยา่งสูงท่ีไดใ้หค้วามกรุณาสละเวลารับ 

เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการศึกษาคน้ควา้เฉพาะบุคคลน้ี และไดใ้ห้ค  าแนะน าถึงประเด็นต่าง ๆ ช้ีแนะ
แนวทางในการแกปั้ญหาโดยละเอียด ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลต่าง ๆ มาใชเ้ป็นแนวทางของการท า
วิจยัเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี  

ผูว้ิจยัขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ใหค้วามช่วยเหลือและใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์  พร้อมทั้ งก าลังใจท่ีท าให้ผู ้วิจัยมีความพยายามจนประสบความส าเ ร็จ  สุดท้ายน้ี
ขอขอบพระคุณแรงสนบัสนุนและก าลงัใจอนัยิง่ใหญ่ท่ีไดรั้บจากครอบครัวของ ผูว้ิจยั และทุกท่านท่ีท า 
ใหผู้ว้ิจยัสามารถท างานวิจยัน้ีจนส าเร็จและสมบูรณ์  
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