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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ วิจยั ปรัญชยั จลุธีระ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. ศภิุณญา ญาณสมบรูณ์  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพ่ือศกึษา ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม  และพฤติกรรมการลงทุน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้คือ มุสลิมท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและมีการลงทุนในทรัพย์สิน
จ านวนทัง้สิน้ 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล  และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติค 

ผลการศกึษาพบวา่: 

มุสลิมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทุนอยู่ในระดบัสูง  ด้าน
ความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุอยู่ในระดบัปานกลาง และด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทุนอยู่ในระดบัน้อย 
มีระดบัการปฏิบัติการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอยู่ในระดบัมาก  และมีความรู้ความเข้าใจในการ
ลงทนุตามหลกัอิสลามในระดบัน้อย 

มสุลิมส่วนใหญ่มีเป้าหมายการลงทนุเพ่ือเป็นรายได้เสริมใช้ในชีวิตประจ าวนั มีจ านวนเงิน
ลงทุนเฉลี่ยต่อปี 65,381.25 บาท มีการออมเงิน/ฝากประจ าตามหลักอิสลามมากท่ีสุด รองลงมาคือ
การค้า/ท าธุรกิจ การท าประกันชีวิต กองทุนรวมฮาลาล และเพชรพลอย/ทองค า เรียงตามจ านวนการ
ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ส่วนใหญ่คิดว่าท่ีผ่านมาการลงทุนโดยรวมอาจจะถูกหลกั  และมีระดับการ
ลงทนุเหมาะสมกบัรายได้ท่ีได้รับ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน  ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ลงทุน และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัฮาลาล และการ
ออมหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน  และการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมฮาลาลของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการลงทนุ, มสุลิม, เขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title FACTORS INFLUENCING INVESTMENT BEHAVIOR OF 
MUSLIMS IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 

Author PARANCHAI CHULTHIRA 
Degree MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Academic Year 2018 
Thesis Advisor  Supinya Yansomboon  

  
The research aims to study the factors influencing the investment behavior of 

Muslims in the Bangkok metropolitan area. The study includes demographics, lifestyle aspects 
on investment, personal financial planning, knowledge of Islamic investment and investment 
behavior. The size of the sample in this research include four hundred Muslims in the Bangkok 
metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistical data 
analysis program was used. The statistics for data analysis included both descriptive statistics 
consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation and inferior statistics consisting 
of an independent t-test, one-way analysis of variance and logistic regression analysis. 

The result of the study found the following: 

Muslims have opinions about investments at a high level, interest in investment at 
a medium level, activity about low level investment, personal finance planning at a high level 
and knowledge and understanding of Islamic investments at a low level. 

Most Muslims have a goal of earning extra income for use in daily life. The average 
annual investment amount was 65,381.25 Baht. They mostly invested in Islamic saving, private 
business, insurance, Islamic mutual fund and jewel or gold, respectively. Most thought that the 
investments maybe theoretically correct by Shariah and the level of investment was appropriate 
in term of income. 

Interest in investments, opinions about investments and personal financial 
planning influenced investment behavior regarding Halal stocks and Islamic savings with a 
statistical significance of .05 level. 
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Opinions about investment and personal financial planning influenced on 
investment behavior regarding Islamic mutual funds with a statistical significance of .05 levels 

 
Keyword : Investment Behavior, Muslims, Bangkok 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลลุ่วงได้ดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีย่ิง
จากอาจารย์ ดร.ศภิุณญา ญาณสมบูรณ์ ซึง่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบันี  ้ท่ีได้ให้ค าปรึกษาและ
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ตัง้แต่เร่ิมด าเนินการจนกระทั่งได้เป็นปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ผู้ วิจัยจึง
ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.สุพาดา สิริกุตตา และ อ.ดร.อัจฉรียา ศักด์ินรงค์ ท่ีกรุณาให้ความ
อนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามและให้ค าแนะน าในการวิจยัครัง้นี ้

ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุคณาจารย์ทุกท่าน ในคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ความเมตตา ตลอดจนประสบการณ์ท่ีดีต่อผู้ วิจยั
เสมอมา รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีโครงการคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
เจ้าหน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่านท่ีช่วยประสานงาน ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าเป็นอย่างดีจนท าให้
งานวิจยัเสร็จสมบรูณ์ได้ 

ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุคณุอิสเรศ มะหะหมดั ท่ีได้ให้ข้อมลูของหลกัชารีอะฮ์ส าหรับการลงทนุ และ
ขอขอบพระคุณผู้ ท่ีน าความรู้ทางด้านหลักชารีอะห์ส าหรับการลงทุนมาเผยแพร่ทัง้รูปแบบหนังสือหรือ
บทความออนไลน์ ท่ีท าให้ผู้ วิจยัมีข้อมลูและหลกัการในการท างานวิจยันีใ้ห้เสร็จสมบรูณ์ได้ 

ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณเพ่ือนและรุ่นพ่ีนิสิต คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม ทัง้สาขาการจัดการและ
การตลาดในเวลารุ่น 18 ทกุคน ท่ีคอยให้ก าลงัใจ ให้ค าแนะน าและสนบัสนนุตลอดมา 

ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุบิดา มารดา น้องชาย ญาติพ่ีน้องและเพ่ือน ของผู้ วิจยัท่ีได้ให้การสนบัสนุน
และส่งเสริม เป็นก าลงัใจให้ และอยู่เคียงข้างตลอดมา รวมไปถึงขอขอบพระคณุผู้ ท่ีมีสว่นช่วยเหลือทกุท่าน
ท่ีมิได้เอย่ถงึจนท าให้วิจยัประสบความส าเร็จลลุว่งไปด้วยดีได้ 

สุดท้ายนีผู้้ วิจัยขอน้อมขอบพระคุณอลัลอฮ์ในความเมตตา ความกรุณา และความโปรดปราน
ของพระองค์ท่ีทรงท าให้ผู้ วิจัยประสบความส าเร็จในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี  ้หากมีสิ่งท่ีดีงามและมี
ประโยชน์เกิดจากงานวิจยันี ้ทัง้หมดล้วนได้รับความเมตตาจากพระองค์ทัง้สิน้ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ภูมิหลัง  
ปัจจบุนัการลงทนุ การบริหารสินทรัพย์ และการวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก

ไม่ว่ากบัใครก็ตาม การจะเร่ิมลงทนุใดๆต้องตรวจสอบปัจจยัมากมาย และตรวจสอบว่าการลงทนุ
นัน้คุ้มคา่กว่าอตัราเงินเฟ้อหรือไม ่เพราะอตัราเงินเฟ้อส่งผลให้มลูคา่เงินของผู้ลงทนุด้อยคา่ลง ท า
ให้อาจประสบปัญหาทางการเงินในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตท่ีก าลงัเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ
ท่ีคนเราจะมีแนวโน้มอายยืุนนานขึน้และคา่ใช้จ่ายในการดแูลตนเองก็แพงขึน้ด้วย ดงันัน้การลงทนุ
จึงเป็นสิ่งท่ีต้องศึกษาและน าไปปฏิบตัิใช้ในชีวิต เพ่ือปกปอ้งเงินทนุสร้างความมัง่คัง่ให้กับตนเอง
ในระยะยาวและน าไปใช้ในการดแูลตนเองและครอบครัวในอนาคต 

ส าหรับชาวมสุลิมนัน้ การลงทนุมีข้อก าหนดและข้อห้าม ซึ่งท าให้จ าเป็นต้องใช้หลกัและ
ระบบการเงินอิสลามเพ่ือหลีกเล่ียงให้ปลอดภัยจากระบบการเงินท่ีเก่ียวข้องกับดอกเบีย้ รวมถึง
ปลอดภัยจากสินทรัพย์และธุรกิจบางประเภทท่ีศาสนาไม่อนุญาต ท าให้มุสลิมในประเทศไทย
จะต้องมีความระมดัระวงัในการท าธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน เพ่ือไม่ให้เข้าข่ายความผิด
ตามหลักศาสนา เพราะระบบการเงินในประเทศไทยเป็นระบบแบบสากล (อิสเรศ มะหะหมัด, 
2560: 20 ตลุาคม 2560) 

อย่างไรก็ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายอิสลามคอ่นข้างมีความซบัซ้อน และไม่แพร่หลาย
ในประเทศไทยมากนกั ท าให้มสุลิมหลายคนขาดความรู้ในเร่ืองของกฎหมายอิสลาม หรือ ชารีอะฮ์ 
ในขณะท่ีประชากรมสุลิมไทยเพิ่มขึน้ แตธุ่รกรรมทางการเงินส าหรับมสุลิมไทยกลบัมีทางเลือกน้อย 
ส าหรับการลงทุนต้องเลือกและต้องคดักรองก่อน คือ ห้ามท าธุรกิจหรือลงทุนในบริษัทท่ีมีรายได้
หลกัเก่ียวข้องกบัดอกเบีย้ การพนนั สรุา ของมึนเมา อาหารท่ีไม่ฮาลาล วตัถดุิบสงคราม และสิ่งท่ี
ศาสนาห้าม รวมถึงต้องดโูครงสร้างรายได้และข้อมลูทางการเงินของกิจการด้วยหากคิดจะซือ้หุ้น
ของกิจการนัน้ๆ (อิสเรศ มะหะหมัด, 2560: 20 ตุลาคม 2560) ในส่วนการออมเงินกับธนาคาร
ทัว่ไปนัน้ อิสลามห้ามรับดอกเบีย้ สลากกินแบ่งรัฐบาลนัน้คือรูปแบบการพนนัรูปแบบหนึ่ง หุ้นกู้
และพันธบตัรรัฐบาลให้ผลตอบแทนรูปแบบดอกเบีย้จึงไม่สามารถลงทุนได้ การซือ้กองทุนนัน้
จะต้องดูนโยบายกองทุนว่าได้มีการซือ้หุ้ นหรือสินทรัพย์ท่ีผิดหลักหรือไม่ และอ่ืนๆ ท าให้การ
ตดัสินใจและหาข้อมลูเพื่อลงทนุเป็นเร่ืองท่ีคอ่นข้างล าบากส าหรับมสุลิมในประเทศ 
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ถึงแม้ว่าอิสลามจะมีข้อก าหนดมากมายแตก่ารลงทุนนัน้ไม่ได้ถูกห้าม และยงัเป็นหน้าท่ี 
หรืออามานะห์จากพระผู้ เป็นเจ้าอีกด้วย ท่ีจ าเป็นต้องบริหารทรัพย์สินให้งอกเงยด้วยความรู้
ความสามารถของตน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ หรือการลงทนุ เพ่ือสร้างความ
งอกเงยและน ารายได้บางส่วนไปพฒันาสงัคม สร้างงานให้ผู้คน และลดช่องว่างระหว่างคนรวย
และคนจน แค่เพียงหลีกเล่ียงในการลงทุนกับสิ่งท่ีห้าม และลงทุนกับสิ่งท่ีถูกต้องตามหลักก็

สามารถลงทุนได้ (ไซฟุล อสัฮาร์ รอสล่ี, 2560: 423-427) (อิสเรศ มะหะหมดั, 2560: 20 ตลุาคม 
2560) 

แม้อิสลามหลายคนกลวัการลงทนุเพราะอาจลงทุนผิดจากการมีความเข้าใจท่ีผิด ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความผิดบาป จึงมีมุสลิมบางส่วนหลีกเล่ียงการลงทุน เช่น เล่ียงการลงทุนในหุ้นเพราะ
เข้าใจผิดว่าเป็นการพนนั แต่ก็มีมุสลิมบางส่วนอีกเช่นกันท่ียงัขาดความรู้ความเข้าใจในหลกัการ
ลงทนุแบบอิสลาม จงึลงทนุในสลากกินแบง่รัฐบาล ซึง่เข้าขา่ยการพนนั ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลท่ี
ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ การเก็งก าไรในหุ้นด้วยบญัชีกู้ ยืม การท่ีไม่ได้คดักรองธุรกิจ
และอตัราสว่นทางการเงินก่อนลงทนุ การซือ้หุ้นกู้  และอ่ืนๆ  

ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการให้ความรู้กับ
มุสลิมภายในประเทศ ในการรับรู้และทราบถึงปัญหา และน าข้อมูลไปพัฒนาแนวทางในการ
วางแผนประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มุสลิมมาลงทุนมากขึน้ รวมถึงการจัด
อบรมให้ความรู้ให้ตรงประเด็นและตอบข้อสงสยัได้ตรงจุดแก่ชาวมุสลิมด้วย เพ่ือร่วมกนัยกระดบั
ความรู้และฐานะทางการเงินของมสุลิมในประเทศไทยให้ดียิ่งขึน้ 

 
ความมุ่งหมายการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิม

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลกัอิสลามท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทนุของมุสลิมในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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4. เพ่ือศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของ
มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพ่ือน าผลการศกึษาท่ีได้ไปใช้ประกอบการประชาสมัพนัธ์ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในการให้ความรู้ในเร่ืองการลงทนุท่ีถกูต้องตามหลกัอิสลามให้กบัมสุลิมภายในประเทศ 

2. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทนุในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้นสามญั 
ของมสุลิมในกรุงเทพฯ และน ามาปรับใช้เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง กบั
การท าธุรกรรมตามหลกัอิสลาม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมุ่งหมายท่ีจะศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการ
ลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป

และมีการลงทนุซึง่เป็นกลุม่ท่ีไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้
ไปและมีการลงทุน เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้จึงใช้กลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตรค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยให้ค่าความ
ผิดพลาดไมเ่กิน 5% ด้วยความเช่ือมัน่ 95% ซึง่มีวิธีการค านวณดงันี ้(สภุาวดี ขนุทองจนัทร์: 2560: 
124-125) 

       n =
P(1−P)(Z)2

𝑒2
 

โดยท่ี  n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  e คือ คา่ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมให้เกิดขึน้ได้จากการสุม่ตวัอยา่ง 
  Z คือ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
  P คือ คา่เปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการจะสุ่มจากประชากร ทัง้หมด 
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ซึ่ง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
นั่นคือยอมให้มีการคลาดเคล่ือนได้ 5% มีค่า Z เท่ากับ 1.96 และผู้ วิจัยได้ก าหนดสัดส่วนของ
ประชากร(P) เทา่กบั 50% หรือ 0.5 ดงันัน้จงึแทนคา่ขนาดกลุม่ตวัอย่างได้ดงันี ้

       n =
(0.5)(1−0.50)(1.96)2

0.052
 

       n = 384.16 

จากสตูรการค านวณจะได้ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 384.16 หรือประมาณ 385 คน และได้
เผ่ือส ารองความคลาดเคล่ือนในการเก็บข้อมลู 15 คน รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมดในการวิจยันีคื้อ 
400 คน  

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีล าดับขัน้

ดงันี ้
ขัน้ตอนที่  1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เขตท่ีมี

จ านวนมสัยิดตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีมากท่ีสดุ 10 เขตในกรุงเทพมหานคร จากทัง้หมด 50 เขต (ศนูย์อิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 2560: 3 พฤศจิกายน 2560) ได้แก่ เขตหนองจอก เขตมีนบุรี 
เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตคลองสามวา เขตทุง่ครุ เขตสะพานสงู เขตบางกะปิ เขตลาดกระบงั 
และเขตบางคอแหลม 

ขั ้นตอนที่  2 การสุ่มตัวอย่างโดยแบบโควตา (Quota Sampling) เพ่ือเป็นการ
ก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอย่างท่ีได้เลือกไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 โดยการก าหนดกลุ่มตวัอย่างจะท าการ
ก าหนดให้มีขนาดท่ีเทา่กนัในแตล่ะเขต ซึง่มีจ านวนดงันี ้

 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะเขต  =  
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด

จ านวนเขตท่ีเลือก
 

                                            =  
400

10
 = 40 คนตอ่เขต 

ขัน้ตอนที่  3 การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามท่ีจัดเตรียมไว้ โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบใน
แบบสอบถามเอง โดยใช้แบบสอบถามกบัผู้ ท่ีเป็นมสุลิม 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบง่ได้ดงันี ้

1.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 18-27 ปี 
1.1.2.1 28-37 ปี 
1.1.2.1 38-47 ปี 
1.1.2.1 ตัง้แต ่48 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส 

1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.1.4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.1.4.2 ปริญญาตรี 
1.1.4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1 นกัเรียน / นกัศกึษา 
1.1.5.2 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.1.5.3 ลกูจ้าง / พนกังานบริษัทเอกชน 
1.1.5.4 ค้าขาย / ธุรกิจสว่นตวั 
1.1.5.5 เกษียณ / ไมไ่ด้ท างาน 
1.1.5.6 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ……………… 

1.1.6 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.6.1 น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
1.1.6.2 15,000 – 25,000 บาท 
1.1.6.3 25,001 – 35,000 บาท 
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1.1.6.4 35,001 – 45,000 บาท 
1.1.6.5 มากกวา่ 45,000 บาท 

1.2 ความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม 
1.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
1.4 การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. มสุลิม หมายถึง ผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ส าหรับงานวิจยัครัง้นีจ้ะใช้มสุลิมท่ีมีอาย ุ18 
ปีขึน้ไปท่ีมีการลงทนุในสินทรัพย์ตา่งๆ 

2. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา
สงูสดุ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล หมายถึง แนวทางในการวางแผนและการบริหาร
จัดการเงินท่ีได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายทางการเงิน ส าหรับงานวิจัยครัง้นีแ้ผน
ทางการเงินประกอบด้วยการหาเงิน การใช้จา่ย การออม การลงทนุ การบริหารความเส่ียง และการ
บริหารหนีส้ิน 

4. รูปแบบการด าเนินชีวิตเก่ียวกับการลงทุน หมายถึง การศกึษาวิถีการด าเนินชีวิตของ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ แบง่ออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านกิจกรรม (Activity) ด้านความสนใจ 
(Interest) และด้านความคดิเห็น (Opinion) ดงันี ้

4.1 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
การลงทนุในชีวิตประจ าวนั คือ การอ่านหนงัสือการลงทุน การเข้าร่วมอบรมสมัมนา การติดตาม
ข้อมลูขา่วสาร การพดูคยุแลกเปล่ียนข้อมลูการลงทนุ และการเข้าร่วมงานสง่เสริมทางการเงินและ
การลงทนุภายในประเทศ 

4.2 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ (Interest) หมายถึง ความสนใจในสินค้า
หรือบริการท่ีเก่ียวกบัการลงทุน คือ ความสนใจในการเข้ารับฟังบรรยายวิธีการลงทนุ ความสนใจ
ในการใช้บริการบญัชีซือ้ขายตามหลกัอิสลาม กองทุนหุ้นระยะยาวแบบอิสลาม กองทุนรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพแบบอิสลาม และกองทนุรวมแบบอิสลาม 
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4.3 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น (Opinion) หมายถึง ความคิดเห็นหรือ
ทศันคติท่ีเก่ียวกบัการลงทนุ คือ ทศันคติเก่ียวกบัฐานะทางการเงินซึ่งเป็นตวัชีว้ดัความมัน่คง การ
เพิ่มประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุนแบบอิสลาม ความสะดวกสบายในการลงทุนด้วยหลักการ
อิสลาม และความจ าเป็นท่ีจะต้องลงทนุโดยใช้หลกัการอิสลาม 

5. ความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม หมายถึง ระดบัของความรู้และความ
เข้าใจถึงเร่ืองการลงทนุท่ีต้องใช้หลกัการของศาสนาอิสลาม หรือหลกัชารีอะฮ์มาใช้ประกอบการ
ลงทนุเพ่ือไมใ่ห้ผิดหลกัการของศาสนาอิสลาม 

6. หลกัชารีอะฮ์ (Shariah) หมายถึง ประมวลข้อปฏิบตัิต่างๆ เป็นกฎหมายของศาสนา
อิสลาม ท่ีครอบคลมุวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชนในหลากหลายด้าน ท่ีมีพืน้ฐาน
มาจากหลกันิติศาสตร์ของอิสลาม ส าหรับงานวิจยัครัง้นีจ้ะพูดเร่ืองของชารีอะฮ์ในส่วนของการ
ลงทุน โดยหลกัชารีอะฮ์ส าหรับการลงทุนจะท าให้การลงทุนนัน้บริสุทธ์ิและมีความยุติธรรม โดย
ต้องปราศจากการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับดอกเบีย้ซึ่งในทางอิสลามเรียกว่าริบา (Riba) การลงทุนท่ี
เก่ียวข้องกับความไม่แน่นอนซึ่งในทางอิสลามเรียกว่าฆอรอร์ (Gharar) การลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับ
การพนนัซึง่ในทางอิสลามเรียกวา่มยัซิร (Maisir) และการลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจท่ีขดั
ตอ่หลกัศาสนาอิสลาม 

7. พฤติกรรมการลงทนุ หมายถึง รูปแบบการกระท าของมสุลิมท่ีแสดงออกถึงการลงทุน 
โดยมีพฤติกรรมการลงทุนท่ีศึกษาคือ ด้านเป้าหมายในการลงทุน ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุน 
สินทรัพย์ท่ีมีการลงทนุ ด้านการลงทนุท่ีถกูต้องตามหลกัอิสลาม และด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบ
กบัรายได้ท่ีได้รับ ซึ่งพฤติกรรมท่ีจะน าไปทดสอบสมมติฐานมีจ านวน 3 ด้าน คือ ด้านสินทรัพย์ท่ีมี
การลงทนุ ด้านการลงทนุท่ีถกูต้องตามหลกัอิสลาม และด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ท่ี
ได้รับ 
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พฤติกรรมการลงทุนของมุสลมิในเขต

กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

5. อาชีพ 

6. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตาม

หลักอิสลาม 

 

 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ในการศึกษาวิจัยเ ร่ือง ปัจจัย ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต

กรุงเทพมหานคร มีโดยกรอบแนวคดิในการวิจยัและตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ดงันี ้

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)          ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. มุสลิมในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 
2. รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล และความรู้ความเข้าใจใน

การลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ

เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุในหุ้นฮาลาล 
2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ

เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุในกองทนุฮาลาล 
2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ

เข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม มีผลกับพฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าตามหลัก
อิสลาม 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
ทางผู้ วิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการท าวิจัย โดยรวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมลูในการสนบัสนนุเนือ้หาของงานวิจยัครัง้นี ้
โดยมีการก าหนดหวัข้อในการน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิศาสนาอิสลาม 
2. แนวคดิเก่ียวกบัการเงินอิสลาม 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์  
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ 
5. แนวคดิเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
6. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรม 
7. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการวางแผนและการจดัการทางการเงินสว่นบคุคล 
8. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทนุ 
9. แนวคดิเก่ียวกบัผู้ ท่ียงัไมใ่ชล่กูค้า 
10. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดศาสนาอิสลาม 

1.1 ความหมายของศาสนาอิสลาม 
ระพีพรรณ มหูะหมดั (2556: อ้างอิงจาก ฮมัมดูะฮ์ อบัดลุอาฎีย์ และอบัดลุเลาะ อบั

รู, 2542) ค าว่า “อิสลาม” มีความหมายว่า “ความสนัติ” หรือ “การยอมจ านน” คือความสนัติทัง้
ภายในและภายนอก โดยการยอมจ านนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า  คือพระองอลัลอฮ์ และการ
เช่ือฟังพระองค์เท่านัน้ท่ีจะได้รับความสนัติอย่างแท้จริง โดยศาสนาอิสลามถูกน ามาเผยแพร่ โดย
ท่านศาสดามฮุมัมดั ในฐานะศาสนทตูแห่งพระผู้ เป็นเจ้า โดยมีคัมภีร์อลักรุอาน หรือด ารัสของพระ
ผู้ เป็นเจ้าเป็นตวับทในการเผยแพร่ทัง้พืน้ฐานและความรู้ของอิสลาม เป็นค าสอนและเป็นกฎหมาย
ในการปกครองสังคมมนุษย์ในเวลาเดียวกัน เปรียบเสมือนเป็นคัมภีร์แห่งทางน าของมวล
มนุษยชาติ มีวิทยาศาสตร์มากมายอยู่ในอัลกุรอาน ซึ่งบัญญัติไว้นานกว่า 1,400 ปี ซึ่งมนุษย์
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สามารถพิสจูน์สิ่งตา่งๆในอลักรุอานได้ว่าเป็นความจริงตามหลกัวิทยาศาสตร์เม่ือไม่นานมานี ้แตก็่
ยงัมีอีกหลายสว่นท่ีวิทยาศาสตร์ปัจจบุนัยงัไมมี่ความสามารถเพียงพอท่ีจะพิสจูน์ได้ 

