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พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่



วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบพฤติกรรม

ของนักลงทุน (Investor) และผู้มีศักยภาพเป็นนกัลงทุน (Potential Investor) 
ในช่วงอายุ 18-39 ปี  จ าแนกเป็น 3 ช่วงอายุ 

ได้แก่ 18-22 ปี (Undergrad) / 23-29 ปี (First Jobber) / 30-39 ปี (Worker)

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักลงทุนที่มีศักยภาพในงานวิจัยชิ้นนี้  : 
เกณฑ์พื้นที่ : พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมภิาค 
เกณฑ์การศึกษา  : เรียนอยู่ หรือจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรืออาชีวศึกษา
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วิธีการส ารวจ

กลุ่มตัวแทนประชากรออนไลน์ 
ผู้ใกล้ชิดบริการของ SET 
(Insights) 2,124 ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวแทนประชากรทั่วไป                      
(Representative) 1,756 ตัวอย่าง 

การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota and 
Systematic Sampling) ตามช่วงอายุและ
พื้นที่ที่ก าหนด 

ข้อค้นพบเบือ้งตน้
กลุ่ม population “เคย” และ “สนใจ” 
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดฯ 
ร้อยละ 12.3
กลุ่ม Insights “เคย” และ “สนใจ” 
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดฯ                       
ร้อยละ 92.7 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดฯ 
ประกอบด้วย   
1. หุ้นสามัญ                                   
2. ตราสารทุน เช่น วอแรนต์ และ 
3. Futures / Options

กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ที่ใกล้ชิดข้อมูลและช่องทางส่ือสารของตลาดหลักทรัพย์                 
แห่งประเทศไทย 

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางร้อยละของอายขุองกลุ่มตัวอย่าง

ตารางร้อยละของเพศของกลุ่มตัวอย่าง

มีการถ่วงน้ าหนัก เพื่อให้คุณลักษณะประชากร
ทั้งสองกลุ่มเหมือนกันก่อนการเปรียบเทียบ
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ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ตารางร้อยละของระดับการศกึษาสูงสุด/ก าลังศกึษาของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางร้อยละของสาขาที่เรยีนมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการเงนิของกลุ่มตัวอย่าง

5
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Key Insight # 

ทัศนคติของนักลงทุนมีความแตกตา่งกันตามอายุ
แต่ทุกคนตัดสินใจจากสถานการณ์ปัจจุบัน

มากกว่าประสบการณ์ในอดีต

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การเปรียบเทียบทัศนคติทางการเงินและการลงทุนระหว่างกลุ่มอายุ

ภาพความคิดเห็นด้านการวางแผนทางการเงิน เป็นเรื่องส าคัญในชีวิต

เปรียบเทียบทัศนคติทางการเงินและการลงทุนระหว่างกลุ่มอายุ                             
3 กลุ่ม ได้แก่

1) อายุ 18-22 ปี คือ Undergrad
2) อายุ 23-29 ปี คือกลุ่ม First Jobber
3) อายุ 30-39 ปี คือกลุ่ม Worker

1. ทัศนคติทางด้านการวางแผนการเงิน (Planning)
ภาพความคิดเห็นด้านการวางแผนการลงทุนก่อนอายุ 30 ปี

7ทุกคนเห็นความส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เปรียบเทียบทัศนคติทางการเงินและการลงทุน 5 ประเด็น ได้แก่
1) ทัศนคติทางด้านการวางแผนการเงิน (Planning)
2) ทัศนคติด้านการออม (Saving)
3) ทัศนคติด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร (Information)
4) ทัศนคติด้านความเส่ียง (Risk)
5) ทัศนคติด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur/Investor)
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ภาพความคิดเห็นด้านการกันเงินเพื่อการออมเป็นส่ิงที่ส าคัญและท าเป็นประจ า ภาพความคิดเห็นด้านการมองหารายได้แหล่งอื่น นอกจากรายได้ประจ า
2. ทัศนคตดิ้านการออม (Saving)

