
    

 

 

 

 

สรปุงาน "ถอดรหัส เจาะพฤติกรรม  

วนัองัคารที ่18 มกราคม 2565  

งาน SET: Capital Market Research Forum 1/2565 หัวข้อ "ถอดรหัส เจาะพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์การ
ลงทุนคนรุ่นใหม่" จัดขึ้นในวันอังคารท่ี 18 มกราคม 2565 ผ่านทาง Online SET Facebook / Youtube 
Live โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
 

การจัดงานมีจุดประสงค์ เพ่ือเป็นเวทีส าหรับนักวิชาการจากภาคการศึกษามาน าเสนอผลการศึกษา
ใหม่ๆ โดยสามารถน ามาต่อยอดและจุดประกายให้มีความคิดน ามาพัฒนาใช้กับธุรกิจตลาดทุนได้ และ
ส าหรับช่วงท่ี 2 จะเป็นเวทีเสวนาส าหรับนักวิชาการในภาคการศึกษาและท่านผู้บริหารในภาคธุรกิจ
มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ตลอดจนความคิดเห็นในประเด็นส าคัญต่างๆ  เพ่ือร่วมกันต่อ
ยอดความคิดและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตลาดทุนไทยได้อย่างยั่งยืน 
 

มีผู้ เข้าร่วมงานผ่านการรับชมแบบถ่ายทอดสดกว่า 300 ท่าน จาก
หลากหลายองค์กรท้ังบริษัทหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน สถาบันการศึกษา นักลงทุน และหน่วยงานราชการ และมียอด
รับชมงานย้อนหลังผ่านทาง facebook และ youtube รวม 5,758 ครั้ง 
(เก็บข้อมูล ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ ์2565 เวลา 18.00 น.)  
 
 
 

ช่วงแรกของงาน ผศ. ดร. ธานี ชัยวัฒน์ ได้น าเสนอผลการส ารวจจาก
โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้ มีศักยภาพเป็นนักลงทุน (Potential 
Investor) ในช่วงอายุ 18-39 ปี พบประเด็นน่าสนใจหลายประการเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเงิน และการลงทุนของคนรุ่นใหม่ น่ันคือ คนรุ่นใหม่ยังคงให้
ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงิน  และการออม ในระดับสูง และมี
การมองหารายได้อื่นนอกเหนือจากงานประจ าอยู่เสมอ ท้ังการท าธุรกิจ 
รวมถึงการลงทุนในตลาดทุน นอกจากน้ีพบว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มอายุ 18-29 
ปี มีการวางแผนการลงทุนก่อนอายุ 30 ปี ในระดับสูงด้วยเช่นกัน 
 

ไลฟส์ไตล ์การเงนิ การลงทนุ 
 ของ “คนรุ่นใหม”่ เปน็อยา่งไร ? 
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ไลฟ์สไตล์การลงทุนคนรุ่นใหม่" 
 SET Note   volume 01 / 2022 

 

งานสัมมนาน้ีถูกจัดขึ้นในรูปแบบ online โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก
จะเป็นการเสนอผลการส ารวจ “พฤติกรรมเชิงลึกและไลฟ์สไตล์ ทาง
การเงินของคนรุ่นใหม่” โดย ผศ. ดร. ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จากคณะเศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมไลฟ์สไตล์ทางการเงินและ
พฤติกรรมการลงทุนของผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง 18 - 39 ปี  

และในช่วงท่ี 2 จะเป็นช่วงเสวนาในหัวข้อ “ถอดรหัส  เจาะพฤติกรรม ไลฟ์
สไตล์การลงทุนคนรุ่นใหม่”  ซ่ึงได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในตลาดทุน
ไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองตลอดจนความคิดเห็นในประเด็นส าคัญต่างๆ 
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต 
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“คนรุน่ใหม”่  
รับความเสี่ยงไดม้าก/นอ้ยแคไ่หน ? 
 

บุคคลต้นแบบของ “คนรุน่ใหม”่ เป็นใคร ? 