อิสเรศ มะหะหมัด (2560: 20 ตุลาคม 2560) ได้อธิบายความหมายของค าว่า 
“อิสลาม” วา่มีรากศพัท์จากภาษาอาหรับคือค าว่า “สนัต”ิ หมายถึง การสวามิภกัดิต์อ่อลัลอฮ์พระผู้
เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านัน้ ซึ่งศาสนาอิสลามคือศาสนาท่ีอลัลอฮ์ทรงประทานให้แก่อาดมัผู้ เป็นบิดา
แห่งมนุษยชาติหรือมนุษย์คนแรก ใช้เป็นวิถีแห่งการด ารงชีวิตท่ีครอบคลุมในทุกพฤติกรรมของ
มนษุย์ ตัง้แตเ่กิดจนตาย ทัง้ขณะหลบัและขณะต่ืน แม้แตเ่ร่ืองครอบครัว ส่วนตวั และสงัคม โดยผู้
ท่ียดึมัน่ในศาสนาอิสลาม เรียกวา่ มสุลิม (ผู้ใฝ่หาสนัต)ิ สว่นสตรีมสุลิม เรียกวา่ มสุลิมะฮ์ 

บรรจง บินกาซนั (2550: 11) ได้ให้ความหมายของค าว่า “อิสลาม” ว่าหมายถึง การ
ให้เกิดความสันติโดยการยอมตนต่อเจตนารมณ์ของพระผู้ เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) โดยสิน้เชิง ซึ่ง
หมายถึงการท าปฏิบตัิตามกฎบญัญัตขิองกฎหมายอิสลามอยา่งเคร่งครัด อิสลามไมใ่ชเ่ป็นศาสนา
อย่างท่ีคนทั่วไปเข้าใจกัน แต่อิสลามเป็น ธรรมนูญแห่งการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกย่างก้าว
ตลอดไปจนถึงกฎระเบียบของการอยู่กนัในสงัคม ซึง่ครอบคลมุไปถึงเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย 
วฒันธรรม จริยธรรม วิทยาการต่างๆตลอดจน พฤติกรรมมนุษย์ในทุกแขนงสาขา โดยเจตนาคือ
การให้มนษุย์อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 

สรุปวา่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแหง่ความเท่ียงตรงและเป็นธรรม เป็นธรรมนญูแห่ง
การด าเนินชีวิตของมนษุย์ ซึง่ผู้ชายท่ีนบัถือศาสนาอิสลามชายจะเรียกวา่ “มสุลิม” สว่นผู้หญิงท่ีนบั
ถือศาสนาอิสลามจะเรียกว่า “มุสลิมะฮ์” โดยทุกคนนบัถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวคือ พระอลัลอฮ์ 
และมีท่านนบีมุฮมัมดัเป็นศาสทตูของพระองค์ ทุกคนต้องยอมรับและปฏิบตัิตามพระบญัชาของ
พระผู้ เป็นเจ้า เป็นการยอมตนต่อเจตนารมณ์ของพระผู้ เป็นเจ้าโดยสิน้เชิง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุด 
ซึง่ถ้าผู้ใดได้ท าตามก็จะเกิดความเท่ียงธรรม ความสนัตแิก่ตนเองและคนรอบข้างอยา่งแนน่อน 
 

1.2 หลักการของอิสลาม  
ไมป่รากฏผู้แตง่ (แนะน าอิสลาม) อิสลามมีหลกัส าคญัอยู ่2 ประการ คือ หลกัศรัทธา

และหลกัปฏิบตั ิ 
หลักศรัทธา หรือเรียกว่า รุก่นอีหม่าน มีอยูท่ัง้หมด 6 ประการคือ 
1. ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอลัลอฮ์ ผู้ควบคมุสรรพสิ่ง ผู้ทรงสร้างจกัรวาล 

เพราะทกุสิ่งไมไ่ด้เกิดมาโดยบงัเอิญ  
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2. ศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮ์ของพระองค์ หรือ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่าง
พระเจ้าและศาสดาทัง้หลาย เพ่ือให้ศาสดาเข้าถึงพระองค์อลัลอฮ์  

3. ศรัทธาในบรรดาคมัภีร์ของพระองค์ โดยมสุลิมต้องเช่ือถือคมัภีร์ทัง้หลายทกุเล่มใน
อดีต รวมทัง้ อลักรุอาน ด้วยโดยเง่ือนไขว่าคมัภีร์นัน้ต้องมาจากอลัลอฮ์และเนือ้หาต้องตรงกับอลักุ
รอานท่ีเป็นคมัภีร์สดุท้ายจากอลัลอฮ์ 

4. ศรัทธาในบรรดานบี (ศาสดา) ของพระองค์ คือมุสลิมต้องยอมรับนบัถือศาสดา
ทัง้หลาย ไม่ว่าจะปรากฏช่ืออยู่ในอลักุรอานหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด พูดภาษาอะไร ก็ตาม 
ซึง่ศาสดามฮุมัมดั เป็นศาสดาสดุท้ายของโลก ท่ีรับภารกิจตอ่จากศาสดาก่อนๆ 

5. ศรัทธาในวนัสดุท้ายและการเกิดใหม่ในวนัปรโลก โลกเรามีวนัสดุท้าย ณ วนัหนึ่ง 
ผู้ ท่ีตายไปแล้วจะฟืน้ขึน้มาเพ่ือรับการพิพากษาครัง้สุดท้าย เพ่ือให้มนษุย์ได้รับผลตอบแทนท่ีเคย
ท าไว้บนโลกนี ้ซึง่จะเป็นตวัก าหนดวา่จะได้รับสวรรค์หรือนรก  

6.  ศรัทธาในกฎก าหนดสภาวะของพระองค์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
เปล่ียนแปลงได้ กับเปล่ียนแปลงไม่ได้ ชนิดท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้ เช่น การเกิดมาเป็นลูกใคร เกิด
สถานท่ีใด ตายท่ีใดเม่ือไหร่ ชนิดท่ีเปล่ียนแปลงได้ เช่น ฐานะเป็นอย่างไร เป็นคนดีหรือคนชัว่ เป็น
ชาวนรกหรือสวรรค์ เป็นต้น อลัลอฮ์นัน้ทรงรู้ล่วงหน้าว่ามนษุย์คนใดจะท าดีหรือท าชัว่ แตก็่ได้ทรง
ให้สติปัญญาและความคิดอิสรเสรีในการเลือกปฏิบตัิเอง ดงันัน้การท่ีมนุษย์ท าเร่ืองท่ีผิด ไม่ใช่
เพราะการก าหนดจากพระเจ้า ความจน ความขมข่ืน ความรวย ความสขุ ท่ีเกิดก็มาจากการกระท า
ของมนษุย์เองทัง้สิน้ตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมา 

หลักปฏิบัต ิหรือเรียกว่า รุก่นอิสลาม มี 5 ประการคือ 
1. ให้ยืนยนัด้วยวาจาหรือการท าปฏิญาณตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮ์ 

และนบีมฮุมัมดัเป็นศาสนทตูของพระองค์” 
2. ต้องท าการละหมาดวันละ 5 เวลา เป็นการเข้าเฝ้าพระเจ้าทัง้ร่างกายและจิตใจ 

เป็นข้อบงัคบัท่ีมสุลิมต้องปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด เพ่ือแสดงความย าเกรงตอ่พระเจ้า 
3. ต้องท าการถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน เพ่ือความย าเกรง ปลกูฝังความอดทน ไม่

เห็นแก่ตวั สร้างระเบียบวินยั และความเทา่เทียม 
4. ต้องท าการจา่ยซะกาต เป็นการบริจาคทรัพย์สินเงินทองตามจ านวนท่ีก าหนด จา่ย

ให้แก่ผู้ ท่ีมีสิทธิได้รับตามหลกัการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือผู้ ท่ีเดือดร้อน ยากจน ให้มีความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
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5. ต้องไปท าฮจัญ์ เป็นการประกอบพิธีฮจัญ์ ณ บยัตุ้ลลอฮ์ แหง่นครเมกกะฮ์ ประเทศ
ซาอดิอาระเบีย ส าหรับผู้ ท่ีมีความสามารถทางด้านร่างกายท่ีสมบรูณ์ และพอมีฐานะทางการเงิน 
เม่ืออายคุรบเกณฑ์ท่ีก าหนด ต้องไปท าฮจัญ์อยา่งน้อย 1 ครัง้ในชีวิต 

1.3 จริยธรรมอิสลาม 
จริยธรรมอิสลาม หมายถึง พฤติกรรมของคนมสุลิมท่ีได้ประพฤติปฏิบตัิท่ีดี ท่ีถกูต้อง 

ท่ีควรตามระเบียบตา่งๆท่ีอิสลามได้ก าหนดขึน้ และการประพฤติปฏิบตัิดงักล่าวรวมทัง้พฤติกรรม
ทางใจ วาจา และกาย ซึง่จะท าให้ผู้ปฏิบตัพิงึได้รับความสุขทัง้บนโลกนีแ้ละโลกหน้า (ระพีพรรณ มู
หะหมดั, 2556: อ้างอิงจาก ซาฮาบีย๊ะห์ โต๊ะอาลิม, 2544) 

จริยธรรมในอิสลาม (อคัลาก) เป็นค าท่ีแสดงถึงรากฐานหรือหลกัการด าเนินชีวิตของ
มนษุย์ผ่านจริยธรรมท่ีดีงามของท่านเราะซูล ผู้ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นแบบอย่างจากอลัลอฮ์ ดงัท่ี
ท่านเราะซูล ได้ทรงกล่าวไว้  (ระพีพรรณ มูหะหมดั, 2556: อ้างอิงจาก มนูศกัดิ์ โต๊ะเถ่ือนและนิ
เลาะ แวอเุซ็ง, 2553: 30-32) 

ความวา่ “แท้จริงแล้วข้าได้ถกูสง่มา เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมดีงามให้มีความสมบรูณ์” 
(บนัทกึโดย อิบนิ อลั-ฮมับลั, เลขท่ี: 8952) และตามท่ีได้ระบใุนอลักรุอาน อลัลอฮ์ทรงตรัสวา่ ความ
วา่ “และแท้จริงเจ้า (มฮุมัมดั) คือผู้ มีจริยธรรมสงูสง่” (ซูเราะห์ อลัเกาะลมั,68: 4) 

หลกัการของศาสนาอิสลามมีความสมัพนัธ์กบัจริยธรรมทกุด้าน ไมว่า่จะเป็นด้านการ
ศรัทธาและด้านบทบญัญัติศาสนา ผู้ศรัทธาจะต้องพันธนาการชีวิตของเขากับจริยธรรมในทุก
สถานภาพ จิตศรัทธามัน่คง ร าลกึถึงพระผู้ เป็นเจ้า และมอบหมายตนเองให้อยูภ่ายใต้การคุ้มครอง
ของพระองค์ตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงความสมบรูณ์ของการศรัทธา ตามท่ีท่านเราะซูล ได้ทรงกล่าว
ไว้วา่ (ระพีพรรณ มหูะหมดั, 2556: อ้างอิงจาก มนศูกัดิ ์โต๊ะเถ่ือนและนิเลาะ แวอเุซ็ง, 2553: 73) 

ความวา่ “ผู้ ท่ีมีศรัทธาสมบรูณ์ท่ีสดุ คือผู้ ท่ีมีจริยธรรมมากท่ีสดุ” (บนัทกึโดย อบีดาวดู
, เลขท่ี: 4062, ตริมีซีย์ เลขท่ี: 1162, และ อิบนิ ฮมับลั, เลขท่ี: 7396) 

หลกัจริยธรรม (อลั-อิฮฺศาน) มีหลายประการ กล่าวคือ “จริยธรรมอนัสงูสดุ คือ การท่ี
เรากระท าความดีตามค าสัง่ของอลัลอฮ์ อธิบายวา่เป็นเหมือนเราเห็นพระองค์เพราะถึงแม้ว่าเราไม่
เห็นพระองค์ แต่พระองค์ทรงเห็นเราตลอดเวลา” หลกัจริยธรรมท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานและอลั
หะดิษ ซึ่งมีทัง้สิ่งท่ีสัง่ให้ปฏิบตัิ สิ่งท่ีห้ามปฏิบตัิ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิและไม่ควรปฏิบตัิ จริยธรรมเหลา่นี ้
การน าหลักธรรมทางศาสนาอิสลามของพระเจ้าสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีผู้ สอนน ามา
เผยแพร่ เพ่ือพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดีรักสนัติ รักความสงบ มีความเสียสละและเป็นมิตรกับคน
ทัว่ไป ครูเป็นบคุคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการส่ือสารหลกัธรรมของพระเจ้าและต้องเป็นแบบอย่าง
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ในการปฏิบตัิตามหลกัธรรมค าสอนนัน้ด้วย ศาสนาอิสลามให้ความส าคญัตอ่การศกึษา และถือว่า
เป็นหน้าท่ีส าหรับมุสลิมทุกคนทุกคนจะต้องศึกษาตลอดชีวิตเพราะการศึกษาหลกัธรรมค าสอน
ของศาสนาอิสลามกล่าวถึงระบอบการด าเนินชีวิตมีค าสอนหลักหลายต่อการด าเนินชีวิตของ
มสุลิมในแตล่ะวนัเพราะแตล่ะชีวิตจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาตามท่ีปรากฏใน 
อัลกุรอาน ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามของพระผู้ เป็นเจ้าของเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์มาจากกร
เลือดจงอ่านและพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้สง่เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ยิ่งผู้ส่งสอนให้เขียนด้วยปากกาผู้ส่งสอน

มนษุย์ให้รู้ในสิ่งท่ีเขาไมรู้่” (ระพีพรรณ มหูะหมดั, 2556: 30-32 อ้างอิงจาก กนกวรรณ จิตต์สภุาพ, 
2542) 

ระพีพรรณ มหูะหมดั (2556: อ้างอิงจาก ทรงยศ แววหงษ์, ม.ป.ป.: 145) การก าหนด
บญัญัติแห่งศาสนาเป็นสิ่งท่ีก าหนดชีวิตของชาวมสุลิมทัง้ในทางศาสนา ทางการเมือง และสงัคม 
เป็นสิ่งท่ีควบคมุความสมัพนัธ์ในชีวิตสมรส และพลเมือง รวมถึงความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่ผู้ ท่ีมิใช่มุสลิม
ด้วย ในท านองเดียวกนัข้อปฏิบตัิด้านจริยธรรมได้สร้างการให้ความเห็นชอบและข้อห้ามขึน้มาจาก
กฎอนัศกัดิ์สิทธ์ิ การกระท าทุกอย่างของมนุษย์จ าแนกอยู่บนกฎ 5 หมวดหมู่ คือ (1) สิ่งท่ีถือเป็น
หน้าท่ีท่ีต้องกระท า (ฟัรด)ู ซึง่รวมถึงสิ่งท่ีจะได้รับรางวลัเม่ือกระท าและถกูลงโทษโดยกฎหมายหาก
ละเลย (2) สิ่งท่ีสมควรได้รับการช่ืนชม หรือการท าคณุงามความดี คือสิ่งท่ีได้รับรางวลัเม่ือกระท า
แตไ่มมี่บทลงโทษส าหรับการละเว้นท่ีจะกระท า (3) สิ่งท่ีสามารถกระท าได้คือสิ่งท่ีไมผ่ิดกฏ (4) การ
กระท าท่ีสมควรจะถกูต าหนิคือสิ่งท่ีไม่สมควรกระท าแตไ่ม่มีบทลงโทษ (5) สิ่งท่ีต้องห้าม (หะรอม) 
คือสิ่งท่ีเม่ือกระท าลงไปแล้วจะต้องถกูลงโทษ 

สรุปว่า อิสลามมีข้อปฏิบตัิท่ีดีและมีระเบียบต่อผู้คนและสงัคม เป็นหลกัการด าเนิน
ชีวิตท่ีมีจริยธรรมตามท่านนบีมฮุมัหมดั ตามฮะดิษของท่าน และตามอลักุรอาน เป็นสิ่งท่ีก าหนด
ชีวิตของชาวมสุลิมในทกุด้านของชีวิต ไมว่า่จะเป็นทางศาสนาหรือทางสงัคม ชีวิตสมรส หรือแม้แต่
เครือญาตมิิตร โดยมีทัง้หลกัท่ีต้องท า หลกัท่ีควรท า หลกัท่ีสามารถท าได้ หลกัท่ีห้ามท า และหลกัท่ี
ไมค่วรท า 

1.4 บทบัญญัตอิิสลามตามคัมภีร์อัลกุรอาน 
ระพีพรรณ มหูะหมดั (2556: อ้างอิงจาก อาศีส พิทกัษ์คมุพล, 2554) อลักรุอานเป็น

นามคมัภีร์สงูสดุของศาสนาอิสลาม เป็นค าด ารัสของอลัลอฮ์ท่ีประทานมาให้แก่ท่านศาสดาทา่นน
บีมุฮมัมดั เป็นช่วงเป็นตอน ตามสถานการณ์จนครบถ้วนอย่างในปัจจุบนั เป็นเวลาทัง้สิน้ 22 ปี 
แบง่ออกเป็น 30 ส่วน (ญจุอ) 114 บท (ซูเราะห์) มีโองการ (อายะฮ์) ทัง้สิน้ 6,000 กว่าโองการ อลั
กุรอานมีส านวนภาษาท่ีสูงส่งเป็นค าด ารัสของอลัลอฮ์ ซึ่งกวีชัน้สูงไม่อาจประพนัธ์เทียบเคียงได้ 
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การประทานอลักุรอานเร่ิมขึน้ในเดือนรอมฎอนตามท่ีอลักุรอานระบุไว้ ความว่า “เดือนรอมฎอน
เป็นเดือนแห่งการประทานอลักุรอาน” และยงัมีระบุอีกว่า “เป็นคืนอลักอดร” รวมถึง “แท้จริงเรา 
(อลัลอฮ์) ได้ประทานอลักรุอานในคืนอลักอดร”  

ระพีพรรณ มูหะหมัด (2556: อ้างอิงจาก มยุรา วงษ์สันต์, 2546: 34) เป็นคมัภีร์ท่ี 
พระผู้ เป็นเจ้า สัญญาว่าจะรักษาคัมภีร์นีไ้ว้มิให้ มีการเปล่ียนแปลงใดๆ เพ่ือให้เป็นคมัภีร์ของ
มนษุยชาตสืิบตอ่ไปทกุยคุทกุสมยัส าหรับความส าคญัของคมัภีร์อลักรุอาน นัน้ถือวา่ อลักรุอาน คือ
ธรรมนญูของชีวิตเป็นบทบญัญัติท่ีทกุคนต้องน้อมรับปฏิบตัิตาม ไม่มีมสุลิมคนใดปฏิเสธข้อความ
ในอัลกุรอาน แม้แต่เพียงวรรคตอนเดียว เพราะถือเป็นบญัชาของอัลลอฮ์ การอ่านคมัภีร์ท าให้
จิตใจสงบสุขและมีภาคผลมหาศาล (อลักุรอานถูกประทานมาเป็นภาษาอาหรับ) ซึ่งบทบญัญัติ
ของอิสลามครอบคลมุหลกัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัความศรัทธา (อะกีดะห์)  
2. หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัจริยธรรม (อคัล๊าก)  
3. หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัศิาสนกิจตอ่พระเจ้า (อิบาด๊าต)  
4. หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระบบความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล (มอุามะล๊าต) ซึง่มีอยู่

หลายประเภทดงันี ้ 
4.1 บญัญัติเก่ียวกับครอบครัวเช่นเร่ืองการแต่งงานการหย่าร้างสิทธิและหน้าท่ี

ของบุคคลในครอบครัวมรดกและอ่ืนๆซึ่งในปัจจุบนัเรียกเร่ืองเหล่านีว้่า “กฎหมายแพ่งว่าด้วย
บคุคล” 

4.2 บทบญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลในการด าเนินธุรกิจหรือ
ท่ีเรียกในปัจจบุนัวา่ “กฎหมายแพง่และพาณิชย์” 

4.3 บญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกับการตดัสินคดีความหรือท่ีเรียกในปัจจบุนัวา่ “กฎหมาย
วิธีพิจารณาความ”  

4.4 บญัญัติท่ีเก่ียวข้องกบัคนตา่งด้าวท่ีไม่ใช่มสุลิมซึ่งพ านกัอาศยัอยู่ในประเทศ
มสุลิม  

4.5 บญัญัติท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศทัง้ในยามสงบและใน
ยามสงคราม  

4.6 บญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการเมืองการปกครองรัฐและการเลือกผู้น า  
4.7 บญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการเงินและการคลงัของรัฐ 
4.8 บญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการสืบสวนและสอบสวนและการลงโทษทางอาญา 
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สรุปว่า อลักุรอ่านเป็นคมัภีร์ท่ีได้วางบทบญัญัติต่างๆ ทัง้ด้านหลกัศรัทธาและหลัก
ปฏิบตัิแก่ผู้ปฏิบตัิ เป็นบญัญัติท่ีครอบคลุมไปทัง้การด าเนินชีวิตประจ าวนัของมุสลิม และ อลักุ
รอานไม่ใช่คัมภีร์ท่ีว่าด้วยศาสตร์ใดๆโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แตไ่ด้แนะให้ มนษุย์ได้เฉลียวใจเพ่ือศกึษาและค้นคว้า ซึ่งในกาลตอ่มา
การศกึษาและค้นคว้าของมนษุย์ได้ยืนยนัวา่อลักรุอาน เป็นคมัภีร์แหง่วิทยปัญญาโดยแท้จริง 

1.5 หะดีษของท่านศาสดามูฮัมมัด 
ระพีพรรณ มูหะหมัด (2556: อ้างอิงจาก อาศีส พิทักษ์คุมพล (2554: 50-51) การ

กระท าหรือการพูดหรือการยอมรับของท่านรอซูล ค าว่า “หะดีษ” ยังมีช่ืออีกว่า “สุนนะห์” และ 
“เคาะบรั” หะดีษเป็นท่ีมาแห่งบทบญัญัติในศาสนาอิสลามรองลงมาจากอลักรุอานท่ีมสุลิมทุกคน
ต้องปฏิบตัิตาม ในอลักรุอานได้ระบไุว้ความวา่ “สิ่งใดท่ีทา่นรอซูลน ามา ก็จงรับไว้ปฏิบตัิและสิ่งใด
ท่ีท่านสั่งห้ามก็จงละเว้น” (59: 7) ดังนัน้มุสลิมทุกคนจะต้องศึกษาหะดีษ เพ่ือน าไปปฏิบัติให้
ถกูต้องผู้ ท่ีศกึษาหะดีษ แล้วน าไปถ่ายทอดแก่ผู้ อ่ืน เขาจะเป็นท่ีโปรดปรานของอลัลอฮ์ ดงัปรากฎ
ในหะดีษท่ีวา่ “ทา่นรอซูลลุเลาะฮ์ได้กลา่วว่า ข้าแตอ่ลัลอฮ์ ขอได้โปรดประทานความโปรดปรานแก่
คอลิฟะฮ์ ของข้าพระองค์เถิดพวกเราถามวา่ โอ้รอซูลลุเลาะฮ์ผู้ใด คือคอลิฟะฮ์ของพระองค์ ทา่นรอ
ซูลตอบวา่ ผู้ ท่ีรายงานหะดีษของฉนัและสอนหะดีษของฉนัแก่คนอ่ืน” 

นอกจากบคุคลจะได้รับความโปรดปรานจากอลัลอฮ์แล้ว พระองค์ทรงให้พวกเขา อยู่
ในแนวทางของพระองค์อีกด้วย ดงัท่ีทา่นรอซูลได้กล่าววา่ ความวา่ “แท้จริงฉนัได้ละไว้ส าหรับพวก
ท่านสองสิ่ง พวกท่านจะไม่หลงผิดตราบท่ีพวกท่านยึดสองสิ่งนัน้คือคมัภีร์แห่งอลัลอฮ์ (อลักรุอาน) 
และสนุนะฮ์รอซูลของพระองค์”  

ดงัตวัอย่างหะดีษท่ีเป็นการพูดของท่านรอซูล ความว่า “แท้จริงกิจการงานทัง้หลาย
ขึน้อยูก่บัเจตนาและทกุๆคนจะได้รับการตอบแทนตามท่ีเขาได้มีเจตนาไว้”  

ตวัอย่างหะดีษท่ีเป็นการกระท าของท่านรอซูล ความว่า “ท่านนบีสวมเสือ้คลุมยาว
เหนือตาตุม่”  

ตวัอยา่งหะดีษท่ีเป็นการยอมรับของทา่นรอซูล มีอยูค่รัง้หนึง่ศอฮาบะฮ์ช่ือ คอลิค อิบ
นุ อัลวะลีค กินเนือ้ฏ็อบ (แย้ชนิดหนึ่ง) ท่านรอซูลก็ทราบ แต่ท่านไม่ได้ห้าม คอลิคจึงกล่าวว่า  
“ดงันัน้ ฉนัจงึหยิบมนัแล้วรับประทาน ขณะท่ีทา่นรอซูลมองดฉูนัอยู่” 