8

3. ทัศนคตดิ้านการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสาร (Information)
ภาพความคิดเห็นด้านการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองมากกว่าฟังผู้เช่ียวชาญ ภาพความคิดเห็นด้านความไม่กล้าลงทุนเมื่อเห็นคนอ่ืนล้มเหลว
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ภาพความคิดเห็นด้านความพร้อมทางการเงินกับการตัดสินใจลงทุน ภาพความคิดเห็นด้านการเลือกลงทุนที่ความเส่ียงต่ าและผลตอบแทนต่ า
4. ทัศนคตดิ้านความเสีย่ง (Risk)

5. ทัศนคตดิ้านการเปน็ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur/Investor)
ภาพความคิดเห็นด้านการท าธุรกิจส่วนตัวหรือการลงทุน
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ทัศนคติของนักลงทุนมีความแตกต่างกันตามอายุ 
• การออม 
• การใช้ข้อมูล 
• ความเสี่ยง 
• การเป็นผู้ประกอบการ 
• ยกเว้น การให้ความส าคัญ                                      

เรื่องการวางแผนทางการเงิน

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Key Insight # 



การทดสอบ ผลกระทบทางด้านอายุ/รุ่น/โครงสร้าง (Age/Cohort/Structural Effect)                                     
ต่อทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง

เวลา  ณ การส ารวจ

เวลา  ณ  ปัจจุบัน

11

• ถ้าพฤติกรรมการลงทุนของช่วงอายุ 20-29 ปี ของงานวิจัยครั้งนี้  (A) เหมือนกับช่วงอายุ 20-29 ปีของงานวิจัยในอดีต (B)                    
แต่ไม่เหมือนกับช่วงอายุ 30-39 ปี ของงานวิจัยนี้ (C) แสดงว่าพฤติกรรมการลงทุนมีผลกระทบจากทางด้านอายุ (Age Effect)

• ถ้าพฤติกรรมการลงทุนของช่วงอายุ  20-29 ปีของงานวิจัยในอดีต (B)  เหมือนกับช่วงอายุ  30-39 ปี  ของงานวิจัยนี้  (C)                           
แต่ไม่เหมือนกับช่วงอายุ 20-29 ปี ของงานวิจัยครั้งนี้ (A) แสดงว่าพฤติกรรมการลงทุนมีผลกระทบจากรุ่น (Cohort Effect)

• ถ้าพฤติกรรมการลงทุนของช่วงอายุ  20-29 ปี  ของงานวิจัยครั้ งนี้  (A)  เหมือนกับช่วงอายุ  30-39 ปีของงานวิจัยนี้  (C)                                    
แต่ไม่เหมือนกับช่วงอายุ 20-29 ปี ของงานวิจัยในอดีต (B) แสดงว่าพฤติกรรมการลงทุนมีผลกระทบจากโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลง 
(Structural Effect)

• ถ้าพฤติกรรมการลงทุนของทุกกลุ่ม (A,B,C) เหมือนกันหมดแสดงว่าไม่มีผลกระทบของสิ่งใด ๆ (No effect)

• ถ้าพฤติกรรมการลงทุนของทุกกลุ่ม (A,B,C) แตกต่างกันทั้งหมด แสดงว่าเกิดจากผลกระทบหลาย ๆ ด้านรวมกัน (All Effect)



1.1 การทดสอบผลกระทบทางด้านอายุ/รุ่น/โครงสร้าง กลุ่มตัวแทนประชากร

การทดสอบ ผลกระทบทางด้านอายุ/รุ่น/โครงสร้าง (Age/Cohort/Structural Effect)                                     
ต่อทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ( ต่อ ) 

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การทดสอบ ผลกระทบทางด้านอายุ/รุ่น/โครงสร้าง (Age/Cohort/Structural Effect)                                     
ต่อทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ( ต่อ ) 

1.2 การทดสอบผลกระทบทางดา้นอายุ/รุน่/โครงสร้าง กลุ่มประชากรออนไลน์ ใกล้ชิดบริการ SET