ผศ. ดร. ธานี ชัยวัฒน์ แบ่งกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่ม จ าแนกตามวิธีการ
ส ารวจ ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนประชากรท่ัวไป (Representative) และ
กลุ่มตัวแทนประชากรออนไลน์ท่ีใกล้ชิดกับบริการของ SET (Insights) ซ่ึง 2 
กลุ่มน้ีมีพฤติกรรม และทัศนคติเรื่องความเสี่ยงค่อนข้างแตกต่างกัน  
 

ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวแทนประชากรทั่วไปค่อนข้างหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงท่ีสูงขึ้น แม้จะมีโอกาสได้ก าไรสูงขึ้น  และกลัวที่ลงทุน หากไม่มีความ
พร้อมทางการเงนิ หรือเห็นคนอื่นล้มเหลว มากกว่า ในขณะท่ีกลุ่ม Insights 

โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 18-29 ปี มีความพร้อมลงทุนในตลาดทุนมากท่ีสุด 
 ทศันคต ิดา้นการลงทนุ 

ของ “คนรุน่ใหม”่ 
 

ในขณะท่ีกลุ่มที่ไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้น จะน าเงินออม ไปลงทุนท าธุรกิจ
มากกว่าลงทุนในตลาดทุน พร้อมท้ังรับฟังค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ
มากกว่าตัดสินใจด้วยตนเอง 

กลุ่มที่เคยลงทุนในตลาดหุ้น อยากลงทุนในตลาดทุนมากกว่าลงทุนท า
ธุรกิจ แสดงว่ากลุ่มน้ีมีความพร้อมในการตัดสินใจด้วยตนเอง และมี
ความม่ันใจสูง หรือมีลักษณะ overconfidence 
 

หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวแทนประชากร ท่ีเคยลงทุนในตลาดหุ้น และไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้น มีทัศนคติท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
 

 

ในช่วงท้ายของการน าเสนอผลส ารวจ พบว่าบุคคลต้นแบบของ กลุ่ม
ตัวแทนประชากร และ กลุ่ม Insights แตกต่างกัน และส่งผลต่อการความ
ต้องการของการลงทุนท่ีแตกต่างกัน โดยในกลุ่มตัวแทนประชากร บุคคล
ต้นแบบหลักคือพ่อแม่ รองลงมาคอืนักธรุกิจ และบุคคลในวงการบันเทิง 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มน้ีอยากประกอบธุรกิจ และอยากประสบความส าเร็จ 
และร่ ารวย ในขณะท่ีกลุ่ม insights มีบุคคลต้นแบบด้านการใช้ชีวิตเปน็กู
รูด้านการลงทุน และนักธุรกิจต่างประเทศ ดังน้ันการส่งเสริมหรือ
ประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุนควรท าผ่านบุคคลต้นแบบของกลุ่มคนรุ่น
ใหม่เหล่าน้ี 
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มีพฤติกรรม และ ทัศนคติเปลี่ยนไป 

ผลส ารวจช้ีให้เห็นว่ากลุ่มตัวแทนประชากร ส่วนใหญ่เก็บเงินไว้ในเงินฝาก
ประจ า และมักจะลงทุนในประกันชีวิต ก่อนที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ เป็น
ล าดับถัดไป ส่วน กลุ่ม Insights มีความสนใจท่ีแตกต่างกันออกไป น่ันคือ 
ก่อนที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นสามัญ จะผ่านการอบรมคอร์สระยะสั้น หรือ
ศึกษาต่อมาก่อน และมีแนวโน้มจะที่จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศ  ท้ังน้ี ผศ. 
ดร. ธานี ชัยวัฒน์ ก็พบ key insights ท่ีว่า “ทุกคนมีการกระจายพอร์ต
การลงทุนในแบบของตัวเอง โดยกลุ่มตัวแทนประชากร สนใจลงทุนใน
สินทรัพย์ไม่เป็นทางการ ขณะท่ีกลุ่ม Insights สนใจลงทุนในสินทรัพย์
ทางการ” รวมถึง“เส้นทางการลงทุนมีความส าคัญในการคาดการณ์การ
ลงทุน การก าหนดนโยบาย หรือการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิผล” 