ระพีพรรณ มูหะหมัด (2556: อ้างอิงจาก มานี ชูไทย , 2544: 81) ค าบอกเล่าท่ี
กล่าวถึงโอวาทของท่านนบีมูฮมัมัด การปฏิบตัิตนของท่านหรือการท่ีท่านรับรองการกระท าของ
สหายหรือสาวก วา่ถกูต้องแล้วได้ถกูรวบรวมเป็นเลม่โดยนกัรวบรวมหะดีษ เชน่ ทา่นอลับคุอรี หรือ
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ท่านบุคอรี ท่านมุสลิม ท่านอบูดาวูด มาญะฮ ท่านติรมิซีย ท่านอนันะสาอีย หรือ นะสาอีย และ
ทา่นอะหมดั เป็นต้น แตห่ะดีษ มิได้ถกูสัง่ให้บนัทกึไว้ขณะท่ีทา่นนีมฮูมัมดั ยงัมีชีวิตอยู ่เม่ือทา่นจะ
ให้โอวาทในเร่ืองใด ท่านจะพดูประโยคสัน้ๆ พดูซ า้และพดูช้าๆชดัถ้อยชดัค า ดงัปรากฎในหะดีษท่ี
เล่าโดยท่านหญิงอาอีซะฮ์ (ภรรยาคนหนึ่งของท่าน) และสาวกของท่านดงันี  ้ท่านหญิงอาอีซะห์ 
กลา่ววา่ “แท้จริง ทา่นรอซูล ศอ็ลฯ ไมเ่คยพดูลิน้รัวเหมือนอยา่งท่ีพวกทา่นพดูลิน้รัว” (บคุอรี มสุลิม
และติรมิซีย) ท่านตินมิซีย กล่าวว่า “แตท่่านจะพดูด้วยค าพดูท่ีมีจงัหวะ หยดุขัน้ระหว่างค าพดูนัน้
ซึ่ง บคุคลท่ีนัง่สนทนาด้วยจะสามารถจดจ าได้หมด” ท่านหญิงอาอีซะห์ กล่าวว่า "ท่านนบี ศ็อลฯ 
นัน้เม่ือพูดเร่ืองหนึ่งหากจะมีนบัค าพูดของท่านก็สามารถนบัได้หมด" (บุคอรีและอบูดาวูด)  ท่าน
หญิงอาอีซะห์ กล่าวว่า "ค าพูดของท่านรอซูล ศ็อลฯ นัน้เป็นค าพูดท่ีมีจงัหวะและพดูเนิบๆ ผู้ ท่ีได้
ยินทา่นจะเข้าใจหมด" (อบดูาวดู) 

สรุปได้ว่า หะดีษของท่านนบีมฮุมัหมดั เป็นสิ่งท่ีมสุลิมทกุคนควรปฏิบตัิตาม สิ่งใดท่ี
ทา่นท าก็ควรท า สิ่งใดท่ีทา่นไมท่ าก็ไมค่วรท า สิ่งใดท่ีทา่นละเว้นก็ต้องละเว้น เพราะการกระท าของ
ท่านนบีมุฮมัหมดัเป็นสิ่งท่ีพระอลัเลาะห์โปรดปราน ดงันัน้การกระท าตามแบบอย่างท่านนบีก็จะ
ท าให้มสุลิมใช้ชีวิตอยูใ่นทางท่ีเท่ียงตรงตอ่พระเจ้า ไมใ่ชท่างท่ีหลงผิด 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเงนิอิสลาม 

2.1 เศรษฐศาสตร์อิสลาม  

ไซฟุล อสัฮาร์ รอสล่ี (2560: 27-34) เศรษฐศาสตร์อิสลามเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างใหม่
แม้แต่ส าหรับมหาวิทยาลยัต่างๆในมาเลเซีย และไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัในภาคธุรกิจและเอกชน ผู้คน
อาจจะเคยได้ยินเร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์อิสลามคอ่นข้างน้อย แตม่กัได้ยินเก่ียวกบัการเงินและ
การธนาคารอิสลามมากกวา่ ซึง่มนัมีความคล้ายคลงึกนับ้าง เน่ืองจากความรู้ทางด้านการเงินและ
ทางธนาคารอิสลามเป็นสว่นหนึง่ของความรู้ทางวิชาเศรษฐศาสตร์อิสลาม 

เศรษฐศาสตร์อิสลามไมไ่ด้หมายถึงเพียงเร่ืองของสถาบนัการเงินเพียงอย่างเดียว แต่
ยังครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมมนุษย์ในตลาดด้วย เช่น สิ่งท่ีเขาชอบหรือไม่ชอบ และสิ่งท่ีมี
ผลกระทบตอ่พฤตกิรรมทางเศรษฐกิจของเขาวา่มีอะไรบ้าง 

อิสลามไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดเร่ืองของความขาดแคลน (Scarcity) เพราะมันคือ
ข้อเท็จจริงของชีวิต เพราะความขาดแคลนจะเกิดขึน้เม่ือทรัพยากรท่ีจ าเป็นนัน้ไม่เพียงพอตอ่ความ
ต้องการของมนษุย์ หรือ Supply มีไม่พอ Demand โดยอิสลามยอมรับความขาดแคลนของมนษุย์
ตามอลักรุอา่นและฮะดีษท่ีได้กลา่วไว้วา่ 
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“แนน่อนท่ีมนษุย์ถกูสร้างมาพร้อมด้วยความโลภและความไมอ่ดทน” (70:19) 
“ผู้ชายถูกสร้างมาพร้อมด้วยความรักในความปรารถนาผู้หญิงและลูกๆ และกักตนุ

สมบตัแิหง่ทองกบัเงินและม้า ววั กบัพืชผลชัน้ดี” (3:13) 
“และเจ้ารักความมัง่คัง่อยา่งมากมาย” (89:20) 
“เขาคดิวา่จะอยูไ่ด้ด้วยความมัง่คัง่ของเขา” (104:3) 
“หากมนุษย์ถูกประทานหุบเขาทองค า แน่นอนว่าเขาจะต้องการหุบเขาท่ีสองและ

สาม” (ฮะดีษเศาะฮิฮ์) 
เน่ืองด้วยความขาดแคลน การจะได้อะไรมาก็ย่อมค่าใช้จ่ายดงันัน้เศรษฐศาสตร์จึง

เป็นศาสตร์หรือความสามารถในการตดัสินใจเลือกโดยมีค าถามดงันี ้
- คนต้องการสินค้าและบริการอะไรบ้าง และในปริมาณเท่าไหร่ น่ีคือปัญหาของ

ผู้บริโภค 
- อะไรคือวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสินค้าและบริการท่ีผู้บริโภค

ต้องการน่ีคือปัญหาของผู้ผลิต 
- จะตอบแทนปัจจยัการผลิตเช่น แรงงาน ท่ีดิน และทุน ท่ีมีส่วนในการบวนการ

ผลิตสินค้าและบริการท่ีผู้บริโภคต้องการได้อย่างไร 
- จะลดการวา่งงานและเงินเฟ้อได้อยา่งไร น่ีคือปัญหาของรัฐบาล 
- จะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยอปุทานแรงงานและทนุท่ีมีอยู่ได้

อยา่งไรน่ีคือปัญหาของตลาดและรัฐบาล 
นอกจากอัลกุรอานจะยอมรับในเร่ืองของความขาดแคลนแล้วยังยอมรับในเร่ือง

ทรัพย์สินความมัง่คัง่ (อลัมาล) ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ได้ให้ค าจ ากดัความของ ทรัพย์สินความมัง่
คัง่ ว่าคนจะตดัสินใจว่าเขาจะต้องการสินค้าบริการอะไรบ้าง คนท างานเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายได้และ
ธุรกิจก็ด าเนินการเพ่ือให้ได้ก าไร กลา่วโดยทัว่ไปคือความมัง่คัง่คือ เงินตรา และก าไร 

ในอิสลาม ความมั่งคัง่ไม่ใช่สิ่งเดียวท่ีน ามาซึ่งความสุข นอกจากความมั่งคัง่ ยังมี
ความรู้ การมีอิทธิพล ครอบครัว และการเกิดมาในครอบครัวท่ีอยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลาม ซึง่
เป็นสิ่งภายนอกท่ีน าไปสู้ ความสุขสูงสุด การได้มาซึ่งความศรัทธาผ่านความรู้และการสร้าง
คณุลกัษณะท่ีดีจะต้องมีสขุภาพท่ีดี อายยืุน แข็งแรง และมีความสวยงาม ท่ีเป็นคณุสมบตัิท่ีท าให้
ผู้ อ่ืนเกิดความประทบัใจ เสียก่อน  

อิสลามห้ามการสร้างความมัง่คัง่เพ่ือเปา้หมายแหง่การสะสม แตเ่พ่ือเป็นเคร่ืองมือให้
เกิดความสนัติและปลอดโปร่งจากความรู้และการกระท า ดงันัน้ในอิสลาม อะไรถกูอะไรผิดในเร่ือง
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การจดัสรรทรัพยากร การมุ่งหาความมัน่คง และการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สามารถหาค าตอบได้
เพียงแค่ใช้เหตผุลและการสงัเกตเชิงประจกัษ์เท่านัน้ การท่ีมนุษย์มีหนีต้่อพระเจ้าท่ีสร้างพวกเขา
มาจากความวา่งเปลา่ มนษุย์จงึได้ยอมจ านนอยา่งอ่อนน้อมตอ่เจตจ านงของพระเจ้าด้วยการสร้าง
ระบบเศรษฐกิจตามแนวทางของพระองค์ 

ด้วยความท่ีเป็นหนีก็้จ าเป็นต้องชดใช้ การเป็นหนีต้อ่พระเจ้าทางเดียวท่ีจะตอบแทน
ได้นัน้ คือการปฏิบตัิตนอยู่ในทางของพระองค์ มนษุย์จึงได้เช่ือฟังความต้องการของพระองค์ ซึ่งก็
คือ ชารีอะฮ์ ด้วยความเตม็ใจ 

2.2 โลกทัศน์ของอิสลาม  

ไซฟุล อสัฮาร์ รอสล่ี (2560: 35-38) การมีวิสยัทศัน์เป็นตวัก าหนดอนาคตของคนเรา 
วิสัยทัศน์บอกกับเราว่าเราต้องการเป็นอะไรและจะต้องท าอย่างไรให้ถึงจุดนัน้ได้ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให้มองโครงสร้างออกและด าเนินการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึน้ ชว่ยให้ตอบ
ค าถามและตีความข้อสงสยัเก่ียวกบัโลกท่ีเรามีชีวิตอยู่ 

แตโ่ลกทศัน์ของอิสลาม (รุยะฮ์ อลัอิสลาม ลิ อลัวยุดุ) คือวิสยัทศัน์แห่งความเป็นจริง
และข้อเท็จจริงท่ีว่าการมีชีวิตอยู่นัน้เพ่ืออะไร ซึ่งประกอบไปด้วย ดนุยา (โลกปัจจุบนั) และ อาคิ
เราะฮ์ (โลกหน้า) โดยการจะเข้าใจโลกทัศน์อิสลามจะต้องประกอบด้วยแนวคิดดังนีคื้อ ดีน 
(หนทางของศาสนา) พระเจ้า มนษุย์ จกัรวาล และทา่นศาสดา 

เก่ียวข้องกบัธนาคารและสถาบนัการเงินอิสลามคือ ธนาคารควรมีความพร้อมในการ
น าวิธีการปฏิบตัิใหม่ๆโดยการใช้หลกัการค้าและการพาณิชย์ (อลับยัอ์) เช่น การแบง่ปันก าไรและ
ความเส่ียงกับลูกค้า การให้สินเช่ือผ่านทางการขายแบบผ่อนช าระ (อลับยัอ์บิษะมนัอาญิล) การ
ขายแบบบวกก าไร (มรุอบาฮะฮ์) การซือ้ลว่งหน้า (สะลมั) การจ้างผลิตสินค้า (อิสตสินาอ์) การเช่า 
(อิญาเราะฮ์) การเป็นหุ้นสว่น (มชุารอกะฮ์) และการแบง่ปันก าไร (มฏุอรอบะฮ์) 

การยึดถือโลกทัศน์ของอิสลามจะท าให้เราได้เข้าใจว่าพระเจ้าได้ให้ความไว้วางใจ 
(อามานะฮ์) ในการบริหารทรัพยากรซึ่งรวมไปถึงทนุด้วยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสงูสุด ดงันัน้การ
ตดัสินใจและการบริหารเงินกบัธุรกิจธนาคารก็ถือเป็นส่วนหนึง่ของการเช่ือฟังพระเจ้า  

2.3 ระบบการเงนิอิสลาม  

ไซฟุล อสัฮาร์ รอสล่ี (2560: 39-43) ระบบการเงินมกัถูกให้ค าจ ากัดความว่าคือชุด
ของกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีดูแลการไหลเวียนของเงินทุนจากหน่วยเศรษฐกิจท่ีมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย ไปยงัหน่วยท่ีมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ครัวเรือน ธุรกิจ และภาครัฐต่างๆรวมกันเป็นทัง้
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หน่วยท่ีมีทนุเหลือและหน่วยท่ีต้องการทุน เช่น ครัวเรือนท่ีมีเงินออมก็จะให้ครัวเรือนท่ีมีรายได้ไม่
พอยืมเงินออมนัน้ 

ในระบบธนาคารหน่วยท่ีมีทุนเหลือก็จะฝากทุนของพวกเขาไว้กับธนาคารแล้ว
ธนาคารก็จะน าเงินฝากเหลา่นีไ้ปปลอ่ยให้กบัหนว่ยท่ีต้องการเงินทนุ  

ในระบบการเงินอิสลาม การด าเนินงานนัน้มาจากอลักรุอานและซุนนะฮ์ (การปฏิบตัิ
หรือค าสอนของท่านศาสดามฮุมัหมดั ซ.ล.) ชารีอะฮ์ ได้กล่าวถึงค าสอนของอลักรุอานไว้สามมิติ
คือ ความเช่ือความศรัทธา (อากีดะฮ์) จริยธรรมศีลธรรม (อคัลาก) และ ธุรกรรม (มอุามะลาต) 

ในอิสลามแนวทางท่ีมนษุย์ควรท าตามคือ แนวทางของกฎระเบียบและ แนวทางของ
จริยธรรมศีลธรรม คืออิสลามห้ามรับการจ่ายดอกเบีย้ (ริบา) ในการท าข้อตกลงทางการเงิน อีกทัง้
ยงัห้ามสร้างความมัง่คัง่ท่ีมาจากธุรกรรมประเภทหลอกลวง (อลับาฏิล) อย่างเช่น การพนนั (มยั
ซิร) และในด้านของศีลธรรม กรุอานได้ก าชบัในเร่ืองของความซ่ือสตัย์นา่ไว้วางใจ (อามานะฮ์) และ
สัง่ห้ามเร่ืองหลอกลวง (คดุาอ์) และความโลภ (ฮิรซ์) ในการท าก าไร โดยค าสัง่และข้อห้ามทัง้หลาย
นัน้มีไว้เพ่ือจุดประสงค์คือสร้างความปรองดองและท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดความ
ปรองดองและสงบสขุ 

โดยมิติของด้านกฎหมายและจริยธรรมของ ชารีอะฮ์ ถกูน าไปใช้กับกฎระเบียบของ
ระบบการเงินอิสลาม เพ่ือเป็นข้อบงัคบัใช้ในการควบคมุดแูลตลาดการเงิน กฎเหลา่นีป้ระกอบด้วย 

1. การห้ามรับจา่ยดอกเบีย้ (ริบา) 
2. สนบัสนนุการค้าการพาณิชย์ (อลับยัอ์) 
3. หลีกเล่ียงความคลมุเครือ (ฆอรอร์) 
4. การห้ามการพนนั (มยัซิร) 
5. การห้ามเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการผลิตสินค้าต้องห้าม เช่น เคร่ืองด่ืมมึนเมา สกุร 

และสิ่งลามกอนาจาร 
เม่ือกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีประทานโดยพระเจ้าได้ถูกก าหนดอย่างชัดเจน การไหล

ของทนุจากหนว่ยท่ีมีทนุเหลือไปยงัหนว่ยท่ีต้องการเงินทนุ จงึท าได้สองวิธี คือทางตรงและทางอ้อม 
หากหน่วยท่ีมีทนุเหลือต้องการซือ้สินค้าทางการเงินเองก็สามารถ ก็มีตลาดการเงินท่ีซือ้ได้โดยตรง 
คือหุ้น พนัธบตัร และตราสารหนี ้เชน่ พนัธบตัร ในขณะท่ีคนท่ีไมมี่เวลาหรือไมมี่ความสามารถท่ีจะ
ซือ้ด้วยตนเองก็สามารถกระท าผ่านตวักลางเช่นธนาคาร สถาบนัการเงิน กองทุนรวม และบริษัท
ประกนัภยั 
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ตลาดการเงินอิสลามก็เหมือนตลาดการเงินทัว่ไปแตเ่พียงวางอยูบ่นหลกัชารีอะฮ์ เชน่ 
หุ้นต้องมีการคดักรองก่อน ซึ่งมาเลเซียมีหุ้นท่ีผา่นชารีอะฮ์อยู่ 80% และยงัมีพนัธบตัรอิสลามท่ีแม้
ทัว่โลกจะยงัไมย่อมรับกนันกั แตก็่มีสว่นแบง่ตลาดถึง 50% สญัญาบยัอ์อลัอีนะฮ์ กบั บยัอ์อดัดยัน์ 
ถูกใช้อย่างมากในตลาดการเงินอิสลาม เช่น พนัธบตัรคอซานะฮ์ ตัว๋เงินอิสลาม และตราสารเงิน
ระหว่างธนาคารอิสลาม ตะกาฟุล (ประกนัแบบอิสลาม) เป็นธุรกิจคอ่นข้างใหม่ มีส่วนแบง่อยู่ 5% 
และธุรกิจกองทนุรวมก็เข้ามาในตลาดอิสลามเชน่กนั โดยใช้หลกัการตวัแทน (วะกาละฮ์) และเก็บ
คา่ธรรมเนียมเป็นตวัแทน โดยลงทนุในหุ้นท่ีฮาลาล หรือผา่นการคดักรองแล้ว 

เม่ือระบบธนาคารอิสลามวางอยู่บนพืน้ฐานของชารีอะฮ์ ทุกๆกระบวนการจะถูก
ขบัเคล่ือนด้วยชารีอะฮ์ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการแบง่ความเส่ียง สภาพคล่อง และข้อมลู เพ่ือให้นกั
ลงทนุมีผลิตภณัฑ์ไว้กระจายความเส่ียงให้เหลือน้อยท่ีสดุ การลดความเส่ียงเป็นสิ่งท่ีท าได้ แตก่าร
หลบเล่ียงความเส่ียงเป็นสิ่งท่ีไมอ่นญุาต เพราะมกัจะมีผลตอบแทนท่ีคงท่ีแนน่อน ซึง่อยูใ่นขอบเขต
ของดอกเบีย้ หรือ ริบา ส าหรับการหลีกเล่ียง ลดหรือกระจายความเส่ียงเป็นการยอมรับกบัความ
เส่ียงท่ีเพิ่มขึน้หากได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ซึง่ตรงกบัหลกัการ อลัฆรุุม บลิฆนุมุ 

เน่ืองด้วยระบบการเงินอิสลามด าเนินการด้วยหลกัการรับความเส่ียง การเปิดเผย
ข้อมลูจงึเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น เชน่ เม่ือธนาคารอิสลามมีเงินฝาก มฎุอรอบะฮ์ ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมลู
ท่ีจ าเป็นทัง้หมดเพ่ือให้ลกูค้ารู้ว่าธนาคารเอาเงินไปท าอะไรบ้าง เงินฝาก มุฎอรอบะฮ์ จึงเป็นเงิน
ฝากประเภทมีความเส่ียง ซึง่ถ้าไมไ่ด้รับการเฝา้ตดิตามท่ีถกูต้อง ก็อาจจะเจอปัญหาการเลือกในสิ่ง
ท่ีไมถ่กูหลกัเพราะธนาคารไมส่ามารถบงัคบัผู้ รับสินเช่ือให้ท าตามนโยบายของธนาคารได้ทัง้หมด 

2.4 ก าไรท่ีถูกต้องตามหลักของอิสลาม  

ไซฟุล อสัฮาร์ รอสล่ี (2560: 51-54) อิสลามได้สัง่ห้ามการรับจ่ายดอกเบีย้เน่ืองจาก
มองวา่เป็นการได้มาซึง่ก าไรและความมัง่คัง่ท่ีไมเ่ป็นธรรม เจ้าหนีไ้ด้ผลตอบแทนมากเกินกวา่ท่ีควร
จะได้รับเน่ืองจากไม่ได้แบกรับความเส่ียงด้านตลาดกับความเส่ียงท่ีเป็นระบบ และเงินกู้ ยังมี
หลกัทรัพย์และผู้ค า้ประกนั เจ้าหนีไ้มไ่ด้ให้บริการใดๆท่ีก่อให้เกิดมลูคา่เพิ่มแก่ลกูหนี ้น่ีคือลกัษณะ
ทัว่ไปของตราสารหนี ้

ด้วยเหตนีุเ้อง ชารีอะฮ์ จึงก าหนดให้การแลกเปล่ียนท่ีถกู ต้องประกอบด้วย อิวฎั ซึ่ง
แปลวา่ทัง้สองฝ่ายต้องแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีมีมลูคา่เทา่กนั การเพิ่มขึน้โดยปราศจากอิวฎั 
ถือว่าเป็นริบา หมายความว่าผู้บริโภคต้องได้รับสิ่งตอบแทนท่ียุติธรรมกับราคาท่ีจ่ายไป เม่ือพ่อ
ค้าขายของในราคาท่ีสูงกว่าต้นทุน ก าไรส่วนนัน้ต้องประกอบด้วย อิวัฎ ซึ่งอธิบายด้วยความ
พากเพียรพยายามและความเส่ียงท่ีแบกรับท่ีเกิดจากการขายนัน้ 
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อิวฎัประกอบด้วย 2 สว่นคือ ความเส่ียงด้านตลาด (ฆรุุม) และ การลงทนุลงแรง หรือ 
ความพยายาม ซึ่งคือมลูคา่เพิ่ม และส่วนท่ีสามท่ีควรพิจารณาด้วยคือความรับผิดชอบ (เฎาะมนั) 
ผู้ ขายต้องรับผิดชอบประกันสินค้าของตน ผู้ ซือ้สามารถคืนสินค้าได้หากพบว่าซือ้แล้วเจอ
ข้อบกพร่อง ด้วยวิธีนีผู้้ขายจงึสมควรได้รับก าไรเน่ืองจากการขายมีการประกนัสินค้า 

2.5 อิสลามกับมูลค่าของเงนิตามเวลาและกฎแห่งการเส่ือมค่า  

ไซฟลุ อสัฮาร์ รอสล่ี (2560: 63-69) ด้วยการท างานหนึง่ชัว่โมง อาจจะมีรายได้ขัน้ต ่า 
500 บาทในวนันี ้ในการท างานนัน้ท าให้มูลค่าและความมัง่คัง่เพิ่มขึน้ แต่หากเลือกพกัผ่อนแทน
การท างาน จะเสียโอกาสสร้างรายได้ ค าอธิบายนีใ้ช้ได้กับตราสารหนี ้ถ้าเราน าเงิน 10,000 บาท
ไปฝากกบัตราสารหนี ้อีกปีถดัไปเงินจะมีมลูคา่ 11,000 บาท ถ้าดอกเบีย้อยูท่ี่ 10% 

ความพอใจด้านเวลาสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณความพอใจในการบริโภคในปัจจบุนั
เทียบกบัการบริโภคในอนาคต เหตผุลท่ีดอกเบีย้เป็นราคาของสินเช่ือเร่ิมจากเม่ือคนเร่ิมเช่ือว่าการ
บริโภคในปัจจุบนัดีกว่าการบริโภคในอนาคต ดงันัน้เน่ืองจากการท่ีบริโภคในปัจจุบนัก่อให้เกิด
ความพึงพอใจมากกว่าการบริโภคในอนาคตท าให้คนท่ีถกูเล่ือนการบริโภค (เจ้าหนี)้ จะต้องได้รับ
ผลตอบแทนจากผลประโยชน์และความสขุท่ีหายไปจากปัจจบุนั 

เม่ือคนคิดว่า 1 บาทในวันนี ้มีค่ากว่า 1 บาทในวันพรุ่งนี ้พวกเขาได้เป็นผู้ ท่ีเช่ือใน
แนวคดิความพอใจด้านเวลา ซึง่ทนุนิยมก็ยดึถือแนวคิดนีเ้ป็นหลกั ความพอใจสะท้อนการจา่ยและ
รับดอกเบีย้เป็นงวดๆ ดังนัน้เจ้าหนีท่ี้เสียความพอใจในการบริโภคปัจจุบันไป ก็จะได้รับ
ผลตอบแทนของการถกูเล่ือนการบริโภค 