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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• ทัศนคติของนักลงทุนมีความแตกต่างกันตามอายุ
• การออม 
• การใช้ข้อมูล 
• ความเสี่ยง 
• การเป็นผู้ประกอบการ 
• ยกเว้น การให้ความส าคัญเรื่องการวางแผนทางการเงิน

• ความแตกต่างเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเชงิ                        
โครงสร้าง มากกว่า อายุ และประสบการณ์ในอดีต

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Key Insight # 
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• ทัศนคติของนักลงทุนมีความแตกต่างกันตามอายุ
• การออม 
• การใช้ข้อมูล 
• ความเสี่ยง 

• ความแตกต่างเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสร้าง
มากกว่า อายุ และประสบการณ์ในอดีต
•ดังนัน้ การออกแบบการประชาสัมพันธ์ทีค่ านงึถึง                         
ความแตกต่างทางด้านอายุมีความส าคัญ 
แต่ต้องเป็นการออกแบบนฐานของทัศนคติที่อยู่บนความรู้
ในยุคปัจจุบันเป็นส าคัญ

• การเป็นผู้ประกอบการ 
• ยกเว้น การให้ความส าคัญเรื่องการวางแผนทางการเงิน

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Key Insight # 
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Key Insight # 

การตัดสินใจเข้าลงทุนในตลาดทุน ข้ึนอยู่กับ 
ทัศนคติ ระดับเงินออม และความรู้

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การทดสอบความแตกต่างของทัศนคติทางการเงินและการลงทุน
ระหว่างกลุ่ม Stock / Non-Stock (เฉพาะกลุ่มตัวอย่างตัวแทนประชากร)

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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• ความพร้อมตัดสินใจด้วยตวัเองมากกว่ารับฟังค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

• ความไม่กลวัความลม้เหลวจากการเห็นคนอื่นล้มเหลว และ
• ทัศนคติท่ีอยากลงทุนในตลาดการเงินมากกว่าการเปิดกิจการ

เป็นทัศนคติ  ประการที่แตกต่างกันระหว่าง                                         
ผู้ที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กับผู้ที่ยังไม่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

overconfidence

in financial market

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Key Insight # 



กลุ่มประชากรออนไลน์ผู้ใกล้ชิดบริการของ SET มีแนวโน้มจะสามารถใชเ้งินออมเพื่อใช้จ่ายได้ในระยะเวลาที่นานกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างตัวแทนประชากร

ระยะเวลาที่สามารถใช้เงินออมที่มีอยู่ เพื่อค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินต่าง ๆ ในกรณีที่ขาดรายได้อย่างกระทันหันและไม่มีการยืมเพิ่ม

ความกินดีอยู่ดี และพฤติกรรมทางการเงิน
19



ความกินดีอยู่ดี และพฤติกรรมทางการเงิน ( ต่อ ) 

กลุ่มประชากรออนไลน์ผู้ใกล้ชิดบริการของ SET มีความสามารถในการออมเงิน/ลงทุนที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างตัวแทนประชากร

ร้อยละของความสามารถในการออมเงิน/ลงทุนไดม้ากที่สุด จากรายได้ทั้งหมดต่อเดือน
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• ความพร้อมตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่ารับฟังค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
• ความไม่กลวัความลม้เหลวจากการเห็นคนอื่นล้มเหลว และ
• ทัศนคติทีอ่ยากลงทุนในตลาดการเงินมากกว่าการเปิดกิจการ

เป็นทัศนคติ  ประการที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่เขา้มาลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ กับผู้ที่ยังไม่ลงทนุในตลาดหลักทรัพย์

overconfidence

in financial market

+ คนท่ีจะเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีเงินออมอยู่  ในระดับ          
ที่สามารถอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนโดยไม่มีรายได้ หรือสามารถออมได้
ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ต่อเดือนข้ึนไป