ผลิตภัณฑ์การเงินที่ “คนรุ่นใหม”่ สนใจมากที่สุด 
 
 

ปัจจัยใดที่ท าให้ “คนรุ่นใหม”่ 

ผลส ารวจพบว่าทัศนคติของนักลงทุนมีความแตกตา่งกนัตามอายุ ท้ังในด้านการออม การใช้ข้อมูล ความเสี่ยง และการเป็น
ผู้ประกอบการ แต่ทุกคนล้วนตัดสินใจจากสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าประสบการณ์ในอดีต  กล่าวคือคนท่ีอายุต่างกัน 
อาจจะมีพฤติกรรม หรือทัศนคติคล้ายกันในสถานการณ์ปัจจุบันเดียวกัน นอกจากน้ี พบว่าคนรุ่นใหม่เชื่อมการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมเข้าด้วยกัน และให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องความเป็นธรรม เช่น การกระจายรายได้ท่ีเท่าเทียม 
 
ดังน้ันการออกแบบ การประชาสัมพันธ์ ควรค านึงถึงความแตกต่างทางด้านอายุ และออกแบบบนฐานของทัศนคติท่ีอยู่บน
ความรู้ และท่ีส าคัญควรมองการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระยะยาว จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“การออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรม ีแพลตพอร์มในการเข้าถงึไดง้า่ย” 

“Gen Y เลอืกลงทนุจากความง่ายและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ไม่สนใจว่าจะลงทนุทีไ่หน ลงทนุดว้ยแบรนดอ์ะไร” 

 
“การลงทุนตอ่ไป ควรจบัเทรนในอนาคต อาทิ ภาวะหน้ีท่วมโลก  
 ESG สังคมผู้สูงวัย หุ้นเทคโนโลยี หรือ หุ้นเติบโต” 

“GEN Y มีขอ้มลูมาก ไมใ่สใ่จ brand แตเ่น้นทีผ่ลตอบแทน   
 ต้องเข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และได้ผลตอบแทนเร็ว” 

“คนรุ่นใหม ่มสีัดสว่นในการซือ้ขายเพิ่มมากขึน้เรือ่ยๆ และมกีารกระจายการ
ลงทนุในสินทรพัยใ์นหลากหลาย มากกว่าคนรุ่นเก่า” 
  “คนรุ่นใหมส่นใจลงทุนสินทรพัย์ซือ้งา่ย ขายคลอ่ง เงนิลงทุนต่ า ตามเม็ดเงินท่ีมี” 

“การออก Fractional DR บน (ETF) หุ้นตา่งประเทศ ตอบโจทยค์นรุ่นใหม่ ท า
ให้คนรุ่นใหม่สามารถซ้ือขายได้” 
 

“การลงทุนท่ีง่าย และใช้เงินน้อย เช่น หุ้นขนาดเล็ก รวมถึงตราสารท่ีมีความ
เสี่ยงสูง เป็นการลงทุนท่ีได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากกว่ารุ่นอื่นๆ” 

“คนรุ่นใหม่อาจเลือกรับฟงัค าแนะน าจากคนใกลช้ิดที่มปีระสบการณ์ หรอื 
influencer มากกว่าเลอืกฟงัผูเ้ชีย่วชาญในด้านการลงทุน” 

“ในยคุทีทุ่กคนสามารถเปน็ Guru ได้ เป็นโอกาสทีด่ีในการเรยีนรูเ้รือ่ง
ความถูกตอ้งของขอ้มลู ความส าเร็จและความล้มเหลวในการลงทุน” 

“ความเชือ่และวัฒธรรม มผีลตอ่การพฤตกิรรมการลงทุน ของคนรุ่น 
ใหม่มากกว่าท่ีเราคิด” 