ปัญหาคือผลตอบแทนนีมี้ลกัษณะเชิงสญัญาท่ีตัง้อยู่บนความเช่ือท่ีว่าอนาคตนัน้ไม่
แนน่อน จะต้องมีการจา่ยตามสญัญาเพื่อตอบแทนอรรถประโยชน์ท่ีเสียไปจากการเล่ือนบริโภค ซึง่
ดไูม่สมเหตสุมผลมากนกัเพราะ ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีรายได้มาเพ่ือบริโภค ท าไมจึงต้องได้รับ
ผลตอบแทนตัง้แต่ปัจจุบัน เช่น คณุอาลีลงทุนในพนัธบตัรท่ีให้ผลตอบแทนดอกเบีย้ร้อยละ 10% 
ต่อปี เขาสามารถได้ผลตอบแทนเท่านีห้รือไม่ถ้าน าเงินไปท าธุรกิจ แน่นอนว่าอาจจะได้มากกว่า 
10% ตอ่ปีก็ได้ หรืออาจจะน้อยกว่า โลกนีไ้ม่มีอะไรได้มาฟรีๆ การท าธุรกิจมีความเส่ียงไม่สามารถ
ประกนัรายได้ท่ีแนน่อน แตท่ าไมกลบัไมเ่ป็นเชน่นัน้ในกรณีของดอกเบีย้เงินกู้   

อิสลามห้ามริบา หรือดอกเบีย้ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดความ
พอใจด้านเวลาเชิงบวก จริงๆแล้วอิสลามยอมรับแนวคิดนีด้งัท่ีท่านนบีมุฮมัหมดั ซ .ล. ท่ีว่า “ผู้ ท่ีมี
ศีลธรรมคือผู้ ท่ีจ่ายคืนหนีอ้ย่างดี” โดยเหตผุลท่ีอิสลามสนบัสนุนให้จ่ายหนีคื้นอย่างดี เพ่ือแสดง
ความขอบคณุ ลกูหนีรู้้สึกยินดีท่ีได้กู้  เขารู้ว่าเจ้าหนีจ้ะต้องสละการบริโภคปัจจบุนัเพ่ือน าเงินมาให้
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เขา เขายังรับรู้ว่าเจ้าหนีต้้องเสียโอกาสในการน าเงินนัน้ไปหารายได้ แต่ยังไงรายได้เหล่านีก็้ไม่
แน่นอนเพราะมีความเส่ียง ดังนัน้ 1 บาทในวันนีจ้ึงมีค่ากว่า 1 บาทในวันพรุ่งนี ้ เพ่ือเป็นการ
ขอบคณุลูกหนีจ้ึงจ่ายคืนมากกว่าเงินต้นท่ีได้กู้ ยืมมา แต่ส่วนท่ีจ่ายคืนไม่ควรถกูก าหนดตัง้แตว่นั
แรกท่ียืม 

ดงันัน้อิสลามยอมรับในแนวคิดความพอใจด้านเวลา แต่ก็ไม่ได้ให้มีการท าสัญญา
ตัง้แตแ่รกถึงเร่ืองการจ่ายผลตอบแทนท่ีตายตวัจากการกู้นัน้ จ านวนท่ีเพิ่มขึน้มาจากเงินกู้ อิสลาม 
(ก๊อร์ฎ) ต้องถกูก าหนดตอนท้ายเม่ือมีการจ่ายคืน ด้วยความสมคัรใจของลกูหนีเ้อง ตา่งจากการกู้
ท่ีมีดอกเบีย้ หรือ ริบา ซึ่งเป็นการก าหนดผลตอบแทนตัง้แต่ตอนแรกของผู้ปล่อยกู้  ไม่ใช่ความ
ยินยอมของลกูหนีห้รือผู้กู้ ยืม 

ทกุสิ่งบนโลกล้วนแตมี่การเส่ือมคา่เม่ือเวลาผ่านไป มนัคือกฎแห่งธรรมชาติ ส าหรับ
อิสลามเว้นเพียงอย่างเดียวคือพระเจ้าท่ีไม่มีการเส่ือมค่าใดๆเลยเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างทุก
สรรพสิ่ง ดังนัน้การเก็บรักษาเงินเพ่ือไม่ให้เส่ือมค่าไปตามกฎแห่งธรรมชาติ จะท าให้เปรียบ
เหมือนกบัยกเงินนัน้มีสถานะเทียบเคียงพระเจ้า 

อลักรุอ่านกล่าวไว้ว่า “ทกุสิ่งต้องสลายหายไป ท่ีเหลือคือพระองค์ ผู้ซึ่งมีอ านาจและ
ความกรุณาสูงสุด” (55:26-27) การยอมรับว่าเงินมีการเส่ือมค่าเป็นเหตุผลหลกัในการห้ามริบา 
หรือดอกเบีย้ของอิสลาม เม่ือมีการลงทนุในการค้าการพาณิช มนัอาจจะมีมลูคา่เพิ่มซึ่งคือมีก าไร 
หรืออาจจะมีมลูคา่ลดลงซึง่ก็คือขาดทนุก็ได้ เงินจงึเป็นไปตามกฎแหง่ธรรมชาติ  

กฎแห่งการเส่ือมค่าสามารถใช้ได้กับเงินท่ีไม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ เม่ือเวลาผ่านไป
สิ่งของ สิ่งบริโภคราคาสงูขึน้ แตเ่งินท่ีถือไว้เฉยๆจะมีอ านาจซือ้ลดลง ซึง่เปรียบเสมือนโทษของการ
ถือเงินไว้เฉยๆไมน่ าไปใช้ประโยชน์ นอกจากผลของเงินเฟ้อแล้ว เงินจะลดลงไปด้วยจาก ซะกาต ท่ี
ต้องจ่ายในแต่ละปี ซึ่งการจ่ายซะกาตเป็นการยืนยันถึงกฎแห่งการเส่ือมค่า เพราะเป็นเหมือน
คา่ปรับส าหรับการสะสมเงินนัน้ 

สิ่งส าคญัคือการถือเงินสดไว้เฉยๆเงินจะลดคา่ลงตามเวลา หรือ เม่ือน าไปลงทุนท า
ธุรกิจการค้าต่างๆ อาจมีการเส่ือมค่าเน่ืองจากขาดทุน แต่ถ้าน าเงินไปฝากพันธบัตร เงินฝาก
ธนาคาร และปล่อยกู้  เงินนัน้ได้ฝืนธรรมชาติเน่ืองจากดอกเบีย้เป็นการประกันถึงการเพิ่มค่าของ
ต้นทนุ หากท าให้ดอกเบีย้เป็นสิ่งถกูต้อง แปลวา่มนษุย์ก าลงัท าให้เงินมีคา่เทียบเคียงพระเจ้า  

2.6 การบริหารทรัพย์สินตามหลักอิสลาม 
บรรจง บินกาซนั (2543: 15) อิสลามถือว่าทรัพยากรธรรมชาติทัง้บนแผ่นดินและชัน้

ฟ้า เป็นของพระผู้ เป็นเจ้า ซึ่งเป็นความโปรดปรานของพระองค์ท่ีทรงประทานแก่มนุษย์เพ่ือเป็น
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ปัจจยัยงัชีพและเพ่ือสร้างความเจริญขึน้บนโลกนี ้โดยมนษุย์ได้รับความรู้ความสามารถและหน้าท่ี
มาจากพระองค์ให้มาใช้และพฒันาทรัพยากรเหล่านัน้ ตามแนวทางท่ีพระองค์วางไว้เพ่ือการท่ีจะ
น าทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสุดอย่างถูกต้องและไม่เป็นโทษต่อมนษุย์ เพ่ือท่ีมนษุย์จะได้
บรรลถุึงหน้าท่ีแหง่การเป็น ตวัแทนของพระเจ้า ท่ีพระองค์ทรงให้เกียรตเิขา  

อิสเรศ มะหะหมัด (2560: 20 ตุลาคม 2560) ได้กล่าวว่า มุสลิมทุกคนได้รับ “อา
มานะฮ์” หรือ “ความไว้วางใจ” จากพระองค์อลัลอฮ์ ในการบริหารจดัการทรัพย์สินของตนเองให้
เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน และจะต้องถกูสอบสวนจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของตนเองในวนัสิน้โลกหรือวนักิยามตั  

หน้าท่ีของมสุลิมคือ การบริหารการจดัการทรัพย์สินตา่งๆ นอกเหนือจากการใช้จ่าย
สว่นตวัแล้ว ยงัต้องสร้างความงอกเงยแก่ทรัพย์สินนัน้ตามความรู้และความสามารถของตนเอง ไม่
วา่จะเป็นการประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ หรือ การลงทนุตา่งๆ เพ่ือให้เกิดความงอกเงยและ
มัง่คัง่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือจะได้น าทรัพย์สินท่ีเหลือจากการใช้จ่าย การท าธุรกิจ หรือการลงทุน ไป
พฒันาสงัคม และช่วยเหลือผู้ยากไร้ สร้างงานให้ผู้ อ่ืน ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจน ซึ่งเป็น
หน้าท่ีพืน้ฐานของมุสลิมเพ่ือสังคมท่ีอาศยัอยู่ ตามศกัยภาพของตนเอง ตามหลักฐานจากอัลกุ
รอาน ความวา่ 

“และพระองค์นัน้คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้สืบแทนในแผ่นดิน และได้ทรงเทิดบาง
คนของพวกเจ้าเหนือกว่าอีกบางคนหลายขัน้ เพือ่ทีพ่ระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าในส่ิงทีพ่ระองค์
ได้ทรงประทานแก่พวกเจ้า แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้รวดเร็วในการลงโทษและแท้จริง
พระองค์นัน้เป็นผูท้รงอภยัโทษผูท้รงเอ็นดูเมตตา” (อนัอาม อายะห์ที ่165) 

ดังนัน้มุสลิมมีหน้าท่ีต้องแสวงหาและวางแผนความมั่งคั่ง หรือริสกี (Wealth 
Planning) ซึ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบ โดยท่ีจะต้องถูกสอบสวนในโลกหน้า หรือ อาคิเราะห์ 
ซึ่งการแสวงหาความมัง่คัง่นัน้จะต้องอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการของศาสนาอิสลาม หรือท่ีเรียกกนั
วา่ หลกัชารีอะฮ์ เพ่ือเป็นการไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน และละเมิดตอ่กฎบญัญตัขิองศาสนา 

2.7 หลักชารีอะฮ์ 

ไซฟุล อสัฮาร์ รอสล่ี (2560: 430) หลกัชารีอะฮ์ ถกูสร้างขึน้บนพืน้ฐานสองหลกั คือ 
การก าจดัความยากล าบาก และ การปอ้งกนัอนัตราย ซึ่งตรงกบัค ากล่าวในอลักรุอ่านวา่ “พระเจ้า
ไม่เคยคิดจะท าให้ศาสนาเป็นเร่ืองของความยากล าบาก” (22:78) กับ “พระเจ้าตัง้ใจท าให้ง่าย
ส าหรับเจ้า” (4:28) นัน่คือความตัง้ใจท่ีจะรักษาไว้ซึ่งห้าสิ่ง คือ ศาสนา ชีวิต เหตผุล ลกูหลาน และ
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ทรัพย์สิน จะไมก่่อความยุง่ยากแก่มนษุย์ ด้วยเหตนีุจ้งึควรให้ความส าคญักบัการคดักรองด้วยหลกั
ชารีอะฮ์ 

บรรจง บินกาซัน (2559: 38-39) หลักชารีอะฮ์ คือระบบกฎหมายท่ีถูกก าหนดโดย
พระเจ้า ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ หลกัชารีอะฮ์ถูกออกแบบมาเพ่ือท่ีจะ
คุ้มครองมนษุย์ให้พ้นจากความชัว่และน าไปสู่สิ่งท่ีดีท่ีสุดในทุกด้านของชีวิต มีไว้ส าหรับทัง้คนจน
และคนรวย ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง ผู้ชายและผู้หญิง มสุลิมและผู้ ท่ีมิใช่มสุลิม เป็นการจดัวาง
ค าสัง่ท่ีจะประกนัความยตุิธรรม รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปกปอ้งสิทธิมนษุยชน  แม้
จะดูเหมือนว่าระบบชารีอะฮ์มีบทลงโทษท่ีเฉียบขาดรุนแรงส าหรับอาชญากรบางประเภท แต่
ในทางปฏิบัติ อาชญากรรมจะลดลงอย่างมากในบ้านเมืองท่ีใช้หลักชารีอะฮ์ปกครอง น่ีคือ
วตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของหลกัชารีอะฮ์ ซึ่งการลงโทษก็ไมไ่ด้น ามาใช้ได้โดยง่าย เว้นเสียว่ามีพยาน 
ได้รับการพิสจูน์ ผู้กระท าได้มีวฒุิภาวะตามกฎหมาย มีความรู้และกระท าโดยไม่ได้ถูกบงัคบั เม่ือ
พิจารณาถึงข้อจ ากดัท่ีมีมากมายแล้วบางกรณีแทบไม่สามารถน าการลงโทษมาใช้ได้เลย หากผู้ ใด
ถูกน าตวัขึน้ศาล มันก็จะเป็นการปราบคนอ่ืนมิให้กระท าความผิด ดงันัน้ ระบบชารีอะฮ์จึงเป็น
ความเมตตาท่ีสดุตอ่สงัคม 

หลกัชารีอะฮ์ ตีความมาจากบทบญัญัติของคมัภีร์อลักรุอานและค าสอนของท่านนบี
มุฮมัมดั และได้รับการยืนยนัโดยมติเอกฉันท์ของนกัวิชาการมุสลิมทัง้ในด้านทฤษฎีและด้านการ
ปฏิบตัิ หลกัการพืน้ฐานเป็นสิ่งท่ีเห็นพ้องโดนทุกคน ในขณะท่ีความแตกต่างทางด้านการตีความ
ทางนิติศาสตร์เป็นสิ่งท่ีทกุคนยอมรับเช่นกนั ความจริงแล้วชารีอะฮ์มีความยืดหยุ่นส าหรับน าไปใช้
ในทกุสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง นอกจากหลกัการชารีอะฮ์จะก าหนดวิธีการปฏิบตัิศาสนกิจแล้ว 
ยังจัดวางแนวทางส าหรับความคิดและการศึกษาท่ีวางอยู่บนคุณค่าทางศีลธรรม เช่น ความ
ยุติธรรม ความโอบอ้อมอารี ความซ่ือสัตย์ ความสงบเจียมตน ความเมตตาและความเคารพ ชา
ริอะฮ์ก าหนดมาตรฐานไว้ส าหรับเร่ืองต่างๆทัง้ทางสังคมและการเมือง เช่น การปรึกษาหารือ
ภายในรัฐบาล การคดัค้านความไม่เป็นธรรม ความเคารพและยอมรับทศันะผู้ อ่ืน รวมไปถึงเร่ือง 
การค้าขายและการพาณิชอีกด้วย 

อิสเรศ มะหะหมัด (2560: 20 ตุลาคม 2560) ชารีอะฮ์หมายถึง “หลักธรรมอันเป็น
ข้อก าหนดต่างๆในชีวิตมนุษย์ ซึ่งอลัลอฮ์ ทรงประทานเป็นธรรมบญัญัติให้มนุษย์ปฏิบตัิตาม ใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือ การกระท า หรือ
เกณฑ์จริยธรรมส าหรับมนุษย์” ทัง้นี ้หลกัธรรมอนัเป็นข้อก าหนดต่างๆท่ีกล่าวถึงประกอบขึน้มา
จากแหลง่อ้างอิงส าคญั 4 แหลง่คือ 
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 1. คมัภีร์อลักรุอาน 
 2. ค าสอน การปฏิบตัิ และการเห็นชอบของท่านนบีมฮูมัมดั ซ .ล.(หะดีษ

หรือซุนนะห์) 
 3. ความเห็นอนัเป็นเอกฉนัท์ของนกัวิชาการ (อลัอิจญมาอ์) 
 4. การเทียบเคียงกรณีใหม่ๆ เข้ากบักรณีเดิมท่ีปรากฏอยู่ในค าสอนทาง

ศาสนาท่ีมีมลูเหตเุดียวกนั หรือ ธรรมชาตขิองกรณีนัน้ๆท่ีเหมือนกนัในทางชารีอะฮ์ (การเทียบเคียง
คืออลักิยาส) 

2.8 การลงทุนตามหลักอิสลาม 

ไซฟุล อัสฮาร์ รอสล่ี (2560: 391) ในการลงทุนด้วยเงินออมท่ีหามาได้ยากล าบาก
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเตรียมใจให้พร้อมก่อนการลงทุน หากเกิดการ
ขาดทุนจะได้ไม่เกิดความเครียดและความกังวล การลงทุนท่ีไม่ได้เตรียมมาอย่างดีนัน้เปรียบ
เหมือน อิสรอฟ กบั ตดัรีฟ ท่ีแปลว่าการสญูเสียโดยเปล่าประโยชน์ ดงันัน้จึงต้องเตรียมตวัให้ดี ถ้า
ไม่มีความสามารถมากพอก็อาจจะหากองทุนท่ีช่วยในการลงทุน หรือหน่วยงานท่ีช่วยในการให้
ความรู้หรือมีบริการลงทนุแทนให้ ซึง่จะชว่ยลดเวลาให้ได้มาก แตก็่มีคา่ธรรมเนียมอยู่บ้าง ทัง้นีก้าร
เลือกลงทนุในกองทนุ หรือลงทนุด้วยตนเองก็ต้องเลือกกองทนุท่ีอยูใ่นหลกัชารีอะฮ์ด้วย 

บรรจง บินกาซัน (2556: 75-76) สมมติใครคนใดคนหนึ่งในสมัยของท่านนบีมุฮมั
หมดั ซล. ในนครมกักะฮ์มีทนุอยูจ่ านวนหนึง่ เขาสามารถหารายได้จากทนุนัน้ด้วย 2 วิธีคือ การท า
การค้า (ซือ้มาและขายไป) หรือ โดยการให้คนอ่ืนกู้ เงินไปโดยคิดดอกเบีย้ ซึง่คมัภีร์อลักรุอานกล่าว
ว่า “…พวกเขากล่าวว่า “การค้านัน้ก็เหมือนดอกเบีย้” ในขณะท่ีอลัลอฮ์ทรงอนมุตัิการค้า แต่ทรง
ห้ามดอกเบีย้” จ าเป็นท่ีจะต้องสงัเกตว่า การค้าท่ีปฏิบตัิกันนัน้อยู่บนหลกัพืน้ฐานของ มชุาเราะห์
กะฮ์ หรือไม่ก็ มุฎอรอบะฮ์ มุชาเราะห์กะฮ์คือการท่ีสองฝ่ายน าทุนของตนมาลงทุนในธุรกิจหรือ
การค้า และร่วมทุนกันท าธุรกิจและมีส่วนร่วมกันในผลก าไรหรือขาดทุน ส่วนผู้ ท่ีจะถือทุนโดยไม่
ต้องการร่วมการด าเนินงานของธุรกิจโดยตรงก็เลือกวิธีการมฎุอรอบะฮ์ โดยเพียงจดัหาทนุให้และ
ร่วมในก าไรขาดทนุ หรือเป็นหุ้นสว่นตามหลกัมฎุอรอบะฮ์ 

สมีธ อีซอ (2559: 32-34) การลงทุนต้องปราศจากดอกเบีย้ เพราะดอกเบีย้เป็นสิ่ง
ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดในอิสลาม ลักษณะของบริษัทประกันภัยมักอยู่บนพืน้ฐานของดอกเบีย้ 
ยกเว้นตะกาฟุล หรือ ประกันภัยท่ีตามหลักอิสลาม รวมถึงการลงทุนหรือกองทุนต่างๆท่ีได้รับ
ผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคาร การลงทุนในตราสารท่ีให้ผลตอบแทนคงท่ี (Fixed-
income) เชน่ หุ้นกู้  พนัธบตัร ซึง่เป็นผลตอบแทนจากดอกเบีย้ และการลงทนุต้องไม่ลงทนุในธุรกิจ
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ท่ีศาสนาสัง่ห้าม ไม่ลงทุนในธุรกิจท่ีมีความไม่แน่นอน (Gharar) และไม่ลงทุนในธุรกิจท่ีเป็นการ
พนนั (Maisir)   

Mohammed Husain Khatkhatay & Shariq Nisar (2007) การลงทุนของอิสลาม 
คือการลงทนุด้วยเงินหรือทรัพย์สินของตนเอง ไม่ใช่การกู้ ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินทนุอ่ืนเป็น
หลกั โดยก่อนการลงทนุจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีก่อนว่าธุรกิจท่ีจะลงทนุ บริษัทท่ีจะร่วมลงทุน
ด้วยนัน้มีกิจกรรมหลกัและโครงสร้างรายได้เป็นอย่างไร คู่ค้าท่ีท าธุรกิจร่วมกันเป็นอย่างไร มีการ
ขดัตอ่หลกัการชารีอะฮ์หรือไม่ เน่ืองมาจากความต้องการจะเป็นเจ้าของกิจการท่ีมีการเติบโตแบบ
ทนัสมยัและมีการขยายธุรกิจได้อย่างน่าสนใจตามหลกัชารีอะฮ์นัน้หาได้ยากมาก เพราะมกัจะไป
ยุ่งเก่ียวกบั ดอกเบีย้ (Riba) ความไม่แน่นอน (Gharar) การลงทนุต้องห้ามและธุรกิจท่ีไม่ถูกหลกั
ศาสนา ดงันัน้นกัวิชาการชารีอะฮ์จงึได้มีเกณฑ์ผอ่นผนัเพ่ือชว่ยให้นกัลงทนุมีทางเลือกมากย่ิงขึน้ 

2.9 หลักชารีอะฮ์ส าหรับการลงทุน 

ไซฟลุ อสัฮาร์ รอสล่ี (2560: 415) ชารีอะฮ์เป็นวิธีคดักรองของแนวทางอิสลามในการ
ท าให้จิตวิญญาณบริสทุธ์ิ ซึง่จะพิจารณากิจกรรมท่ีท า ท่ีมาของรายได้และโครงสร้างต้นทนุ เพ่ือท า
ให้การลงทุนมีความบริสุทธ์ิมากท่ีสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตของมุสลิม คือการท าให้
ตนเองบริสุทธ์ิ การด าเนินการตามหลกัชารีอะฮ์นัน้ ผู้ลงทุนจะต้องมีความศรัทธาเสียก่อนเพราะ
การท่ีคนหนึ่งคนใดจะท าตามหลกัการหรือคา่นิยมใดๆ คนผู้นัน้ก็จะต้องมีความเช่ือมัน่ในค่านิยม
นัน้ๆก่อน  

Mohammed Husain Khatkhatay & Shariq Nisar (2007) หลกัชารีอะฮ์ส าหรับการ
ลงทนุนัน้ไม่ได้มีการบญัญัติไว้โดยตรงแตจ่ะเป็นการใช้ข้อห้ามและการเทียบเคียง(กิยาส) มาเป็น
ข้อก าหนดเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้มสุลิมพลาดในการลงทนุกบัสิ่งท่ีผิดตอ่หลกัการ คือ 

การลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัดอกเบีย้ (Riba)  
การลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัความไมแ่นน่อน (Gharar) 
การลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการพนนั (Maisir) 
การลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจท่ีขดัตอ่หลกัศาสนาอิสลาม 

การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นวิธีท่ีสะดวกส าหรับมุสลิมทัว่ไป และการลงทุนเป็นไปใน
ทิศทางใกล้เคียงกบัหลกัการลงทนุในศาสนาอิสลามคือ หลกัมฎูอรอบะฮ์ แตร่ะบบการเงินทัว่โลก
ส่วนใหญ่เป็นระบบสากล ความแพร่หลายของการด าเนินงานแบบธนาคารทัว่ไปมีจ านวนมาก ท า
ให้หลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีธุรกิจส่วนใหญ่หรือเกือบทัง้หมดต้องท าธุรกรรมกับธนาคาร ไม่มากก็น้อย ท า
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ให้ธุรกิจนัน้ได้เช่ือมโยงกับธนาคารและจ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับดอกเบีย้อยู่บ้างแม้จะเล็กน้อยก็
ตาม ซึง่ผิดหลกัการชารีอะฮ์ 

ดงันัน้จึงมีมติข้อตกลงท่ีจะยอมให้มีการผ่อนผันในการยินยอมให้ลงทุนในธุรกิจท่ี
ไม่ได้สอดคล้องกับหลักชารีอะฮ์ โดยคณะกรรมการขององค์กรต่างๆ เช่น องค์กรการลงทุน 
หน่วยงานของธนาคาร และนกัการตลาด ได้เสนอหลกัเกณฑ์ต่างๆเพ่ือก าหนดระดบัการผ่อนผนั
สงูสดุท่ีจะสามารถเป็นท่ียอมรับได้ ภายใต้หลกัชารีอะฮ์ ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบนั 
ซึ่งเป็นบรรทดัฐานท่ีก าหนดโดย Dow Jones (USA), SEC (Malaysia) และ Meezan (Pakistan) 
เพ่ือตรวจสอบธุรกิจตามหลักชารีอะฮ์ โดยแต่ละหน่วยงานก็มีบรรทัดฐานแตกต่างกันเล็กน้อย
ขึน้อยูก่บัความทนัสมยัของแตล่ะหนว่ยงาน  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า กฎชารีอะฮ์ส าหรับการลงทุนนัน้ไม่ได้มีบญัญัติไว้
โดยตรง แต่มาจากการตีความจากอลักุรอาน และ หะดีษของท่านบีมุฮมัหมัด (ซล) ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
มสุลิมจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ตนเองลงทนุในสิ่งท่ีผิดตอ่หลกัศาสนา 
แม้ว่าจะมีข้อก าหนดท่ียุ่งยากส าหรับการลงทนุในปัจจุบนั แตศ่าสนาก็มีความยืดหยุ่นท่ีจะช่วยให้
นักลงทุนสามารถลงทุนได้สะดวกมากขึน้  ซึ่งการลงทุนตามหลักอิสลามท่ีต้องหาข้อมูล
คอ่นข้างมากคือ การลงทนุในหุ้นสามญั กองทนุ และการประกอบธุรกิจ 