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21
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ระดับคะแนนความรู้ด้านการลงทุน
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านการลงทุนจ าแนกตามช่วงอายุ

กลุ่มตัวแทนประชากร ประชากรออนไลน์ผู้ใกล้ชิดบริการของ SET 
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• ความพร้อมตัดสินใจด้วยตวัเองมากกว่ารับฟังค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
• ความไม่กลัวความล้มเหลวจากการเห็นคนอื่นล้มเหลว และ
• ทัศนคติที่อยากลงทุนในตลาดการเงนิมากกว่าการเปิดกิจการ

เป็นทัศนคติ  ประการที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่เข้ามาลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ กับผู้ที่ยังไม่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

overconfidence

in financial market

+ คนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีความมั่งคั่ง (Wealth) มากพอ
> มีเงินออมอยู่ในระดับท่ีสามารถอยู่ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยไม่มีรายได้ 
> หรือ สามารถออมได้ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ต่อเดือนขึ้นไป

+ มีความรู้ทางการลงทุน (Investment Literacy) เป็นอย่างดี

Key Insight # 
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Key Insight # 
บุคคลต้นแบบของกลุ่มประชากรและ

ประชากรออนไลน์ผู้ใกล้ชิดบรกิารของ SET 
ไม่เหมอืนกนั และส่งผลต่อ
ความต้องการของการลงทนุ

ที่แตกตา่งกนั
“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Role Model
กลุ่มตัวแทนประชากร ประชากรออนไลนผ์ูใ้กล้ชิดบรกิารของ SET 
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• บุคคลตน้แบบในการตดัสนิใจทางการเงนิและการลงทนุ
ของกลุม่ประชากร
คือ พ่อแม่ และบุคคลในวงการบันเทิง

• บุคคลตน้แบบในการตดัสนิใจทางการเงินและการลงทุน
ของกลุม่ประชากรออนไลนผ์ู้ใกลช้ดิบรกิารของ SET 
คือ นักธุรกิจต่างประเทศ 

และกูรดู้านการลงทุน
“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26

Key Insight # 



Key Insight # 
ทุกคนมีการกระจายพอรต์การลงทุนในแบบของตัวเอง 

จ าเป็นต้องพิจารณาสินทรัพย์ลงทุน
ทั้งทางการและไม่เป็นทางการ

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความสนใจตอ่การลงทุนในผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ

สินทรัพย์
ไม่เป็น
ทางการ

สินทรัพย์
ทางการ

กลุ่มตัวแทนประชากร ประชากรออนไลนผ์ูใ้กล้ชิดบรกิารของ SET 

28



• กลุ่มตัวแทนประชากร สนใจลงทุนใน สินทรพัย์ไม่เปน็ทางการ 
กลุ่มประชากรออนไลน์ผู้ใกล้ชิดบริการของ SET สนใจลงทุนในกลุ่มสนิทรัพยท์างการ

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความสนใจตอ่การลงทุนในผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ
กลุ่มตัวแทนประชากร ประชากรออนไลนผ์ูใ้กล้ชิดบรกิารของ SET 
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• กลุ่มตัวแทนประชากร สนใจลงทุนใน สินทรัพย์ไม่เป็นทางการ 
กลุ่มประชากรออนไลน์ผู้ใกล้ชิดบริการของ SET สนใจลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทางการ
• การลงทุนเปดิกิจการเป็นของตนเอง และการลงทุนในสินทรัพย์                                     
รอการขาย เป็นคู่แข่งของการลงทุนในสินทรัพย์การเงิน                                                      
โดยเฉพาะกับกลุ่มตัวแทนประชากร