“การลดความซับซอ้นของผลติภณัฑ์ โดยเลือกให้นักลงทุนเห็นเฉพาะ
มุมท่ีง่าย เป็นอีกสาเหตหุนึง่ส าคญัที่ท าให ้digital asset เปน็ทีน่ยิม” 

“ในอนาคตทุกคนอาจต้องรับผิดชอบหน้าท่ีในการคัดกรองข้อมูลเอง 
เพราะเทรนด์ข้อมูลท่ีมากขึ้น ท าให้การควบคุมข้อมูลท าได้ยากและมี
ค่าใช้จ่ายสูง” 

Global Mindset “นักลงทุนรุ่นใหม่ มีความเช่ือมโยงกับการเป็น
ประชากรโลก เพ่ิมมากขึ้น มีการลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น” 

Invest to Express “ปัจจุบัน ผลตอบแทนอาจไม่ใช่เป้าหมายเดียวของ
ผู้ลงทุน แต่อาจเป็นการลงทุนเพ่ือแสดงออกถึงตัวตนและความเช่ือ” 

Digitalization “คนรุ่นใหม่เข้าถึงดิจิทัลมากขึ้น ท าให้เข้ามาลงทุนใน
ตลาดหุ้นได้ง่ายขึ้น มีช่องทางลงทุนมากขึ้น และมีการกระจายตัวของ 
asset เพ่ิมขึ้น และดิจิทัลมีผลต่อพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมาก” 

มมุมองของ “นกัวิชาการจากภาคธรุกจิ” 

มมุมองของ “ผูป้ระกอบธรุกจิใกลช้ดิกบันกัลงทนุ” 
 

ในช่วงท่ี 2 ของงาน จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ถอดรหัส  เจาะพฤติกรรม ไลฟ์
สไตล์การลงทุนคนรุ่นใหม่” ซ่ึงได้รับเกียรติจากวิทยากรในมุมมองของ
นักวิชาการในภาคธุรกิจ (ดร. สันติธาร เสถียรไทย และ ดร. ณภัทร จาตุศรี
พิทักษ์)  รวมท้ังวิทยากรในมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจใกล้ชิดกับนักลงทุน 
(คุณบรรณรงค์ พิชญากร และคุณพจน์ หะริณสุต) มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง
จากประสบการณ์จริง เก่ียวกับพฤติกรรม และไลฟ์สไตล์การลงทุนคนรุ่นใหม่ 

ดร. สนัตธิาร เสถยีรไทย 
ประธานทีมเศรษฐกิจ (Group Chief Economist) 
และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Sea Group 

แลกเปลีย่นมมุมองจาก ประสบการณ ์จรงิ 
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ดร. ณภทัร จาตศุรพีิทกัษ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Siametrics Consulting และ กรรมการ
ผู้จัดการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) 

คณุพจน ์ หะรณิสตุ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ 
จ ากัด 

คณุบรรณรงค ์พิชญากร 
กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

*เนื้อหาทั้งหมดสรุปจากผลการส ารวจ ความคิดและมุมมองของวิทยากรร่วมเสวนา 

Influencer คนรุ่นใหม่ให้พ้ืนท่ีส าหรับผู้มีอิทธิพลทางความคิดและ
พฤติกรรมเพ่ิมขึ้นประกอบกับมี information overload ท าให้นัก
ลงทุนตัดสินใจเองมากขึ้น 
Risk Appetizer คนรุ่นใหม่เปิดรับความเสี่ยงได้มากขึ้น  

 

ผู้สนใจสามารถคลิกดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน Slide สรุปงานวิจัยฉบับเต็มได้ท่ี Slide  และสามารถรับชมงาน SET: Capital Market Research 
Forum 1/2565 หัวข้อ "ถอดรหัส เจาะพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์การลงทุนคนรุ่นใหม่" ย้อนหลังได้ทาง Facebook  และ Youtube  ของ SET Thailand 

จัดท าโดย 
กุลนิดา จิราจินดากุล 

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1642401066138.pdf
https://www.facebook.com/set.or.th/videos/455957042827780
https://www.youtube.com/watch?v=1bqCwEPy6tg&t=3323s