2.10 การลงทุนในหุ้นสามัญกับหลักชารีอะฮ์ 

ไซฟุล อสัฮาร์ รอสล่ี (2560: 423-427) ศาสนาอิสลามอนุญาตให้ซือ้ขายหุ้นถ้าการ
ท าธุรกรรมไมข่ดัตอ่กฎหมาย ชารีอะฮ์ บริษัทออกหุ้นสามญัเพื่อระดมทนุจากประชาชน นกัลงทนุท่ี
ซือ้หุ้นก็มีความเส่ียงท่ีจะสญูเสียเงินลงทนุกบัโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึ น้ การลงทนุใน
หุ้นจงึเป็นการแบง่สรรก าไรขาดทนุซึง่เป็นสิ่งท่ีอิสลามสง่เสริม  

การแบ่งก าไรขาดทุนมี 2 ประเภทคือ อลัคิร๊อด หรือ อลัมุฎอรอบะฮ์ และ อชัชริกะฮ์ 
หรือ อลัมชุารอกะฮ์ ตามกฎหมายอิสลามนกัลงทนุต้องร่วมรับความเส่ียง (ฆรุุม) หากเขาต้องการ
รับก าไร การท าแบบนีเ้พ่ือปอ้งกนัการเกิดความไม่ยตุิธรรมทางเศรษฐกิจ มีหลกักฎหมายสองหลกั
ท่ีสนบัสนุนแนวความคิดนี ้คือ อลัฆุรุม บิลฆุนุม (ไม่มีผลตอบแทนใดท่ีไม่มีความเส่ียง) และ อลั
เคาะรอจญ์ บลิเฎาะมนั (ก าไรจะต้องได้มาพร้อมกบัความรับผิดชอบ)  

ซึ่งการพิจารณาการผลิตหรือกิจกรรมของบริษัทนัน้ๆจะฮาลาลต่อเม่ือปราศจาก 
ดอกเบีย้ การพนนั ของมึนเมา และสกุร เพ่ือให้เป็นหุ้นท่ีสะอาดสอดคล้องกับหลกัชารีอะฮ์ ซึ่งการ
คดักรองท าให้เห็นว่าหุ้นทางการเงินเกือบทัง้หมดไม่เป็นไปตามหลกัชารีอะฮ์เพราะมีดอกเบีย้อยู่
และหุ้นท่ีผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภณัฑ์จากสกุรก็ไมส่ามารถลงทนุได้เชน่กนั 



  29 

ส าหรับอิสลามแล้วการเก็งก าไรเกิดขึน้ทุกวันคือการท าการค้าการพาณิชย์ คือซือ้
สินค้าราคาถูกไปขายท่ีราคาแพงกว่า การเก็งก าไรเช่นนีอ้นุญาตในอิสลามเน่ืองจากเป็นไปตาม
หลกัการท าสญัญาซือ้ขาย แตส่ าหรับคนท่ีไม่ได้ท าธุรกิจแล้วนัน้การเก็งก าไรอาจน าไปสู่การพนนั 
(มยัซิร) เพราะเป็นการเส่ียงโชค ดงันัน้การลงทนุในหุ้นของอิสลามต้องดมูลูคา่หุ้นเป็นอย่างดีผ่าน
ข้อมลูตา่งๆผ่านตวัชีว้ดัทางด้านธุรกิจและการเงินประกอบการตดัสินใจ ปัจจยัพืน้ฐานจะต้องถูก
ศึกษาอย่างละเอียด เพราะถ้าไม่ศึกษาอาจน าไปสู่การขาดทุนเปรียบเสมือนการท าบาปเพราะ
ไม่ได้ดแูลทรัพย์สินท่ีพระเจ้ามอบให้ บนหลกัพืน้ฐานท่ีว่าความมัง่คัง่เป็นของพระเจ้า และมนุษย์
ได้รับความไว้วางใจหรืออามานะฮ์ให้ดแูลความมัง่คัง่บนพืน้ฐานของกฎระเบียบท่ีบญัญตัิโดยพระ
เจ้า 

การซือ้หุ้ นเหมือนจะตรงกับหลักการมูชารอกะฮ์มากกว่ามุฎอรอบะฮ์ เพราะว่ามี
ลกัษณะของการร่วมทนุ นัน่คือทัง้นกัลงทนุและบริษัทท่ีออกหุ้น มีการแบง่สรรก าไรกนัทัง้สองฝ่าย 
ซึ่งตามหลกัแล้วทัง้สองฝ่ายต้องร่วมมือกนัในทัง้ช่วงท่ีธุรกิจไปได้ด้วยดี และช่วงท่ีประสบอปุสรรค 
ด้วยเหตนีุก้ารสร้างก าไรต้องอยู่บนพืน้ฐานของความเส่ียง (อลัฆรุุม บลิฆรุุม) และความรับผิดชอบ 
(อลัเคาะรอจญ์ บลิเฏาะมนั) 

อิสเรศ มะหะหมัด (2560: 20 ตุลาคม 2560) หุ้นสามัญ หรือ Common Stock คือ 
หลักทรัพย์ท่ีแสดงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในบริษัท ราคาหุ้ นจะเปล่ียนแปลงตามผล 
ประกอบการของบริษัทและภาวะของตลาด การลงทนุในหุ้นสามญัตรงกบัหลกัการมชุาเราะห์กะฮ์ 
(Musharakah) ของอิสลาม คือ การเป็นหุ้นส่วน โดยร่วมกนัเป็นเจ้าของกิจการ เม่ือกิจการมีก าไร
จะน าผลก าไรมาแบง่ให้กบัเจ้าของในรูปแบบของเงินปันผล (Dividend) นอกจากเงินปันผลแล้วมี
ผลตอบแทนจากการลงทุนคือ ก าไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Capital gain) ด้วยราคาท่ีสูงกว่า
ราคาทนุท่ีซือ้มา อนัเน่ืองมากจากมีแนวโน้มเป็นกิจการท่ีดีและมีก าไรตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตามความ
เส่ียงในการลงทนุในหุ้นคือการเลือกซือ้หุ้นในกิจการท่ีขาดทนุหรือมีแนวโน้มท่ีไม่ดี อาจจะท าให้ผู้
ถือหุ้นต้องขายหุ้นออกไปในราคาท่ีต ่ากว่าราคาทุนท่ีซือ้มาก็เป็นได้ (Capital Loss) ซึ่งเหมือนกับ
การซือ้ขายสินค้าอ่ืนๆ ด้วยหลักการ มุรอบาฮะห์ (Murabahah) หากสินค้าท่ีดี ตลาดมีความ
ต้องการสูงก็สามารถขายได้ด้วยราคาท่ีสูงกว่าต้นทุน แต่ถ้าหากสินค้าไม่ดี ตลาดไม่เป็นท่ีนิยมก็
ย่อมมีความเส่ียงท่ีจะต้องขายได้ในราคาท่ีต ่ากว่าราคาทุนนัน้เอง ซึ่งหลกัการของความเส่ียงจาก
การค้าขายนัน้ สอดคล้องกับหลกัการของอิสลามในเร่ืองของ Al- ghorm bil ghonm (no reward 
without risk) ไมมี่ผลตอบแทน หากไมมี่ความเส่ียงในธุรกิจ  
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ตามหลกัชารีอะฮ์แล้วมุสลิมห้ามการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับดอกเบีย้ (Riba) เช่น หุ้น
สามญัของธนาคารพาณิชย์ ซึง่มีรายได้หลกัจากการเรียกเก็บดอกเบีย้จากการกู้ ยืม ห้ามการลงทนุ
ท่ีเก่ียวข้องกบัความไม่แน่นอน (Gharar) เช่น หุ้นสามญัของบริษัทประกนัภยัทัว่ไป เพราะมีความ
ไม่แน่นอนในเร่ืองการเคลมประกัน ไม่แน่นอนว่าจะมีอบุตัิเหตหุรือไม่ โดยผู้ ซือ้จะต้องจ่ายค่าเบีย้
ประกนัทกุๆเดือน เป็นการเอาเปรียบแก่ผู้ ซือ้ประกนั ห้ามการลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการพนนั (Maisir) 
เช่น การลงทุนท่ีขาดการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐาน (Fundamental Analysis) ของกิจการ หรือ
วิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis) เป็นการลงทุนแบบขาดความรู้ มีความเส่ียงสูง 
เหมือนการเสียงดวงหวัก้อย เช่นเดียวกบัการพนนั และสดุท้ายคือห้ามกับการลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจท่ีขดัตอ่หลกัการศาสนา เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัแอลกอฮอล์ สรุา สิ่งมึนเมา สกุร เลือดสตัว์ 
หรือ ธุรกิจบนัเทิง เชน่ การพนนั โรงภาพยนตร์ ดนตรี และธุรกิจบนัเทิงในโรงแรม ธุรกิจยาสบู และ
การผลิตอาวธุ เป็นต้น 

การลงทุนในธุรกิจต่างๆ การซือ้หุ้นสามญัต้องมีการตรวจทานโครงสร้างรายได้และ
กิจกรรมหลกัอยู่เป็นระยะ เพราะ ผู้ ถือหุ้นมีส่วนในการรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีผิดหลกัชารีอะฮ์ของ
บริษัท แม้จะถือหุ้นมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งกบัธุรกิจนัน้ๆ แม้ผู้ ถือหุ้น
รายย่อยไม่สามารถท่ีจะมีอิทธิพลในการปรับเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงนโยบายการหารายได้เข้า
บริษัท แตใ่นบางกรณีธุรกิจอาจมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างรายได้และกิจกรรมการด าเนินงานหลกั 
ให้กลายมาเป็นกิจกรรมท่ีผิดหลกัชารีอะฮ์ในภายหลงั จากเดิมท่ีไม่ผิดหลกั ซึ่งผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่
สามารถปรับเปล่ียนอะไรได้มาก ไม่มีสิทธิเสียงมากเพียงพอจะไปห้ามได้ จึงกลายเป็นภาระ
เน่ืองจากการร่วมลงทุนในธุรกิจท่ีผิดหลกัศาสนา จึงเป็นเหตผุลท่ีผู้ลงทุนต้องตรวจสอบท่ีมาของ
รายได้และกิจกรรมหลกัของหุ้นนัน้ๆอยูเ่สมอ 

การลงทนุท่ีไม่มีทรัพย์สินมารองรับ เป็นเพียงการอ้างอิงมูลค่าจากทรัพย์สินหรือหุ้น 
ไม่สามารถลงทนุได้ เช่น TFEX หรือ การลงทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ยกเว้นว่าจะใช้ TFEX เป็น
เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงจากการลงทุนในหุ้นสามญั เพ่ือรับผลตอบแทนเป็นปันผล โดยไม่มี
ความเส่ียงจากราคาท่ีขึน้ลง ด้วยการใช้เหตุผลเพ่ือลดความเส่ียงในการลงทุนและความจ าเป็น 
(เฎาะรูเราะห์) 

ไซฟุล อสัฮาร์ รอสล่ี (2560: 397) เช่นเดียวกบัมมุมองในเร่ืองของ Warrant หรือสิทธ์ิ
ในการซือ้หุ้ น ซึ่งอิสลามมองว่ามันเป็นการขายสิทธ์ิ (ฮัก) ซึ่งการท าสัญญาของอิสลามอยู่บน
พืน้ฐานคือ สิทธ์ิและความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ของธุรกรรม ตัวแทนของสัญญา 
วตัถปุระสงค์ของสญัญา วตัถท่ีุท าการซือ้ขายตามสญัญา และการยืนยนัถึงความเต็มใจในการท า
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สญัญา ในมมุมองของ Warrant นัน้ถ้าผู้ ซือ้ขายน ามาใช้ประโยชน์ของมนัคือการปอ้งกนัความเส่ียง
ก็จะมีการใช้สิทธ์ิคือซือ้หุ้ น หรือไม่ซือ้ แต่ส าหรับกรณีผู้ ท่ีซือ้เพ่ือเก็งก าไร ยังคงเป็นประเด็นท่ี
ถกเถียงกนัอยู่แตน่กักฎหมายมุสลิมไม่ถือว่าเป็นความมัง่คัง่ เพราะจะต้องมีมลูคา่ สมัผสัได้ และ
ซือ้ขายได้ 

2.11 กระบวนการคัดกรองด้วยกรอบของชารีอะฮ์ (Shariah Screening Process)  

ไซฟลุ อสัฮาร์ รอสล่ี (2560: 432-433) นอกจากการท าก าไรบนพืน้ฐาน อลัฆรุุม บลิฆุ
นมุ และ อลัเคาะรอจญ์ บลิเฎาะมนั แล้ว ยงัต้องลงทนุในหุ้นท่ีปราศจาก  

- ดอกเบีย้ (ริบา): จ านวนเงินท่ีเพิ่มขึน้จากเงินกู้ ท่ีระบไุว้ในสญัญา 
- การพนนั (มยัซิร): สญัญาของการเส่ียงโชค โดยข้อผูกมดัและผลประโยชน์แต่

ละฝ่ายไม่ได้ระบไุว้ชดัเจน ก่อให้เกิดการชนะหรือแพ้จากความบงัเอิญ ไม่ได้มาจากการลงแรงและ
ท างาน 

- ความไม่แน่นอน (ฆอรอร์): ความคลมุเครือในสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัแต่ละฝ่าย
ซึง่อาจน าไปสูข้่อพิพาทและการได้ประโยชน์อยา่งไมย่ตุธิรรม 

- สิ่งมึนเมา (ค๊อมร์) : การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซึ่งอาจท าให้สูบเสีย
สตปัิญญา อนัจะน าไปสูก่ารท าพฤตกิรรมท่ีไมส่มเหตสุมผล 

- การบริโภคเนือ้สกุร: การผลิต การส่งตอ่ การค้า หรือการบริโภคท่ีเก่ียวข้องกับ
สกุร 

- การส าส่อนทางเพศ (ซินา): การมีความสมัพนัธ์ทางเพศกบัผู้ ท่ีไมใ่ช่สามีภรรยา 
เป็นการท าลายศีลธรรมของระบบครอบครัว (นสัล์) 

อยา่งไรก็ตามด้วยความท่ีบริษัทสว่นใหญ่หลีกเล่ียงบางกิจกรรมได้ยากในปัจจบุนั ท า
ให้ทางสภาท่ีปรึกษาชารีอะฮ์ (SAC) ได้เพิ่มเง่ือนไขคือ 

1. กิจกรรมท่ี ฮารอม (ไม่อนมุตัิ) เม่ือเทียบกบักิจกรรมท่ี ฮาลาล (อนมุตัิ) จะต้อง
เป็นสดัสว่นท่ีน้อยมาก 

2. ภาพลกัษณ์ตอ่ประชาชนต้องดี 
3. กิจกรรมหลกัต้องมีผลประโยชน์ตอ่ประชาชนและมีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจ 
4. นอกจากกิจกรรมฮารอมท่ีน้อยแล้ว ยงัต้องตัง้บนพืน้ฐานของขนบธรรมเนียม

ประเพณีหรือสิทธ์ิชมุชนท่ีไมใ่ชม่สุลิม 
5. สดัส่วนดอกเบีย้เงินฝาก พนัธบตัรและตราสารตลาดเงินจะต้องน้อยกว่า  5% 

ของรายได้ทัง้หมด  



  32 

ส าหรับการลงทนุในตา่งประเทศนกัวิชาการชารีอะฮ์ได้ให้แนวทางคดักรองหุ้นไว้สาม
แนวทางดงันี ้

1. แนวทางกิจกรรมหรือการผลิต หุ้นท่ีจะได้รับอนมุตัิ ต้องปราศจากสิ่งต้องห้าม 
ริบา การพนนั สิ่งมนึเมา สกุร และส่ือลามก  

2. แนวทางรายได้  รายได้จากเงินส ารองและการลงทุนในหลักทรัพย์ต้อง
ปราศจากดอกเบีย้ บริษัทท่ีมีเงินฝากและตราสารท่ีให้ดอกเบีย้มากกว่าร้อยละ 33 ของสินทรัพย์
ทัง้หมดจะไมถื่อวา่อยูใ่นดชันีอิสลามดาวโจนส์ 

3. แนวทางโครงสร้างทนุ หมายถึงสดัส่วนการกู้ และการออกหุ้นในการระดมทุน 
หรือ อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจ้าของ (debt to equity ratio) ยิ่งอัตราส่วนสูงยิ่งกู้ เยอะซึ่ง
เก่ียวข้องกบัดอกเบีย้ การไม่พึ่งการกู้ เลยอาจจะยากในปัจจบุนั นกัวิชาการจึงได้เตรียมระบบการ
ท าให้สะอาดด้วยการน าริบา ไปท าการกศุล เช่นน าเงินปันผลจากหุ้นไม่ถูกหลกัอิสลามไปบริจาค 
ในแง่อตัราส่วน อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นต้องน้อยกว่า 33% ส าหรับเกณฑ์อิสลามดาว
โจนส์ 

อิสเรศ มะหะหมดั (2560: 20 ตลุาคม 2560) เน่ืองจากประเทศไทยไม่ได้มีประชากร
ส่วนใหญ่เป็นมสุลิม ระบบการเงินจงึใช้ระบบแบบสากล จึงไม่มีการคดักรองหุ้นในกรอบชารีอะฮ์ท่ี
มสุลิมสามารถลงทนุได้ มาประกาศแก่สาธารณชนทราบอยา่งประเทศมสุลิมอ่ืนๆ แตอ่ยา่งไรก็ตาม
ทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้มีการว่าจ้างให้ฟุตซ่ี (FTSE) ท าการจดัท า FTSE 
SET Shariah Index ขึน้มาเพ่ือเป็นการคดักรองหุ้นตามหลกัชารีอะฮ์ เพ่ือให้นกัลงทนุตา่งประเทศ 
โดยเฉพาะนกัลงทนุจากประเทศมสุลิมเข้ามาลงทนุในประเทศไทยได้ถกูต้องตามหลกัการชารีอะฮ์ 
ซึ่งรายช่ือหุ้ นจะมีการทบทวนทุกๆคร่ึงปี โดยการรับรองรายช่ือจะต้องได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการชารีอะฮ์ ซึง่ใช้ประเดน็ในการคดักรองธุรกิจดงันี ้  

2.11.1 การคัดกรองกิจกรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัท (Business 
Activity Screening)  

เพ่ือตรวจสอบวา่ไมไ่ด้ด าเนินการขดัตอ่หลกัการของศาสนาอิสลาม ได้แก่ 
2.11.1.1 Conventional Finance เ ช่น  ธนาคาร  สถาบันการ เ งิ นห รือ

ประกนัภยัท่ีไมไ่ด้ด าเนินธุรกิจตามหลกัศาสนาอิสลาม 
2.11.1.2 ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัแอลกอฮอล์ 
2.11.1.3 ธุรกิจท่ีมีผลิตภณัฑ์เก่ียวข้องกบัสกุร ซึง่ไมเ่ป็นอาหารฮาลาล  
2.11.1.4 ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นคาสิโน การพนัน โรง

ภาพยนตร์ดนตรี ส่ือลามก รวมทัง้ธุรกิจโรงแรม 
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2.11.1.5 ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัยาสบู 
2.11.1.6 ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตหรือจ าหน่ายอาวธุ 

2.11.2 การคัดกรองจากข้อมูลทางการเงนิ (Financial ratios screening)  
เป็นการก าหนดอตัราส่วนทางการเงินขึน้มาจากการเทียบเคียง (กิยาส) จาก

หลกัฐานกุรอ่านและหะดิษ ซึ่งเป็นไปตามหลกัของชะรีอะห์ ซึ่งมี 2 แนวทางท่ีจะยกตวัอย่าง คือ 
หลักเกณฑ์โดย FTSE SET Shariah Index พิจารณาเร่ืองโครงสร้างทางการเงินเป็นหลัก โดยมี
ทศันะว่าหากมีหนีส้ิน ลกูหนีห้รือเงินสด มากกว่าอตัราส่วนก าหนด จะท าให้บริษัทไม่สามารถซือ้
ขายได้เพราะเหมือนกับการซือ้ขายหนี ้หรือเงินสด ซึ่งอาจมีดอกเบีย้มาเก่ียวข้อง จึงมีการ
ก าหนดการพิจารณาดงันี ้

2.11.2.1 ส่วนของหนี ้ (Debt) ต้องน้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวม 
(Total assets) 

2.11.2.2 ส่วนของเงินสดและดอกเบีย้ (Cash & Interest bearing) ต้อง
น้อยกวา่ 33% ของสินทรัพย์รวม 

2.11.2.3 สัดส่วนของบญัชีลูกหนีแ้ละเงินสด (Accounts receivable & 
cash) ต้องน้อยกวา่ 50% ของสินทรัพย์รวม 

2.11.2.4 ดอกเบีย้รวม (Total interest) และรายได้อ่ืนๆท่ีไม่ถูกต้องตาม
หลักศาสนาอิสลาม (Non-compliant activities income) ไม่ควรเกินกว่า 5% ของรายได้รวม 
(Total revenue) เน่ืองจากอาจจะเป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ในธุรกิจท่ีไมใ่ชอิ่สลาม 

เศรษฐศาสตร์อิสลาม (2560: 20 ตลุาคม 2560) ส าหรับเกณฑ์ตวัเลขท่ีน ามาก าหนด
นัน้เกิดจากการตีความ โดย 5% ในกรณีท่ีธุรกิจท่ีมีกิจกรรมหลกัไมข่ดัตอ่หลกัการศาสนา แตบ่ริษัท
มีรายได้จากกิจกรรมต้องห้ามอยู่ซึ่งเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงได้ยากในปัจจุบัน สัดส่วนของรายได้
ต้องห้ามนัน้จงึจะต้องมีไมเ่กิน 5% ของรายได้ทัง้หมด ถึงจะถือวา่เล็กน้อยจนสามารถยอมรับได้ 

เกณฑ์ 33% นัน้น ามาเพ่ือพิจารณาหนีส้ิน เพราะการท าธุรกิจหลายครัง้ ”จ าเป็น”ต้อง
มีหนีท่ี้เกิดจากการกู้ ยืมอยู่แล้วเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินกิจการ เม่ือพิจารณาโดยหลกั “จ าเป็น” 
แล้ว จงึให้ตัง้อยูบ่นหลกัท่ี “ไมม่ากเกินไป” ซึง่อ้างอิงมาจากฮาดีษเร่ืองวาซีฮดั (ค าสัง่เสียก่อนตาย) 
ท่ีท่านนบีได้สนทนากับ ท่านซาอดั บินอบีวกักอซ ผู้ ท่ีป่วยหนกัและก าลังรอความตาย มีลูกสาว
เพียงคนเดียว จึงอยากจะมอบทรัพย์สมบัติทัง้หมดให้แก่สาธารณะในหนทางของอัลลอฮ์  แต่
ทา่นนบีปฏิเสธ ทา่นซาอดัถามอีกว่า “แล้ว 2/3 หรือ คร่ึงหนึง่ละ่?” ทา่นนบียงัปฏิเสธอีก ทา่นซาอดั
จงึถามอีก “แล้วถ้า 1/3 ละ่?” ทา่นนบีตอบวา่ “1/3 ก็พอ นัน่ก็มากเกินไป การให้ทายาทของท่านอยู่
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โดยมีฐานะเพียงพอ ดีกว่าทิง้ให้เขาล าบากและต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน” เกณฑ์1/3 จึงเป็นเกณฑ์อ้างอิงท่ี
น ามาใช้ส าหรับค าวา่ ไมม่ากเกินไป 

เกณฑ์ 50% จะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินตอ่สินทรัพย์รวมของบริษัท เชน่ เงินสด
และลกูหนีก้ารค้า จะต้องมีสดัสว่นไมเ่กิน 50% ของทรัพย์สินทัง้หมด เพราะถ้าเกินจะถือว่าการซือ้
ขายหุ้นของบริษัทนัน้ถือเป็นการซือ้ขายสินทรัพย์ทางการเงิน หรือเทียบเท่ากับการซือ้ขายเงิน ซึ่ง
ต้องซือ้ขายกนัท่ีราคา Par ถ้าซือ้ขายกนัท่ีราคามากกวา่จะถือวา่เป็นดอกเบีย้ (Riba) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการเลือกหุ้นส าหรับการลงทนุของมสุลิม จะต้องผ่าน
การกรอง 2 แบบคือแบบเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ โดยในเชิงคณุภาพจะดวู่าธุรกิจท่ีเราก าลงัจะ
ลงทุนนัน้เป็นการลงทุนกับอะไร มีรายได้หลักท่ีผิดหลักหรือไม่ ในส่วนของเชิงปริมาณก็จะดคู่า 
อตัราส่วนทางการเงิน ว่ามีคา่อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมหรือไม่ เพ่ือไม่ให้มสุลิมลงทนุอย่างผิดหลกั
และจะเป็นการลงทนุท่ีฮารอมหรือผิดหลกัโดยไมรู้่ตวั 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