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Key Insight # 
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การเปรยีบเทยีบความสนใจในผลิตภณัฑ์ระหว่างกลุ่มอายุ
กลุ่มตัวแทนประชากร ประชากรออนไลนผ์ูใ้กล้ชิดบรกิารของ SET 
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• กลุ่มตัวแทนประชากร สนใจลงทุนใน สินทรัพย์ไม่เป็นทางการ 
กลุ่มประชากรออนไลน์ผู้ใกล้ชิดบริการของ SET สนใจลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทางการ
• การลงทุนเปดิกิจการเป็นของตนเอง และการลงทุนในสินทรัพย์รอการขาย                                         
เป็นคู่แข่งของการลงทุนในสินทรัพย์การเงินโดยเฉพาะกบักลุ่มตัวแทนประชากร
• ความสนใจหุ้นสามัญลดลง โดยเฉพาะกับกลุ่มตัวแทนประชากร
แต่ Crypto และสินทรัพย์สมัยใหม่ได้รับความสนใจสูงขึ้นมาก
กับทุกกลุ่ม 

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Key Insight # 
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Key Insight # 
เส้นทางการลงทุนมีความส าคัญในการคาดการณ์การลงทุน
การก าหนดนโยบายหรือการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิผล

ต้องมีข้อมูลเส้นทางการลงทุน

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การเปลี่ยนแปลงในความสนใจลงทุนจากการลงทุนเดิม
กลุ่มตัวแทนประชากร ประชากรออนไลนผ์ูใ้กล้ชิดบรกิารของ SET 
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ความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เคยลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจลงทุน
 ความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เคยลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจลงทุนส าหรับกลุ่มตัวอย่างตัวแทนประชากร

เคยลงทุนในผลิตภัณฑ์
เดิมและยังสนใจลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์เดิมอยู่

ภาพความเช่ือมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เคยลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจลงทุนในกลุ่มตัวอย่างตัวแทนประชากร
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ความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เคยลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจลงทุน
 ความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เคยลงทุนกบัผลิตภัณฑ์ที่สนใจลงทุนส าหรับกลุ่มประชากรออนไลนผ์ู้ใกลช้ดิบรกิารของ SET 

ภาพความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เคยลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจลงทุนในกลุ่ม ประชากรออนไลน์ผู้ใกล้ชิดบริการของ SET 
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• ส าหรับกลุ่มตัวแทนประชากร แกนกลางในการบรหิารจดัการเงนิคือ เงินฝากประจ า
➢ และจะมาลงทุนในหุ้นสามัญ เมื่อผ่านการซื้อประกันชีวิตมาก่อน
➢ ต่อเนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญก็จะกลับไปพักเงินที่เงินฝากประจ าอีก

• ส าหรับกลุ่มประชากรออนไลน์ผู้ใกล้ชิดบริการของ SET แกนกลางใน
การบรหิารจดัการเงินมคีวามหลากหลาย
➢ คนที่จะลงทุนในหุ้นสามัญจะเป็นคนที่ผ่านการอบรมคอร์สระยะสั้น

แล้วเข้ามาลงทุนเลย
➢ ต่อเนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญ มีแนวโน้มสนใจลงทุนใน                                                              

หุ้นต่างประเทศ หรือเปิดกิจการเป็นของตนเอง
“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Key Insight # 
คนรุ่นใหม่เชื่อมโยง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเข้าด้วยกัน
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเป็นธรรม

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คุณลักษณะผู้ที่ลงทุนใน Cryptocurrency ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ชาย
55%

หญิง
43%

อื่น ๆ
2%

ต่ ากว่าปริญญา
ตร,ี 5.9

ปริญญาตรี, 
68.6

ปริญญาโท, 
23.9

ปริญญาเอก, 
1.6

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อายุเฉลี่ย 27 ปี

เกี่ยวกับ
การเงิน, 
46.7

ไม่เกี่ยวกับ
การเงิน
,53.3

สาขาที่จบ
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Intrinsic Value ผู้ที่เคยลงทุนใน Cryptocurrency

Intrinsic Value ผู้ที่เคยลงทนุใน 
Cryptocurrency กลุ่มประชากรทัว่ไป

ประชากรออนไลน ์                 
ผู้ใกล้ชิดบรกิาร                
ของ SET 

ความอดทน 19.5 24.2 17.0
ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น 11.4 11.8 9.4