ศภุชาต เอ่ียมรัตนกลู (2557: 75-76) กล่าวว่าเม่ือศกึษาการตลาด ต้องมองภาพกว้างวา่
ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ บริโภคนัน้เป็นอย่างไร เพ่ือความเป็นไปได้ในการก าหนดตลาด
เปา้หมาย จงึได้จ าแนกลกัษณะประชากรศาสตร์ดงันี ้

1. จ านวนประชากร โดยจ านวนประชากรสมัพนัธ์โดยตรงกับปริมาณความต้องการ
ซือ้สินค้ามาใช้ด ารงชีวิต ถ้าประชากรเพิ่มขึน้ปริมาณความต้องการก็จะมากขึน้ตามไปด้วยและ
ปริมาณยอดขายก็จะเพิ่มขึน้เช่นกนั การพิจารณาจ านวนประชากรท่ีเป็นอยู่ในแตล่ะช่วงอายุและ
เพศ 

2. แหลง่ท่ีพกัอาศยั นกัการตลาดควรศกึษาว่าผู้บริโภคอาศยัอยู่บริเวณใด รวมกนัใน
สถานท่ีใดหรือแหล่งใด โดยศึกษาความหนาแน่นของประชากรในพืน้ท่ี ถ้าประชากรหนาแน่น 
ความต้องการก็จะสงู ประชากรในเขตตวัเมืองหรือเทศบาลย่อมมีความหนาแนน่กว่าชนบท 

3. การเคล่ือนย้ายประชากร การเคล่ือนย้ายเกิดขึน้ไปแหล่งใด แหล่งนัน้ย่อมเกิด
โอกาส เช่น การเคล่ือนย้ายจากประชากรในกรุงเทพฯท่ีออกมาในบริเวณชานเมืองรอบนอก เป็น
โอกาสดีส าหรับนกัการตลาดท่ีจะขยายกิจการออกมานอกเมือง 

4. รายได้และรายจ่ายของผู้บริโภค รายได้ของประชาชนสามารถดไูด้จากหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้องได้แก่ กรมสรรพากร ดูจากผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับรายได้ รายได้ของผู้บริโภค
เปรียบได้กับอ านาจซือ้ ยิ่งมีรายได้มากอ านาจซือ้ก็ยิ่งมาก แต่รายได้มาก ไม่ ได้แปลว่าจะต้อง
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บริโภคมากขึน้ตามไป เช่น การบริโภคอาหารแม้มีรายได้เพิ่มขึน้เท่าตวั ก็กินได้ไม่ตา่งจากเดิมมาก
เพราะกระเพาะรองรับอาหารได้จ านวนจ ากดั  

5. อาชีพ ของผู้ ท่ีมีรายได้สูงย่อมมีการใช้จ่ายท่ีมากไปจากอาชีพท่ีได้รายได้ต ่ากว่า 
ซึง่แตล่ะอาชีพได้รายได้แตกตา่งกัน มีพฤตกิรรมการซือ้แตกตา่งกนั เชน่ อาชีพพอ่ค้าแมค้่าท่ีรายได้
ไม่สูง จะเลือกสินค้าไม่ค่อยพิถีพิถันมากเท่าไหร่ อาชีพผู้บริหารท่ีใช้สมองจะมีรายได้ท่ีสูง การ
เลือกใช้สินค้าก็จะพิถีพิถนัตามไปด้วย 

6. การศกึษา ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัไป ก็จะมีระดบัความต้องการท่ี
แตกต่างกัน ผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงย่อมต้องการความเป็นอยู่ท่ีดี ต้องการสินค้าท่ีมาตอบสนองชีวิต
ตนเองให้ดีขึน้ ผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงจะสนใจตนเองมากขึน้ และสร้างความสุขให้กับชีวิตตนเองด้วย
การแสวงหาสินค้าตามความต้องการของตน จ านวนผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาสงูย่อมเป็นโอกาสอนัดี
ตอ่ตลาด 

7. สถานการณ์แตง่งาน นกัการตลาดต้องพิจารณาแนวโน้มระหว่างโสดกบัแต่งงาน
แล้ว เพราะการแต่งงานย่อมมีผลต่อความต้องการสินค้าท่ีใช้ในครอบครัว เช่น เตียงคู่ สู้ เสือ้ผ้า
ใหญ่ขึน้ หม้อหุงข้าวขนาดใหญ่ขึน้ ตู้ เย็นขนาดครอบครัว ในขณะท่ีคนโสด จะใช้เตียงเด่ียว ตู้
เสือ้ผ้าเด่ียว หม้อหงุข้าวขนาดเล็ก เป็นต้น 

ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2558: 53-56) การตดัสินใจของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
สว่นบคุคลตา่งๆ ดงันี ้

1. อายุ (Age) อายุท่ีแตกต่างกันจะมีความต้องการสินค้าและบริการท่ีต่างกัน เช่น 
อายนุ้อยกว่า 5 ปีจะต้องการสินค้าประเภทอาหารส าหรับเด็ก ของเล่น เสือ้ผ้าเด็ก ส าหรับช่วงอาย ุ
6–19 ปีจะต้องการเสือ้ผ้า อปุกรณ์กีฬา อปุกรณ์การเรียน ช่วง 20-34 ปีจะต้องการรถยนต์ เคร่ือง
แตง่บ้าน และซือ้ของให้เดก็ๆ ชว่งอาย ุ35-49 ปี จะต้องการบ้านใหญ่ๆ รถย่ีห้อใหม ่รถคนัท่ี 2 และ
ส าหรับช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จะต้องการสินค้าประเภทบ ารุงร่างกาย สุขภาพ บริการทาง
การแพทย์ และการทอ่งเท่ียวท่ีสะดวกสบาย เป็นต้น 

2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) ล าดบัขัน้ตอนการด าเนินชีวิตของบุคคล 
ทศันคตแิละพฤติกรรมมีแนวโน้มคอ่ยๆเปล่ียนแปลงไป เป็นผลเกิดจากการพฒันาการทางด้านวฒุิ
ภาวะ ประสบการณ์ รายได้ และฐานะของบคุคลนัน้ ซึง่วงจรชีวิตมีผลอย่างยิ่งตอ่พฤติกรรมการซือ้
สินค้าหรือบริการ เป็นสิ่งท่ีนกัการตลาดต้องท าความเข้าใจให้ได้ แบง่ได้ 9 ขัน้ คือ ขัน้เป็นโสด ขัน้คู่
สมรสแตง่งาน ขัน้ครอบครัวมีลกูเป็นเด็กเล็ก ขัน้ครอบครัวมีลกูเป็นเด็กโต ขัน้ครอบครัวมีลูกเป็น
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วัยรุ่น ขัน้ครอบครัวเปล่าเปล่ียว ระยะท่ี 1 ขัน้ครอบครัวเปล่าเปล่ียว ระยะท่ี 2 ขัน้ครอบครัว
เดียวดาย ระยะท่ี 1 และขัน้ครอบครัวเดียวดาย ระยะท่ี 2 

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความต้องการสินค้าและ
บริการท่ีแตกตา่งกนั นกัการตลาดต้องศกึษาผลิตภณัฑ์ของบริษัทว่าเป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพ
ใด เพ่ือท่ีจะน ามาจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เปา้หมาย 

4. สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานะทางเศรษฐกิจท่ีจะมี
ผลกระทบกบัพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค ได้แก่ รายได้จบัจ่ายของผู้บริโภค ซึ่งก็คือรายได้สุทธิ
ของผู้บริโภคหลกัจากท่ีเก็บจ านวนหนึง่ไว้ออมแล้ว  

5. การศึกษา (Education) ผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะต้องการ
ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ประเภทของผลิตภณัฑ์ และคณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีตา่งกนั 

6. รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) ขึน้อยู่กับวฒันธรรม ชัน้สงัคม และกลุ่มอาชีพ
ของแต่ละบุคคล เช่น คนสมถะจะบริโภคอย่างจ าเป็น อ่านหนงัสือ แต่คนชอบเท่ียวกลางคืนจะ
ชอบพกัผ่อนหย่อนใจ เท่ียวเตร่ออกนอกบ้าน รูปแบบการด ารงชีวิตขึน้อยู่กับความสนใจ ทศันคติ 
และความคดิเห็นของแตล่ะบคุคล 

7.  บุคลิกภาพและแนวคิด เ ก่ียวกับตนเอง  (Personality and Self-Concept) 
บคุลิกภาพหมายถึง ลกัษณะทางด้านจิตวิทยาของบคุคล ซึ่งแตล่ะคนมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง
ท่ีแตกตา่งกนั น าไปสูก่ารตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อมในรูปแบบเดียวกนัเสมอ สามารถน าไปวิเคราะห์
แนวโน้มพฤติกรรมได้ ส่วนแนวคิดเก่ียวกบัตนเอง ซึ่งสมัพนัธ์กบับคุลิกภาพ หมายถึง ผลรวมของ
ความคิดความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองว่ามีลักษณะอย่างไร เคยเป็นอย่างไร และหวังให้เป็นอย่างไร  
ประกอบด้วยทศันคต ิการรับรู้ ความเช่ือ และการประเมินตนเอง ซึง่แนวคดิเก่ียวกบัตนเองสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ แตจ่ะคอ่ยๆเปล่ียนแปลงไป และเม่ือบคุคลมีแนวคิดแบบใดกบัตนเองก็จะมีผลตอ่
การแสดงพฤตกิรรมของบคุคลนัน้ด้วย 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548: 22) ได้ให้ความหมายของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ว่า 
หมายถึงลักษณะของประชากรศาสตร์ได้แก่  ขนาดของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ รายได้ อาชีพ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิซึง่สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการบริโภค 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 57-59) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ลกัษะครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ซึ่งเหล่านีใ้ช้เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใน
การแบง่สว่นการตลาด เป็นลกัษณะท่ีส าคญัและวดัได้ ซึง่ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์มีดงัตอ่ไปนี ้

1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั นกัการตลาดต้องศึกษาตวั
แปรนีใ้ห้รอบคอบ เพราะตวัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลง
อาจเพราะปัจจุบนั เพศหญิงท างานมากขึน้ ไม่มีเวลาไปเลือกซือ้สินค้า ส่วนเพศชาย ไปเลือกซือ้
สินค้าท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตแทน 

2. อายุ (Age) ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปร ในการหาตลาดส่วนเล็ก (Niche 
Market) โดยมุง่ความส าคญัท่ีตลาดสว่นนัน้ 

3. ลกัษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัลกัษณะครองครัวเป็น
เปา้หมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคญัยิ่งขึน้ 
สว่นท่ีเก่ียวกบัหน่วยผู้บริโภค นกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบคุคลในครัวเรือนท่ีใช้
สินค้าใดสินค้าหนึ่งและยงัสนใจในการพิจารณาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์และโครงสร้างด้าน
ส่ือท่ีจะเก่ียวข้องกบัผู้ตดัสินใจในครัวเรือนเพ่ือชว่ยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดให้เหมาะสม 

4. รายได้ การศกึษา และอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปร 
ท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีความร ่ารวย แต่
อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ปานกลาง และ รายได้ต ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหา
ส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์รายได้อย่างเดียวคือ รายได้จะเป็นตวัชีก้ารมีหรือไม่มี
ความสามารถในการจ่ายสินค้าในขณะเดียวกันการเลือกซือ้สินค้าท่ีแท้จริงอาจใช้เกณฑ์รูปแบบ
การด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตวัแปรท่ีใช้บ่อยมาก 
นักการตลาดจะโยงเกณฑ์ รายได้รวมกับตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพ่ือให้การ
ก าหนดตลาดเปา้หมายได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

จากความหมายของประชากรศาสตร์นัน้ แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการน าข้อมลู
ด้านลกัษณะประชากรไปเป็นส่วนหนึ่งในการท าวิจยั เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์พฤติกรรม
เน่ืองจากความแตกต่างของลกัษณะประชากรของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นส่วนท่ีส่งผลให้พฤติกรรม
การลงทุนมีความแตกต่างกัน โดยผู้ วิจัยได้อ้างอิงแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ท่ีกล่าวว่า
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ ในการ
น าไปประกอบการท าแบบสอบถามในการวิจยัครัง้นี ้
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4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
ความหมายของความรู้ความเข้าใจ 

บลูม (Bloom, 1956) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรู้หมายถึง พฤติกรรมและ
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเน้นการจ าไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงหรือระลึกได้ก็ตาม เป็นสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้อนัสืบเน่ืองมาจากการเรียนรู้ โดยเร่ิมต้นจากการรวบรวมสาระต่างๆเหล่านัน้ จนกระทั่ง
พฒันาไปสู่ขัน้ท่ีมีความสลบัซับซ้อนยิ่งขึน้ต่อไป โดยความรู้นีอ้าจแยกออกเป็นความรู้เฉพาะสิ่ง 
ความรู้ในเร่ืองระเบียบการ และความรู้เ ร่ืองสากลเป็นต้น ส่วนความ เข้าใจนัน้ หมายถึง 
ความสามารถทางปัญญาและทกัษะ อนัได้แก่ 

- ความสามารถในให้ความหมาย หรือ การแปล 
- ความสามารถในการเข้าใจความหมายของการคดิ หรือ การตีความ 
- ความสามารถในการคาดคะเนถึงสิ่งท่ีอาจเกิดขึน้ หรือ การประเมิน 

ความรู้มีหลายระดบัตัง้แต่สามารถระลึกได้จนถึงสามารถน าความรู้ไปเป็นข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผล และให้ข้อตดัสินต่อสิ่งต่างๆ บลมู (Bloom, 1967: 65-197) ได้แยกความรู้ไว้ 6 ระดบั 
คือ 

1. ระดบัท่ีระลึกได้ (Recall) หมายถึง การเรียนรู้ในลักษณะเฉพาะเร่ือง วิธีปฏิบตัิ
กระบวนการ และแบบแผนได้ ความส าเร็จในระดับนี ้คือ ความสามารถในการน าข้อมูลจาก
ความจ าออกมาได้ 

2. ระดบัท่ีรวบรวมสาระส าคญัได้ (Comprehension) หมายถึงบคุคลสามารถท าบาง
สิ่งบางอย่างได้มากกว่าการจ าเนือ้หาท่ีได้รับ สามารถท่ีจะเขียนข้อความเหล่านัน้ด้วยถ้อยค าของ
ตนเองได้ สามารแสดงให้เห็นด้วยภาพ ให้ความหมาย แปลความ และเปรียบเทียบความคิดเห็น
อ่ืนๆหรือคาดคะเนผลท่ีเกิดขึน้ตอ่ไปได้ 

3. ระดับการน าไปใช้ (Application) เป็นระดับท่ีผู้ เรียนสามารถน าเอาข้อเท็จจริง
ตลอดจนความคดิท่ีเป็นนามธรรมไปปฏิบตัไิด้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ระดบัการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นระดบัท่ีสามารถใช้ความคิดในรูปของการน า
แนวความคิดมาแยกเป็นส่วน ประเภท หรือน าเอาข้อมูลต่างๆมาประกอบกันเพ่ือการปฏิบตัิของ
ตนเอง 

5. ระดับของการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การน าเอาข้อมูล แนวความคิดมา
ประกอบกนัแล้วน าไปสูก่ารสร้างสรรค์ใหมท่ี่ตา่งจากเดมิ 
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6. ระดบัของการประเมินผล (Evaluation) คือความสามารถใช้ความรู้ เพ่ือจดัตัง้การ
รวบรวมข้อมลู การวดัข้อมลูตามมาตรฐาน เพ่ือให้ข้อตดัสินถึงระดบัของประสิทธิผลของกิจกรรม
แตล่ะอยา่ง 

มารียมั เจ๊ะเต๊ะ (2556: อ้างอิงจาก บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธิ, 2535) ได้ให้ความหมาย
ของความรู้ว่า หมายถึง การระลึกถึงเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์มาแล้ว และรวมถึงการจ า
เนือ้หา หรือ เนือ้เร่ืองตา่งๆ ทัง้ท่ีปรากฏอยูใ่นแตล่ะเนือ้หาและสิ่งตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หานัน้ 

มารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556: อ้างอิงจาก อุทุมพร ทองอุไทย, 2523) ได้ให้ความหมายของ
ความรู้ว่าหมายถึง พฤติกรรมหรือสภาพการตา่งๆ ท่ีเน้นการจ าไม่ว่าจะเป็นการระลึกได้หรือระลึก
ถึงก็ตาม ซึง่เป็นสภาพท่ีเกิดจากการเรียนรู้ เร่ิมต้นจากการท่ีรวมข้อมลูสาระตา่งๆของเร่ืองนัน้ๆ จน
พฒันาไปสูข่ัน้ท่ีมีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ สว่นความเข้าใจ หมายถึง ขัน้ตอนในการส่ือความหมาย
โดยอาศยัความสามารถทางทศันะและสมอง อาจกระท าได้ด้วยปากเปลา่ เขียน หรือท าสญัลกัษณ์
ตา่งๆ โดยท าความเข้าใจ ซึง่จะประกอบไปด้วยการแปล การตีความ และการสรุปอ้างอิง 

พรรษพร ปมาณิกบตุร (2556: อ้างอิงจาก จกัรกริซ ใจดี, 2542) ได้กล่าวถึงความเข้าใจ
ไว้ว่า เป็นการจบัใจสาระหรือใจความส าคญัของเร่ืองราวต่างๆได้ ทัง้ภาษา รหสั สญัลกัษณ์ ทัง้
รูปธรรมหรือนามธรรม แบง่เป็นการแปลความ การตีความ การขยายความ  

1. การแปลความ คือ ความสามารถในการจับสาระส าคญัหรือใจความส าคัญได้
ถกูต้องกบัสิ่งท่ีส่ือความหมาย หรือ สามารถส่ือสารภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งได้ หรือ การส่ือสาร
ด้วยรูปแบบหนึง่ไปสูอี่กรูปแบบหนึง่ 

2. การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบายหรือแปลความหมาย ซึ่งสามารถน า
เนือ้ความเดมิ มาเรียบเรียงเป็นเนือ้ความใหมไ่ด้  

3. การขยายความ คือ ความสามารถในการขยายเนือ้หาข้อมูลท่ีรับรู้มาให้มากขึน้
หรือเป็นความสามารถในการคาดคะเนแนวโน้มเหตกุารณ์ลว่งหน้าโดยใช้ข้อมลูอ้างอิง 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง รายละเอียดต่างๆท่ี
ได้ผ่านการสะสมมาในชีวิต เป็นเร่ืองๆ โดยสามารถระลึกถึงได้ และบางความรู้สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ ยิ่งใช้มากยิ่งเข้าใจมาก ความรู้จะยิ่งพฒันามากขึน้ตามประสบการณ์ 

 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรม 

ชูชยั สมิทธิไกร (2558: 9) ในเชิงจิตวิทยาค าว่า “พฤติกรรม (Behavior)” หมายถึง การ
กระท าของบคุคลซึง่สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
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1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระท าท่ีบุคคลอ่ืนสามารถ
สังเกตเห็นได้และวัดได้ อาจแสดงออกได้ทัง้ในรูปแบบวัจนภาษา (Verbal) หรือ อวัจนภาษา 
(Nonverbal) เชน่ การพดู การหวัเราะ การร้องไห้ การเดนิ การซือ้สินค้า 

2. พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) คือ การกระท าท่ีเกิดภายในบคุคล ซึง่บคุคล
อ่ืนไม่สามารถเห็นได้ เช่น ความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ การคิด การรับรู้ แตส่ามารถวดัพฤติกรรม
เหลา่นีไ้ด้ด้วยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา เชน่ แบบทดสอบ แบบวดั  

พฤติกรรมทัง้สองประเภทมีความสมัพนัธ์กันอย่างแน่นแฟ้น คือ พฤติกรรมภายนอกจะ
สะท้อนให้เห็นถึงพฤตกิรรมภายใน เชน่ การเห็นคนอ่ืนร้องไห้ สามารถสนันิษฐานได้ว่าคนนัน้ก าลงั
เสียใจอยู่ แตก็่มีข้อผิดพลาดส าหรับพฤติกรรมภายนอก เพราะบางครัง้การร้องไห้ ก็แสดงออกมา
จากพฤตกิรรมภายในท่ีอาจจะก าลงัรู้สกึตืน้ตนัใจอยูก็่ได้  

ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2558: อ้างอิงจาก แลมบ์และคณะ,1992) ได้คิดตวัแบบของ
พฤตกิรรมผู้บริโภคเอาไว้ ซึง่ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

1. กระบวนการตดัสินใจซือ้ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน 
1.1 การรับสิ่งเร้า 
1.2 การรับรู้ปัญหา 
1.3 การแสวงหาข้อมลู 
1.4 การประเมินทางเลือก 
1.5 การซือ้ 
1.6 ผลการซือ้และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการซือ้ท่ีมีผลกระทบต่อทุกขัน้ตอน แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 

2.1 ปัจจยัด้านปัจเจกบุคคล (Individual Factors) ได้แก่ การรับรู้ การจงูใจ การ
เรียนรู้ ความเช่ือและทศันคต ิบคุลิกภาพ แนวคดิเก่ียวกบัตนเอง และรูปแบบการด าเนินชีวิต 

2.2 ปัจจยัด้านสงัคม (Social Factors) ได้แก่ กลุ่มอ้างอิง กลุ่มผู้น าทางความคดิ 
ครอบครัว ระดบัชัน้ของสงัคม วฒันธรรม วงจรชีวิต และวฒันธรรมยอ่ย  

จฑุาธิป ถ่ินถลาง (2558: อ้างอิงจาก Everett M. Rojers, 1978) ได้อธิบายไว้วา่ โดยปกติ
ทัว่ไปแล้วคนมีความรู้ ทศันคติ อย่างไรก็จะแสดงพฤติกรรมได้อย่างนัน้ แตจ่ะไม่เกิดแบบนีใ้นทุก
กรณี เพราะเกิดความไม่สอดคล้องกนัของ ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม (KAP-GAP) อาจเป็น
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เพราะการเห็นความส าคญัในตวับุคคลอ่ืน (Significant Others) เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สงัคมใน
สถานการณ์ท่ีมีผู้ อ่ืนอยูด้่วยจะถกูกดดนัให้กระท าตามคนหมูม่าก  

จากแนวคิดข้างต้นสรุปว่าพฤติกรรมของบุคคลนัน้มาจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ซึง่ส าหรับการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้ รูปแบบการด าเนินชีวิต ความรู้ความเข้าใจ มาใช้เป็น
สว่นหนึง่ในสมมตุฐิานงานวิจยั เพ่ือค้นหาลกัษณะพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในแบบสอบถาม 
ซึ่งประกอบด้วย จ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี สินทรัพย์ท่ีเลือกลงทนุ การลงทนุท่ีผ่านมาถูก
หลกัอิสลามหรือไม่ และระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัมสุลิมท่านอ่ืนรอบๆตวั เพ่ือศกึษาพฤติกรรม
การลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
6. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

กมลวรรณ วนิชพันธุ์  (2556: อ้างอิงจาก สุมาลี เหลืองด ารงกิจ , 2543) ได้ให้ค าจ ากัด
ความ และความหมายของ Activity Interest และ Opinion ไว้ดงันี ้

- กิจกรรม (Activity) คือ การแสดงออกอย่างชัดเจน เป็นส่วนท่ีก าหนดว่าบุคคลใช้
เวลาของเขาท าอะไร เขาท างานอดิเรกอะไร เล่นกีฬาอะไร ซือ้สินค้ามากน้อยแค่ไหนและท่ีใด 
ออกไปนอกบ้านมากน้อยแคไ่หน เร่ืองของการพบปะสงัสรรค์ญาตพ่ีิน้อง เพ่ือนฝงู บอ่ยแคไ่หน 

- ความสนใจ (Interest) คือ ความต้องการท่ีจะเข้าใจและเรียนรู้ ในสิ่งต่างๆด้วย
ความพอใจและให้ความส าคญัในสิ่งนัน้ เป็นระดบัความต่ืนเต้นท่ีจะเกิดขึน้พร้อมๆกบัความเอาใจ
ใสอ่ยา่งตอ่เน่ือง บคุคลจะสนใจในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีเขาชอบ 

- ความคิดเห็น (Opinion) คือ การแสดงออกทางความคิดบนพืน้ฐานของคา่นิยมท่ีมี
ของตนเอง และสภาพแวดล้อม เป็นค าตอบของแต่ละบุคคลในการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าท่ีเกิด 
เปรียบเสมือนเป็นค าถามในลกัษณะการตีความ ความคาดหวงั และการประเมินผลดีผลเสีย เช่น 
ความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ สินค้าต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับวตัถุประสงค์
ของเร่ืองท่ีจะศกึษา 

ในการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต นักวิจัยจะท าการวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยา
สงัคม (Psychographics Analysis) โดยตัง้ค าถามเก่ียวกบั AIO เพ่ือให้ผู้บริโภคตอบดงันี ้

- ค าถามเก่ียวกบักิจกรรม (Activity) จะเป็นค าถามเพ่ือให้ผู้บริโภคเผยสิ่งท่ีเขาท า สิ่ง
ท่ีเขาซือ้ และการใช้เวลาวา่งของเขาวา่มีวิธีอยา่งไร 

- ค าถามเก่ียวกับความสนใจ ( Interest) จะเป็นค าถามท่ีมุ่งเน้นถามทางด้าน
ความชอบความสนใจ และการจดัล าดบัความส าคญัของผู้บริโภค 
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- ค าถามเก่ียวกับความคิดเห็น (Opinion) จะเป็นค าถามเก่ียวกับการถามทัศนะ 
ความคดิ และความรู้สกึของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีสนใจ 

การแบ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตโดยใช้ค าถามเก่ียวกบักิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interest) และความคิดเห็น (Opinions) หรือท่ีเรียกว่า AIO เป็นวิธีท่ีมีความนิยมมากในการแบ่ง
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ลักษณะทางด้านจิตวิทยาสังคมของ
ผู้บริโภค (Psychographics Analysis) ผ่านทางการใช้เวลาท ากิจกรรมต่างๆ (Activity) การให้
ความสนใจกับลสิ่งรอบตวั (Interests) และ ความคิดเห็นท่ีมีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
(Opinion) โดยจะศกึษาดกูารท ากิจกรรม ความสนใจ และความคดิเห็นวา่เป็นอยา่งไรบ้าง กบัเร่ือง
ท่ีเราต้องการท่ีจะศกึษา ซึง่สามารถท าได้เป็นวงกว้าง หรือ เจาะจงสินค้าหรือบริการ 

ส าหรับการวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้รูปแบบค าถาม AIO ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม
ลงทนุ คือ กิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุ ความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ และความคดิเห็นเก่ียวกับการ
ลงทนุ ซึง่น าไปใช้ในการจดัท าแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการด าเนินชีวิตของมสุลิม 
 
7. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล 

7.1 ความหมายของการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล 
รัชนีกร วงศ์จนัทร์ (2555: 3) ได้กล่าวว่า หลายๆครัง้เงินเป็นตวัการท่ีส าคญัในการ

สร้างความสขุและความทกุข์ให้กบับคุคล การเรียนรู้วิธีการวางแผนทางการเงิน หรือการบริหารการ
จดัการทางการเงินสว่นบคุคล จงึมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะชว่ยให้บคุคลมีความฉลาดทางการเงิน 
อนัประกอบไปด้วยทักษะส าคญัทางการเงิน คือการรู้จกัหาเงิน (How to earn) การรู้จกัออมเงิน 
(How to save) การรู้จกัใช้เงิน (How to spend) และการรู้จกัท าให้เงินงอกเงย (How to invest) ซึง่
การท่ีขาดทกัษะใดทกัษะหนึ่งไปอาจท าให้สมดลุทางการเงินสูญเสียไปและจะกลายเป็นปัญหา
ทางการเงินท่ีบั่นทอนชีวิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  อัจฉรา โยมสินธุ์  (2555: 5-9) ท่ีได้
กล่าวถึงการจัดการทางการเงิน (Personal Finance) ว่ามีอยู่ทัง้หมด 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ รู้หา 
(Earning) รู้รักษา (Saving) รู้ใช้ (Spending) และ รู้ลงทนุ (Investing) การมีความรู้ทางการเงินจะ
ช่วยให้เราสามารถจัดการเงินได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันและสร้างอิสรภาพทางการเงิน 
(Financial Independence) ได้ในอนาคต เพราะทกุชว่งวยัล้วนเก่ียวข้องกบัเงินทัง้สิน้ เราจงึต้องมี
ความรู้และทกัษะในการจดัการทางการเงินเพ่ือสร้างสมดลุแก่ทกุช่วงชีวิต และ ยงัได้กล่าวถึง การ
วางแผนทางการเงินส่วนบคุคล (Personal Financial Planning) ว่าเป็นกระบวนการในการจดัสรร
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ทรัพยากรทางการเงินให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล (Personal 
Financial Goal) โดยกระบวนการในการวางแผนมี 5 ขัน้ตอนคือ  

1. ส ารวจสถานะทางการเงินท่ีแท้จริงในปัจจบุนั 
2. ก าหนดเป้าหมายชีวิต (Life Goals) และเป้าหมายทางการเงิน (Financial 

Goals) 
3. สร้างแผนปฏิบตัิการทางการเงิน (Financial Action Plan) เช่น แผนการออม 

การใช้จา่ย 
4. ปฏิบตัติามแผนการเงินอยา่งมีวินยั  
5. ทบทวนปรับปรุงแผนการเงินอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ท่ีเปล่ียนไป 
กิจติพร สิทธิพันธุ์  (2552: อ้างอิงจาก กาญจนา หงษ์ทอง , 2551) กล่าวว่า การ

วางแผนทางการเงินสว่นบคุคลท่ีดีจะเป็นตวัก าหนด ทิศทาง และการตดัสินใจทางการเงิน ท่ีท าให้
ถึงเปา้หมายทางการเงินท่ีต้องการได้ หากบคุคลใดเร่ิมต้นวางแผนทางการเงินเร็ว มีการปฏิบตัติาม
อยา่งมีวินยัอยา่งเคร่งครัด และสม ่าเสมอแล้วก็จะเข้าใกล้ความมีอิสรภาพทางการเงินได้มากขึน้ 

ศนูย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (2560: 15 ธันวาคม 2560) ได้ให้ความหมาย
การวางแผนทางการเงิน ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเตรียมความพร้อมและสร้างความมัน่คง
ให้กบัชีวิต ซึง่ควรท่ีจะต้องเร่ิมจากการปลกูฝังนิสยัการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตสุมผลตัง้แต่
เดก็เพ่ือบม่เพาะวินยัทางการเงิน เม่ือเข้าสูว่ยัท างานก็จ าเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจดัสรรรายได้
ให้เพียงพอกบัเงินออมตามเปา้หมายและรายจา่ยตา่งๆให้เหมาะสม เม่ือมีครอบครัวก็จะต้องดูแล
ทัง้ตนเองและคนในครอบครัว ท าให้ความรับผิดชอบและภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ซึ่งท าให้การ
วางแผนทางการเงินนัน้ส าคญัมากขึน้ แม้กระทัง่จนเกษียณอายก็ุต้องวางแผนทางการเงิน เพราะ
เป็นวัยท่ีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจจะสูงขึน้ในบางหมวด เช่น การ
รักษาพยาบาล ซึ่งถ้าวางแผนไม่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้ เพราะการหารายได้เพิ่มเติมส าหรับวัย
เกษียณนัน้ท าได้ยาก 

จันทร์เพ็ญ บุญฉาย (2552 ,7: อ้างอิงจาก Louis E. Boone, David L. Kurtz and 
Douglas Hearth, 2000) ได้กลา่วถึงแนวคิดในการจดัการทางการเงินสว่นบคุคลวา่ เป็นการศกึษา
เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์และการบริหารจดัการเก่ียวกบัการเงินส่วนบุคคล เพ่ือให้มีสภาพ
คลอ่งทางการเงินท่ีดีในอนาคต 
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จนัทร์เพ็ญ บญุฉาย (2552: 7: อ้างอิงจาก Richard J. Stillman,1995) ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกบัเก่ียวกบัการจดัการทางการเงินส่วนบคุคลว่า เป็นการจดัระเบียบการเงินของบคุคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้จกัใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยมีข้อคิดท่ีจะต้อง
ค านงึถึงอีกหลายประการ สามารถสรุปออกมาเป็นข้อได้ ดงันี ้

1. เวลาเป็นสิ่งท่ีมีคา่ในการบริหารเงิน ควรใช้เวลาให้น้อยท่ีสดุเพ่ือสร้างความมัง่
คัง่ 

2. การจดัการทางการเงินจะต้องยืดหยุน่ได้ 
3. ควรมีการปรับปรุงและตรวจสอบแผนระยะยาวอยูเ่สมอ 
4. คนในครอบครัวโดยเฉพาะสามีและภรรยาควรเข้าใจแผนทางการเงินของ

ครอบครัวร่วมกนั 
5. การซือ้ของแพงท่ีคณุภาพดีจะท าให้เสียคา่ใช้จ่ายระยะยาวต ่ากว่าการซือ้ของ

ถกูคณุภาพต ่า 
6. ควรหลีกเล่ียงการเป็นหนีโ้ดยไมจ่ าเป็น เพราะท าให้เกิดคา่ใช้จา่ยคือดอกเบีย้ 
7. พยายามหลีกเล่ียงการใช้นายหน้าหรือคนกลางโดยไมจ่ าเป็น เพ่ือลดคา่ใช้จา่ย  
8. บริหารเงินท่ีมีอยูใ่ห้ได้ประโยชน์สงูท่ีสดุ 
9. ควรพฒันาและปรับปรุงงานอดเิรกท่ีท าอยู่ให้เกิดประโยชน์เป็นการใช้เวลาว่าง

อยา่งคุ้มคา่ 
10. ใช้ประสบการณ์และความรู้ท่ีมีให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเขียนหนงัสือหรือ

เป็นท่ีปรึกษา 
11. พยายามใช้โอกาสท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 
12. เวลาเป็นสิ่งส าคญั ควรวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับเร่ืองของเวลา

เสมอ 

7.2 ความส าคัญและความจ าเป็นของการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล  
Benedict Koh and Wai Mun Fong (2011: 2) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) ว่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นถ้าต้องการพัฒนา
มาตรฐานในการด ารงชีวิต พยายามเล่ียงความเส่ียงในการสร้างปัญหาทางการเงิน มีการลงทนุท่ี
เหมาะสม และมีการสะสมความมัง่คัง่ตลอดเวลา ซึ่งคนส่วนใหญ่ต้องการท่ีจะพฒันามาตรฐาน
การด ารงชีวิตตลอดเวลา แตก่ลบัไมไ่ด้ใสใ่จกบัเงินท่ีใช้จ่ายไปอยา่งฟุ่ มเฟือย หรืออาจจะพบปัญหา
ทางการเงิน เช่น เกิดอบุตัิเหตตุ้องรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล หรือ ถกูเชิญออกจากงานท่ีท าอยู่ ท าให้
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เกิดความเสียหายตอ่ชีวิตถ้าไมมี่การวางแผนทางการเงินเอาไว้ ดงันัน้ ต้องลงทนุให้ถกูท่ี ใช้จา่ยให้
ถกูทาง จะช่วยลดปัญหาทางการเงินให้เราได้ และยงัช่วยให้เรามีความมัง่คัง่มากขึน้ด้วยในระยะ
ยาว 

ธนยัวงศ์ กีรตวิานิชย์ (2560: 16 ธนัวาคม 2560) ได้กลา่วถึงการวางแผนทางการเงิน
ว่า อายุของคนเรามีแนวโน้มสูงขึน้ อายุเฉล่ียคือ 74 ปี หากสมมติว่าหลกัเกษียณไม่มีรายได้เลย 
เราจะอยู่อย่างไร 14 ปีนี ้ซึ่งค่าใช้จ่ายหลงัเกษียณค่อนข้างสงู และมีแนวโน้มสูงขึน้ไปอีกไม่ว่าจะ
เป็นค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายท่องเท่ียวเดินทางพกัผ่อน และอ่ืนๆ ในขณะท่ีระบบ
การออมเงินเพ่ือการเกษียณอายขุองทัง้ภาครัฐและเอกชนเองก็ไมมี่ระบบรองรับท่ีเพียงพอ แม้จะมี
กองทนุท่ีช่วยเหลือส่วนนีอ้ยู่ก็ตาม การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล จึงเป็นสิ่งท่ีส าคญั เพ่ือท่ีจะ
ได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข ไม่ประสบปัญหาทางการเงิน และไม่เป็นภาระแก่
ลกูหลาน 

อัจฉรา โยมสินธุ์  (2555: 7-8) การวางแผนทางการเงินมีบทบาทส าคญัท่ีท าให้เกิด
ความมัน่คงทางการเงิน มัน่คงในการด าเนินชีวิต และการมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคต ซึ่งจะ
ท าให้ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ มีความมัน่คงตามไปด้วย โดยสรุปความส าคญัของการ
วางแผนทางการเงินสว่นบคุคลได้ดงันี ้

1. สร้างความมัง่คัง่ และมัน่คง ให้กบัชีวิตของคนในครอบครัว: การวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลเป็นแนวทางในการวางแผนอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการจัดหาเงิน การ
ออม การบริหารรายจ่าย และการน าเงินไปลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่งคัง่และมัน่คงให้กับ
ครอบครัว เช่น ถ้าบคุคลมีการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคลท่ีดี ก็จะมีการควรบคมุการจ่าย ออม
เงินได้มากขึน้ หารายได้ถูกทางเหมาะสมกับความสามารถ มีการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพสร้าง
ผลตอบแทนได้สูงขึน้ รวมถึงมีการวางแผนในการป้องกันความเส่ียง และผลประโยชน์ทางด้าน
ภาษี นอกจากนีย้ังมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือวัยเกษียณ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลานและ
เตรียมแผนมรดกให้ลกูหลานตอ่ไป 

2. ตอบสนองความต้องการและเปา้หมายเฉพาะของแตล่ะบคุคล: การวางแผนท่ี
ดีและมีการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอจะช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ เช่น วางแผนการเงิน
ส าหรับการศึกษาต่อ วางแผนการเงินส าหรับซือ้บ้านหรือรถ วางแผนการเงินส าหรับแต่งงาน 
วางแผนการเงินส าหรับวยัเกษียณอาย ุเป็นต้น  
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3. สร้างบคุลากรท่ีมีความรู้ทางด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล: จะท าให้
บุคคลท่ีศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญ ท่ีจะ
สามารถชว่ยเหลือผู้ อ่ืนหรือบคุคลรอบๆ เชน่ ชว่ยเหลือพอ่แม ่ญาตพ่ีิน้อง เพ่ือน คนรู้จกั เป็นต้น 

4. เป็นรากฐานเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ: เม่ือบคุคล
สามารถวางแผนทางการเงินและปฏิบตัจินบรรลเุปา้หมายแล้ว ท ามีสขุภาพทางการเงินท่ีดี มีความ
มั่งคัง่และมั่นคงในการด าเนินชีวิต ท าให้ไม่เป็นภาระต่อสังคม และถ้าทุกคนในสังคมมีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ก็จะท าให้เศรษฐกิจและประเทศมีความ
เจริญและเตบิโต เพราะทกุคนรู้จกัหา รู้จกัออม รู้จกัใช้ รู้จกัลงทนุ และจะไมเ่กิดปัญหาในสงัคม ไม่
เกิดภาระตอ่สงัคม ท าให้ประเทศชาตยิัง่ยืน 

บริษัท พฒันกิจ บญัชี ภาษีและฝึกอบรม จ ากัด (2560) ได้กล่าวถึงความจ าเป็นใน
การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลวา่มีอยู ่7 ข้อ ดงันี ้

1. มนุษย์เรามีอายุยืนยาวขึน้ทุกวนั: ดงันัน้การใช้จ่ายในช่วงวัยชราก็มีมากขึน้ 
เราจึงควรเตรียมตวัเพ่ือเอาเงินไว้ใช้ในชีวิตช่วงนัน้ การจดัการและการวางแผนทางการเงินจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับทกุคน ถ้าไม่อยากล าบากตอนแก่ก็ควรลงมือท าเพราะสงัคมไทยปัจจุบนัมีความ
ซบัซ้อนมากขึน้ ไม่เหมือนในอดีตท่ีเป็นสงัคมเกษตรกรรมหากินได้ง่าย หรือหากรับราชการก็จะมี
สวสัดิการท่ีดีแม้จะเกษียณไปแล้ว แตท่กุวนันีค้นไปท างานในบริษัทเอกชนมากขึน้ ซึ่งคา่แรงและ
สวสัดิการท่ีได้อาจจะไม่เพียงพอ และเม่ือต้องใช้ชีวิตในบัน้ปลาย หากไม่มีเงินทองก็จะกลายเป็น
ปัญหาได้ 

2. เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไมแ่นน่อน: ดงันัน้การวางแผนทางการเงิน จะช่วย
ให้ความไมแ่นน่อนไมเ่ป็นปัญหาท่ีหนกัเกินไป หลายคนอาจพบปัญหากบัเร่ืองในชีวิต หรือความไม่
แนน่อนในชีวิต เชน่ ตกงาน เจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลจนต้องใช้เงิน ถ้าไมมี่การวางแผนและการ
จดัการท่ีดี ก็จะต้องแบกรับภาระใหญ่นีไ้ว้ พอไมมี่ทางออกก็จะเร่ิมขาดสตแิละปัญญา เป็นเหตขุอง
การสร้างหนีใ้นท่ีสุด จึงควรจะเร่ิมต้นการวางแผนทางการเงินให้เร็วท่ีสุด ผู้ ท่ีรู้จกัลงทุนแต่เนิ่นๆ 
ลงทนุจ านวนเล็กน้อย แตส่ม ่าเสมอ จะสามารถรับมือกบัวิกฤตทิางการเงินได้ดีกว่าคนท่ีเร่ิมต้นเม่ือ
สาย การมีวินยัทางการเงิน รู้จกัเก็บออม ควบคมุค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม วางแผนลงทุนให้
เหมาะกบัระดบัความเส่ียงของตนเอง จะรับมือกบัภาวะฉกุเฉินทางการเงินหรือความเปล่ียนแปลง
ได้ดีกวา่ 

3. เพราะคา่นิยมของสงัคมไทยเปล่ียนไป: คา่นิยมของคนในสงัคมไทยเปล่ียนไป 
ลกูดแูลพอ่แมน้่อยลง เม่ือลกูเตบิโตก็มกัจะย้ายไปสร้างครอบครัวใหม ่ดงันัน้เม่ืออายมุากขึน้ ก็ต้อง
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เตรียมใจให้ดแูลตวัเองก่อนเป็นหลกั จะคาดหวงัให้ลกูมาดแูลแบบคนสมยัก่อนไม่ได้ จึงต้องมีการ
วางแผนทางการเงินให้ดี อยา่ใช้ชีวิตไปวนัๆ ใช้ชีวิตให้รอบคอบ คดิถึงอนาคตให้ดี เพราะแนวโน้มท่ี
ต้องดแูลตวัเองมีสงู 

4. คา่ครองชีพท่ีสงูขึน้: โดยปกตสิินค้าราคาสงูขึน้เสมอ ไมว่า่เงินเฟ้อจะเป็นเทา่ไร 
แตร่าคาสินค้าอาจจะแพงขึน้อย่างท่ีคาดไม่ถึง หากมีความเส่ียงเฉพาะกิจหรือสถานการณ์ร้ายๆ ท่ี
ไม่คาดการณ์มาก่อน ก็จะเกิดอตัราเร่งให้ราคาสินค้าแพงเร็วขึน้ ท าให้ผู้ ท่ีไม่มีการวางแผนรับมือมี
โอกาสเกิดปัญหาทางการเงินได้  

5. ท าให้เกษียณอายุได้ไวขึน้: บุคคลสามารถเกษียณอายุได้เร็วขึน้หากมีการ
วางแผนทางการเงินท่ีดี และเร่ิมต้นเร็ว เพราะเม่ือวางแผนเร็ว มีเปา้หมาย รู้จกัวิธีลงทนุ ก็สามารถ
เดินไปสู่เป้าหมายได้เร็วกว่าผู้ ท่ีไม่มีแผน แต่อย่างไรก็ต้องวางแผนให้เพียงพอต่อไลฟ์สไตล์ของ
ตนเอง รวมถึงสขุภาพร่างกายท่ีลดถอยลง ชว่งอายท่ีุมากขึน้ ท่ีท าให้ต้องมีเงินเผ่ือไว้ใช้จา่ยในตอน
ชราคอ่นข้างสงู แตท่กุอยา่งจะไมเ่ป็นปัญหาหากเร่ิมต้นวางแผนการเงินเร็ว 

6. คนข้างหลงัจะไม่ล าบาก: หากคณุมีครอบครัวใหญ่ มีภรรยาหรือสามี ลกู พ่อ
แม่ พ่ีน้อง หากเราไม่อยู่บนโลกแล้ว แต่ถ้ามีการวางแผนท่ีดี คนท่ีอยู่ข้างหลงัเราก็จะมีชีวิตท่ีไม่
ล าบาก เพราะแผนการเงินท่ีดีจะชว่ยปกปอ้งคนท่ีคณุรัก 

7. เป็นเข็มทิศสู่เส้นทางแห่งความส าเร็จและอิสรภาพทางการเงิน: เม่ือรู้ว่าชีวิต
เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ก็ควรใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท มีสติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการวางแผนทาง
การเงินนัน้เป็นตวัอย่างของผู้ ท่ีใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญา มีเหตผุล รู้ว่าก าลงัท าอะไรอยู่ และ
พร้อมรับมือกบัปัญหาท่ีไมแ่น่นอนท่ีอาจเกิดขึน้ ท าให้ชีวิตมีเปา้หมาย และเดนิตามเปา้หมายอย่าง
ถกูทาง สดุท้ายก็จะกลายเป็นคนท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต ซึ่งการวางแผนและการจดัการทาง
การเงินเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีส าคญัในการพาคณุก้าวสูเ่ส้นชยัแหง่ความส าเร็จ 

7.3 องค์ประกอบของแผนทางการเงนิ 
อจัฉรา โยมสินธุ์ (2555: 11-12) กลา่ววา่แผนการเงินสว่นบุคคล เป็นแผนการบริหาร

จดัการการเงินของบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับ รายได้ในแต่ละช่วงวยัและสถานการณ์ในชีวิต ซึ่ง
การวางแผนทางการเงินประกอบไปด้วยแผนตา่งๆ ดงันี ้ 

1. แผนการใช้จ่าย (Spending Plan) บุคคลควรมีการท าบนัทึกรายรับรายจ่าย
ตัง้แต่เร่ิมต้นวยัท างานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้เข้าใจพฤติกรรมของตนเอง และมีแนวทางในการ
สร้างแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม การวางแผนการใช้จา่ยแตเ่นิ่นๆจะท าให้การวางแผนทางด้าน
อ่ืนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
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2. แผนการออม (Saving Plan) บุคคลควรท าการศึกษาช่องทางในการออมให้
รอบด้านท่ีมากกว่าแค่การฝากเงินกับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นพันธบตัร สลาก สหกรณ์ แล้วเลือก
ช่องทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งมีความเส่ียงไม่เท่ากันตามแต่ละช่องทาง ท่ีส าคญัคือต้องออมอย่าง
พอเหมาะ สอดรับกบัเง่ือนไข เปา้หมายทางการเงินของบคุคล และความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

3. แผนการลงทุน (Investment Plan) บุคคลจะต้องมีการกระจายความเส่ียง 
เลือกลงทนุในระดบัความเส่ียงท่ีรับได้และผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามประโยคท่ีว่า ผลตอบแทนท่ี
สงู ก็จะมาพร้อมกบัความเส่ียงท่ีสงูขึน้เสมอ ต้องศกึษาข้อดีข้อเสียของการลงทนุนัน้อย่างรอบด้าน 
ซึง่กลยทุธ์การลงทนุอาจปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ และตวัแปรตา่งๆในชว่งระยะเวลานัน้ๆ  

4. แผนการบริหารหนี ้(Debt Management Plan) บุคคลจ าเป็นต้องท าแผนนี ้
เพ่ือปลดหนีส้ินท่ีติดค้าง โดยเร่ิมท่ีการรับรู้ว่ามีหนีเ้ท่าไหร่ ประเภทใดบ้าง เม่ือตัง้ใจจะสะสางหนี ้
ก้อนเดิมก็ต้องไม่สร้างหนีก้้อนใหม่เพิ่ม ส าคญัคือต้องรู้จกัควบคมุค่าใช้จ่าย รู้จกัใช้ จ่ายเฉพาะท่ี
จ าเป็น ระมดัระวงัการใช้จ่ายให้มากขึน้ และหาวิธีปลดหนีอ้ย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงจดัล าดบั
ความส าคญัของภาระหนีส้ินท่ีเร่งให้ช าระก่อน ถ้าหากจ าเป็นต้องกู้ เงินจะต้องวางแผนการจดัการ
หนีแ้ละเปรียบเทียบข้อมลูให้รอบด้านก่อนตดัสินใจกู้  

5. แผนบริหารความเส่ียง (Risk Management Plan) ไม่มีใครสามารถป้องกัน
ความเส่ียงทกุอย่างท่ีจะต้องเผชิญในชีวิตได้ แตค่วามเส่ียงทางด้านการเงินนัน้สามารถป้องกันได้ 
ซึ่งสาเหตสุ าคญัมกัเกิดจากการเกิดอบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย และความตาย ความเส่ียงเหล่านีเ้ม่ือ
เกิดขึน้จะสร้างความสูญเสียทางการเงินเป็นอย่างมากต่อครอบครัว ดงันัน้บุคคลจึงควรวางแผน
บริหารความเส่ียงด้วยการท าแผนการประกันภัย (Insurance Plan) คือการท าประกันชีวิต (Life 
Insurance) และ ประกันวินาศภัย  (Non-Life Insurance) เ พ่ือไม่เป็นการสร้างภาระให้กับ
ครอบครัว หรือคนท่ีอยูข้่างหลงั   