ความซื่อสัตย์ 27.7 22.1 31.3
การช่วยเหลือครอบครัว 14.5 26.3 16.4

การท างานหนัก 3.6 8.5 3.9
ความเป็นธรรม 23.2 7.1 22.1

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์
เพื่อท า Behavioral Insights

•การสัมภาษณ์เชิงลึกของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จ านวน 30 คน
1. ที่เคย/ลงทุนอยู่ใน Cryptocurrency 18 คน

• อายุไม่เกิน 24 ปี 10 คน
• อายุมากกว่า 30 ปี 8 คน

2. ที่ไม่เคยลงทุนใน Cryptocurrency 12 คน

“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คนที่เคย/ลงทุนอยู่ใน Cryptocurrency คนที่ไม่เคยลงทุนใน 
Cryptocurrency (12)อายุไม่เกิน 24 ปี (10) อายุมากกว่า 30 ปี (8 )

• สนใจใน crypto เพราะขับเคลื่อน   
จากตลาด ปลอดจากการก ากับดูแล 
และทันสมัย

• 1 คนมีมากกว่า 1 บัญชี และ                                      
เทรดไม่พร้อมกัน

• ลงทุนทดแทนตลาดหุ้น และมักลงทุน
เฉพาะสินทรัพย์สมัยใหม่อื่น

• เช่ือว่า ความเสี่ยงคือ ความผันผวน 
เป็นเรื่องปกติ

• มีความกล้าเสี่ยง เพราะขาดทุนแต่                           
ไม่ติดลบ 

• ไม่มีหนี้สินก้อนใหญ่ และยังหารายได้ได้
• บริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นมักเป็น

บริษัทขนาดใหญ่ ขณะที่ crypto เป็น
รายย่อย

• สนใจใน crypto เป็นการลงทุนแบบใหม่
ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง

• ทั้ง(ลอง)เทรดเอง และฝากคนใกล้ชิด
• ลดการถือหุ้นเดิมบ้าง แต่ซ้ือเป็นการ

กระจายพอร์ต
• เช่ือว่า ความเสี่ยงคือ ความไม่แน่นอน 

ต้องบริหารจัดการตนเอง (กระจาย
พอร์ต)

• กล้าเสี่ยงอยู่บ้าง ค่อย ๆ เรียนรู้             
จากการค่อย ๆ เข้าตลาด

• ไม่สนใจ crypto เพราะไม่รู้ปัจจัย
ก าหนด และต้องตามข่าวต่างประเทศ

• คิดจะลอง แต่ยังไม่กล้า เพราะ
ผันผวนมาก 

• เช่ือว่า ความเสี่ยง คือ ความไม่
แน่นอน ต้องหลีกเลี่ยง

• ลงทุนหรือไม่ รอฟังแนวทางจาก
ภาครัฐ
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สรุป Key Insights
 ทัศนคติของนักลงทุนมีความแตกต่างกันตามอายุ

แต่ทุกคนตัดสินใจจากสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าประสบการณ์ในอดีต
 การตัดสินใจเข้าลงทุนในตลาดทุน ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ระดับเงินออม และความรู้
 บุคคลต้นแบบของกลุ่มประชากรและกลุ่มตลาดฯ ไม่เหมือนกัน

และส่งผลต่อความต้องการของการลงทุนท่ีแตกต่างกัน
 ทุกคนมีการกระจายพอร์ตการลงทุนในแบบของตัวเอง จ าเป็นต้องพิจารณา

สินทรัพย์ลงทุนทั้งทางการและไม่เป็นทางการ
 เส้นทางการลงทุนมีความส าคัญในการคาดการณ์การลงทุน

การก าหนดนโยบายหรือการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิผลต้องมีข้อมูลเส้นทางการลงทุน
 คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเข้าด้วยกัน

โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเป็นธรรม
“พฤติกรรมเชิงลึก และไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคนรุ่นใหม่”
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 – 1 – 2565 

Thank You