6. แผนเกษียณ (Retirement Plan) ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท า
ให้อายุขัยเฉล่ียของมนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในอนาคต ท าให้บุคคลต้องวางแผนการเงินเพ่ือวยั
เกษียณ เพ่ือรับมือกบัช่วงชีวิตท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งจะต้องใช้เงินมากขึน้ ในขณะท่ีรายได้ประจ าท่ีเคยได้รับ
นัน้ไม่มี สุขภาพร่างกายเร่ิมถดถอย ท าให้ต้องมีเงินจ านวนมากไว้ใช้จ่ายในเร่ืองการดูแลรักษา
ตนเองในยามแก่ชราหรือยามท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ นอกจากนีย้งัต้องทราบระยะเวลา
ก่อนก าหนดท่ีจะเกษียณ เพ่ือก าหนดและเตรียมเงินออมให้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีแผนการ
จดัการมรดก (Estate Plan) เพ่ือให้ความมัง่คัง่ท่ีสะสมไว้ถกูจดัสรรเป็นไปตามท่ีเราต้องการ 
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7. แผนภาษีอากร (Tax Plan) คนส่วนใหญ่เสียภาษีมากเกินควร เน่ืองจากไม่ได้
ท าการศึกษามาล่วงหน้าทัง้ท่ีมีหลากหลายช่องทางท่ีจะช่วยในการประหยดัภาษีได้ ไม่ว่าจะเป็น
ประกัน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และกองทุนหุ้นระยะยาว เป็นต้น ซึ่ง
หากท าการวางแผนไว้จะสามารถลดหยอ่นภาษีได้มากในแตล่ะปี 

จากแนวคิดการวางแผนทางการเงินท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปแล้วการวางแผนทางการเงิน
เป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็น เป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคตดีขึน้ ท าให้ไม่ล าบาก 
เพราะการหารายได้ในชว่งเกษียณนัน้ท าได้ยาก ดงันัน้จงึจ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนทางการเงิน
แตเ่นิ่นๆ โดยส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดของ อจัฉรา โยมสินธุ์ ท่ีแบง่การวางแผน
ออกเป็น 7 ส่วนด้วยกัน คือ แผนการใช้จ่าย แผนการออม แผนการลงทุน แผนการ บริหารความ
เส่ียง แผนเกษียณ แผนภาษีอากร เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินการวางแผนทางการเงินของมุสลิม
ในกรุงเทพมหานคร แตไ่ด้น าส่วนท่ีเป็นแผนภาษีอากรออกเน่ืองจากเป็นค าถามท่ีจะไปซ า้กับส่วน
อ่ืนของแบบสอบถามท่ีได้มีการถามเก่ียวกับการลงทนุหรือไม่ลงทนุ และความสนใจใน การลงทนุ
กองทนุรวม LTF RMF  

 
8. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการลงทนุ  

8.1 ความหมายของการลงทุน 
รัชนีกร วงศ์จนัทร์ (2555: 364: อ้างอิงจาก Reilly & Brown,2003) ได้ให้ความหมาย

ของการลงทุน (Investment) ว่า เป็นการน าเงินในปัจจุบนัไปสร้างกระแสเงินสดในอนาคต เพ่ือ
ชดเชยให้กบัผู้ลงทนุในเร่ือง 1. ระยะเวลาท่ีใช้ในการลงทนุ 2. อตัราเงินเฟ้อท่ีคาดหวงั 3. ความไม่
แนน่อนของกระแสเงินสดท่ีจะเกิดในอนาคต 

เฉลิมขวญั ครุธบญุยงค์ (2557: 18-24) ได้ให้ความหมายการลงทนุ (Investment) วา่
หมายถึง การซือ้หลักทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหรือสถาบัน ท่ีให้ผลตอบแทนเป็น
สดัส่วนกับความเส่ียงตลอดระยะเวลานานถึง 10 ปี หรือน้อยกว่าแต่ไม่น้อยไปกว่า 3 ปี โดยการ
ลงทนุแบง่ได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้

1. การลงทนุเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment) เป็นการลงทนุหรือการซือ้
สินค้าประเภทคงทนถาวร เชน่ รถยนต์ เคร่ืองดดูฝุ่ น เคร่ืองซกัผ้า ตู้ เย็น โทรทศัน์ เป็นต้น การลงทนุ
ในลกัษณะนีไ้ม่ได้หวงัก าไรในรูปแบบของตวัเงิน แต่หวงัความพอใจจากการใช้สินทรัพย์เหล่านี ้
มากกวา่ การซือ้บ้านเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัถือวา่เป็นการลงทนุอยา่งหนึง่ เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
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เงินท่ีจ่ายเป็นเงินท่ีได้จากการออม มูลค่าของบ้านอาจเพิ่มขึน้ตามความต้องการท่ีอยู่อาศยัท่ี
เพิ่มขึน้ ถ้าขายก็จะได้ก าไรซึง่ถือวา่เป็นเพียงผลพลอยได้ 

2. การลงทุนในธุรกิจ (Business Investment) หมายถึงการซือ้สินทรัพย์เพ่ือ
ประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวงัว่ารายได้จะเพียงพอท่ีจะชดเชยกับความเส่ียงในการลงทุน ซึ่ง
เปา้หมายในการลงทนุคือก าไร ท่ีจะดงึดดูใจนกัลงทนุให้น าเงินมาลงทนุ เป็นการน าเงินออมท่ีเก็บ
สะสมไว้หรือเงินกู้ ยืมจากธนาคารมาลงทุนเพ่ือจัดสร้างหรือจัดหาสินค้าประเภททุน ซึ่ง
ประกอบด้วย เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ท่ีดิน โรงงาน 
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค เป็นธุรกิจท่ีมุง่หวงัก าไรจากการลงทนุ 

3. การลงทุนในหลกัทรัพย์ (Securities Investment) เป็นการซือ้สินทรัพย์ในรูป
หลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุ้ นกู้  หรือหุ้ นทุน การลงทุนในลักษณะนีเ้ป็นการลงทุนทางอ้อมซึ่ง
แตกต่างจากการลงทุนในธุรกิจ เพราะไม่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจเอง จากความเส่ียงหรือผู้ออม
เอมยังไม่มีเงินมากพอ ผู้ ลงทุนอาจน าเงินท่ีออมไปซือ้หลักทรัพย์ท่ีพอใจจะลงทุนโดยรับ
ผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้หรือเงินปันผล ตามแตป่ระเภทหลกัทรัพย์ และยงัได้ผลตอบแทนรูปแบบ
ก าไรจากส่วนต่างจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) หรืออาจจะขาดทุนจากการขาย
หลกัทรัพย์ (Capital Loss) ก็ได้  

จากท่ีกล่าววมาข้างต้นสรุปได้ว่าการลงทุนแบง่ออกเป็น 3 ประเภทคือ การลงทนุใน
สินทรัพย์เพ่ือน ามาใช้งานในชีวิตประจ าวนั การลงทนุในธุรกิจ และการลงทนุในหลกัทรัพย์ โดยจะ
ลงทนุด้วยเงินท่ีหาได้จากการเก็บออมหรือเงินท่ีได้กลบัมาจากการลงทนุในรูปของดอกเบีย้หรือเงิน
ปันผล และคาดหวงัจะได้ก าไรท่ีเป็นความพงึพอใจในการใช้งาน หรือ ก าไรท่ีเป็นรูปตวัเงิน จากการ
ลงทนุเหลา่นี ้

8.2 จุดมุ่งหมายของการลงทุน 
เฉลิมขวญั ครุธบญุยงค์ (2557: 21-22) จดุมุ่งหมายของการลงทนุของผู้คนแตล่ะคน

แตกต่างกันออกไป บางคนหวงัเป็นรายได้ บางคนหวงัเป็นก าไรจากการขายหลกัทรัพย์ บางคน
อาจอยากได้ทัง้สอง ผู้ลงทนุตา่งก็มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุตา่งกนัตามความต้องการและภาวะ
แวดล้อมของผู้ลงทนุเอง ซึง่จะแบง่จดุมุง่หมายออกในลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้

8.2.1 ความปลอดภยัของเงินทนุ 
ความปลอดภัยของเงินทุน นอกจากหมายถึงการรักษาเงินลงทุนเร่ิมต้นไว้ ยัง

หมายถึงการปอ้งกนัความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อท่ีท าให้อ านาจซือ้ลดลง จงึลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมี
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การก าหนดเงินต้นจ านวนท่ีแน่นอน ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู้  และหุ้นบริุมสิทธิ มีก าหนดเวลา
ไถ่ถอนของบริษัทท่ีมัน่คงอยู่ในความหมายนี ้นอกจากนี ้การลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการ
ขยายตวัและฐานะมัน่คงก็อยูใ่นความหมายนีเ้ชน่กนั 

8.2.2 เสถียรภาพของรายได้ 
ผู้ลงทุนมกัลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีให้รายได้สม ่าเสมอ เน่ืองจากรายได้สม ่าเสมอ เช่น

ดอกเบีย้หรือเงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิ ท าให้สามารถวางแผนการเงินได้สะดวก วา่จะน าไปลงทุนหรือ
น าไปใช้เพ่ือการบริโภค และดอกเบีย้หรือเงินปันผลท่ีได้รับเป็นประจ าย่อมดีกว่าดอกเบีย้หรือเงิน
ปันผลท่ีสญัญาวา่จะให้ในอนาคตด้วย 

8.2.3 ความเพิ่มพนูของเงินทนุ 
ความเพิ่มพนูของเงินทนุจะเกิดขึน้ได้จากการลงทุนในหุ้น แตไ่ม่ใช่เพียงแคล่งทุนใน

หุ้นของบริษัทท่ีก าลงัขยายตวัเท่านัน้ การน ารายได้ท่ีได้รับไปลงทุนใหม่จะท าให้เกิดความเพิ่มพูน
ของเงินทนุได้เชน่เดียวกนั ผู้ลงทนุส่วนใหญ่เพิ่มมลูคา่เงินลงทนุด้วยการน าดอกเบีย้หรือเงินปันผล
ท่ีได้รับไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยความเพิ่มพูนจะเป็นการปรับฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนใน
ระยะยาวให้ดีขึน้  

8.2.4 ความคลอ่งตวัในการซือ้ขาย 
หลักทรัพย์ท่ีสามารถซือ้ขายได้ง่ายและรวดเร็ว ขึน้อยู่กับราคา ขนาดของตลาด

หลกัทรัพย์ท่ีหุ้นนัน้จดทะเบียน ขนาดของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ จ านวนผู้ ถือหุ้น และความสนใจ
ของคนทัว่ไปท่ีมีตอ่หุ้นตวันี ้หุ้นท่ีราคาสงูมกัจะขายได้ยากกว่าหุ้นท่ีมีราคาต ่า เพราะต้องใช้ต้นทนุ
เร่ิมต้นสงูกวา่ 

8.2.5 ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัที 
เม่ือหลกัทรัพย์ท่ีลงทุนมีสภาพคล่องสูง ความสามารถในการหาก าไรย่อมลดลง ผู้

ลงทุนต้องการลงทุนกับหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่อง หรือหลักทรัพย์ท่ีใกล้เคียงเงินสด เพราะเม่ือ
โอกาสมาถึงจะได้มีเงินพร้อมท่ีจะลงทนุได้ทนัที หรืออาจจะใช้เงินปันผลหรือดอกเบีย้ท่ีได้รับมาเพ่ือ
ซือ้หุ้นดงักลา่ว 

8.2.6 การกระจายเงินลงทนุ 
การกระจายเงินลงทนุมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกระจายความเส่ียง สามารถท าได้ 4 วิธีคือ 

1. ลงทุนผสมระหว่างหลกัทรัพย์ท่ีมีหลกัประกันเงินลงทุนและมีรายได้จากการ
ลงทนุแนน่อน กบัหลกัทรัพย์ท่ีมีรายได้และราคาเปล่ียนแปลงขึน้ลงตามภาวะธุรกิจ 

2. ลงทนุในหลกัทรัพย์หลายๆอยา่งผสมกนัไป 
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3. ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจท่ีมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์เพ่ือลดความ
เส่ียงในเร่ืองของน า้ทว่มหรือภยัธรรมชาต ิเป็นต้น 

4. ลงทนุในหลกัทรัพย์ของธุรกิจท่ีมีลกัษณะการผลิตท่ีแตกตา่งกนั 
8.2.7 ความพอใจในด้านภาษี 
ภาษีเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผู้ ท่ีท าการบริหารเงินลงทนุต้องให้ความสนใจ คือท าอย่างไรให้

รักษารายได้และก าไรจากการขายหลกัทรัพย์ให้ได้มากท่ีสุด การจ่ายภาษีในอตัราก้าวหน้าท่ียาก
แก่การรักษาเงินจ านวนนัน้ไว้ได้ ผู้ลงทุนอาจเล่ียงการเสียภาษีดงักล่าวโดยลงทุนใน พนัธบตัรท่ี
ได้รับการยกเว้นภาษี หรือซือ้หลักทรัพย์ท่ีไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่ได้ก าไรในรูปการขาย
หลกัทรัพย์ในอนาคตแทน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทัง้หมดสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของผู้ลงทุนแต่ละคนนัน้มีไม่
เหมือนกนั แตกตา่งกนัตามเปา้หมายท่ีตา่งกนั แตไ่ม่ว่าจะมีจดุมุ่งหมายการลงทนุอย่างไรก็ตามก็
จะต้องมีการวางแผนและจดัการให้ดีเพ่ือให้ได้เงินลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ ปอ้งกนัความเส่ียงได้ดียิ่งขึน้  

8.3 ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุน 
จดุมุง่หมายของผู้ลงทนุนัน้มีปัจจยั ดงันี ้(เฉลิมขวญั ครุธบญุยงค์, 2557: 23-24) 

8.3.1 อายขุองผู้ลงทนุ 
ผู้ ท่ีมีอายรุะหว่าง 25 – 40 ปี มกัจะมีความกล้าเส่ียงและสนใจในหลกัทรัพย์ท่ีให้

ผลตอบแทนสงู แตผู่้ ท่ีมีอายรุะหว่าง 40 – 50 ปี อาจสนใจในหลกัทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ประจ า 
อาจเพราะภาวะทางครอบครัวท่ีให้ลดความเส่ียงในการลงทนุ ส่วนผู้ ท่ีมีอายมุากกว่า 60 ปี ยิ่งพอ
ในในหลกัทรัพย์ท่ีให้รายได้หรือผลตอบแทนท่ีแน่นอน 

8.3.2 ความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ครอบครัว 
ผู้ลงทุนท่ีมีครอบครัวแล้วต้องรับผิดต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวและการให้

การศึกษาแก่บุตร ท าให้เกิดความจ าเป็นท่ีจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมั่นคงและให้รายได้ท่ี
แนน่อน สว่นผู้ ท่ีโสดไมมี่ภาระครอบครัว สามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงได้ 

8.3.3 สขุภาพของผู้ลงทนุ 
ปัญหาเร่ืองสขุภาพมีผลต่อการก าหนดนโยบายการลงทนุของผู้ลงทุน เพราะผู้ ท่ี

สุขภาพไม่สมบูรณ์ย่อมต้องการรายได้ท่ีมั่นคงและเกิดขึน้ในปัจจุบัน มากกว่ารายได้ท่ีหวังให้
เกิดขึน้ในอนาคต 

 
 



  53 

8.3.4 นิสยัสว่นตวัของผู้ลงทนุ 
ผู้ลงทนุท่ีมีนิสยัตระหน่ี อาจไมจ่ าเป็นต้องใช้รายได้ท่ีรับจากการลงทนุ แตอ่าจน า

เงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์ของธุรกิจท่ีจะมีการขยายตวัอนาคต ในทางตรงกนัข้าม ผู้ลงทนุท่ีใช้จ่าย
ฟุ่ มเฟือย ยอ่มต้องการรายได้ท่ีแนน่อนมากกวา่ เพ่ือสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยของตน 

8.3.5 ความสมคัรใจในการลงทนุ 
ผู้ลงทนุบางคนต้องการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียง ความเส่ียงมีหลายแบบ 

ไมว่า่จะเป็นความเส่ียงในธุรกิจ ความเส่ียงในตลาด ความเส่ียงในอตัราดอกเบีย้ และความเส่ียงใน
อ านาจซือ้ เป็นต้น ผู้ ลงทุนลักษณะนีไ้ด้ตัดสินใจและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึน้ในอนาคตตามความสมคัรใจ 

8.3.6 ความจ าเป็นของผู้ลงทนุ 
ความจ าเป็นของผู้ ลงทุนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนจ าเป็นในเร่ือง

การเงิน บางคนจ าเป็นในแง่ของความรู้สึกและจิตใจ แต่ส าคญัท่ีสุดคือการเก็บเงินไว้ใช้ยามชรา 
เพ่ือการศกึษา หรือเพ่ือปรับฐานะของตนเองให้ดียิ่งขึน้ 

8.4 การวางแผนการลงทุน 
ศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) (2556) ได้กล่าวว่า การวางแผนการ

ลงทุน (Investment Planning) เป็นเร่ืองของการบริหารทรัพย์สมบตัิหรือความมัง่คัง่ ซึ่งเป็นเร่ือง
ของวิธีการใช้ทรัพย์สมบตัิและการบริหารทรัพยากรทางการเงินในความครอบครองแตล่ะคน การ
วางแผนทางการเงินมีบทบาทส าคญัมากขึน้เม่ือความมั่งคัง่ท่ีเพิ่มขึน้ ความกังวลเก่ียวกับการ
เกษียณ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีอยู่มากมายท าให้เกิดความสับสนส าหรับผู้ ลงทุน ว่า
ผลิตภัณฑ์ใดท่ีเหมาะสมแก่พวกเขา ดังนัน้เม่ือวัยเกษียณใกล้เข้ามา การบริหารความมั่งคั่ง 
(Wealth Management) จึงเป็นวิธีการท่ีนิยมในการอธิบายขัน้ตอนในการวางแผนการลงทุนโดย
สรุปคร่าวๆ ดงันี ้

1. การก าหนดนโยบายการลงทนุ คือการระบเุปา้หมายและข้อจ ากดัในการลงทนุ
ของบคุคล 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ คือเก็บข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ
บคุคล 

3. การปฏิบตัติามแผนท่ีวางไว้ คือผู้ลงทนุ ต้องตดัสินใจวา่จะน าเงินไปกระจายใน
หลกัทรัพย์อะไร 
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4. การติดตามความต้องการของผู้ ลงทุน คือ สถานการณ์โดยรอบ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ และความต้องการของผู้ลงทนุ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

โดยขัน้ตอนทัง้ 4 เป็นเพียงการวางแผนทางการลงทนุ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
วางแผนทางการเงินสว่นบคุคล  

8.5 ทางเลือกในการลงทุน 
เฉลิมขวญั ครุธบญุยงค์ (2557: 25) และ รัชนีกร วงศ์จนัทร์ (2555: 365-382) ได้แบง่

ทางเลือกในการลงทนุใหญ่ๆออกเป็น 2 ทาง คือ การลงทนุทางตรง (Direct Investment) กบั การ
ลงทนุทางอ้อม (Indirect Investment) 

8.5.1 การลงทนุทางตรง (Direct Investment) 
ในชีวิตประจ าวนัของบุคคลแต่ละคนจะเก่ียวข้องกับธุรกิจแทบทัง้สิน ตัง้แต่ต่ืนนอน 

แปรงฟัน อาบน า้ รับประทานอาหาร กิจกรรมดงักล่าวล้วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจทัง้หมด เพราะสินค้า
และบริการนัน้จะต้องมีท่ีมาท่ีมาจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเสมอ ซึ่งการลงทุนทางตรง ก็คือการท า
ธุรกิจต่างๆด้วยตนเอง ตดัสินใจลงทุนในหลักทรัพย์บางชนิดด้วยตนเองตามความถนัดของตน 
ข้อมลูและแนวทางจากผู้ อ่ืนเป็นเพียงแนวทางประกอบการตดัสินใจ แตส่ดุท้ายผู้ เลือกลงทนุคือตวั
ผู้ลงทนุเอง ขึน้กบัโอกาสในการลงทนุ ซึง่ทางเลือกของการลงทนุ แบง่ออกได้เป็น 3 ลกัษณะดงันี ้ 

8.5.1.1 Fixed Principal Investment คือ การลงทนุในสินทรัพย์ท่ีรู้มลูคา่ของเงิน
ลงทุนท่ีจะได้รับคืน ณ วนัสิน้สุดสญัญา และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับระหว่างช่วงเวลาท่ีลงทุนใน
สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นค่าตอบแทน ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) 
พนัธบตัรรัฐบาล และพนัธบตัรธุรกิจหรือหุ้นกู้  เป็นต้น 

8.5.1.2 Variable Principal Securities คือ การลงทุนในสินทรัพย์ท่ีไม่ทราบมูล
คา่ท่ีจะได้รับคืนในอนาคต เน่ืองจากหลกัทรัพย์เหลา่นีไ้ม่มีอายคุรบก าหนดไถ่ถอนท่ีแน่นอน ได้แก่ 
หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั หลกัทรัพย์ท่ีแปลงสภาพได้ และวอร์แรนต์ เป็นต้น 

8.5.1.3  Non-Security Investment เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ นอกจากท่ี
กล่าวไว้ข้างต้น เช่น การลงทุนท่ีดินและอาคาร การรับจ านอง การซือ้สินค้าต่างๆ การลงทุนใน
ธุรกิจเปิดใหม ่หรือธุรกิจท่ีก าลงัขยายตวัแตไ่มไ่ด้ออกหลกัทรัพย์ขายให้แก่คนทัว่ไป   

8.5.2 การลงทนุทางอ้อม (Indirect Investment)  
คือการลงทุนท่ีมีสถาบนั กระท าแทนเจ้าของเงินทุน และติดสินใจแทนเจ้าของเงิน

ด้วย ไม่เหมือนกับการลงทุนทางตรงท่ีผู้ ลงทุนศึกษาเอง ตดัสินใจเลือกลงทุนเอง ซึ่งการลงทุน
ทางอ้อมเจ้าของเงินควรศึกษาถึงจุดมุ่งหมายในการลงทุนของสถาบนัเหล่านี ้ซึ่งการลงทุนใน
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ลกัษณะนีไ้ด้แก่ กองทนุบ านาญ (Pension Fund) ซึง่กองทนุบ านาญจะน าเงินไปลงทนุในพนัธบตัร
ธุรกิจ พนัธบตัรรัฐบาล และการรับจ านอง กองทนุท่ีบริหารโดยกองทนุรวม เชน่ กองทนุของสถาบนั
การเงินต่างๆ เป็นต้น ผู้ลงทุนอาจจะท าประกันชีวิตไว้กับประกันภยั ค่าเบีย้ประกันท่ีจ่ายก็จะถูก
น าไปลงทนุอีกตอ่หนึ่งในรูปของพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธุรกิจ หุ้นกู้  การรับจ านอง และลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนีผู้้ลงทนุอาจลงทนุในบริษัทลงทนุ (Investment Company) เป็นต้น 

สรุปจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ทางเลือกการลงทุนแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การลงทุน
ทางตรงและการลงทุนทางอ้อม ความแตกตา่งของทัง้ 2 คือ การลงทนุทางตรงเป็นการลงทุนด้วย
เจ้าของเงินทุนเอง ตดัสินใจลงทุนเอง รับฟังความคิดเห็น ข้อแนะน าจากผู้ อ่ืนได้ แต่สุดท้ายการ
ตดัสินใจอยู่ท่ีเจ้าของเงินทุนเอง เช่น การสั่งซือ้หุ้น การซือ้ท่ีดิน เป็นต้น ซึ่งควรจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในระดบัหนึ่งก่อนท่ีจะลงทุน ส่วนการลงทุนทางอ้อมคือการลงทุนโดยให้ผู้ อ่ืนกระท า
แทนให้ เช่นให้สถาบนัการเงินลงทุนให้ เป็นรูปแบบกองทุนต่างๆ ซึ่งเจ้าของเงินไม่จ าเป็นต้องมี
เวลาดูแล และไม่ต้องมีความรู้มากนักในสินทรัพย์ท่ีสถาบนัจะน าเงินไปลงทุน แต่จะต้องทราบ
นโยบายและจดุมุง่หมายของสถาบนัการเงินนัน้ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ๆ 

8.6 การลงทุนในตราสารทุน  
8.6.1 ลกัษณะของตราสารทนุ (ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI), 2556: 

437-445) 
เป็นตราสารท่ีแสดงความเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นตราสารท่ีมีสิทธิในการแปลง

เป็นหรือซือ้หุ้นสามญัแฝงอยูด้่วย อาจจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่คือ กลุม่แรกคือกลุม่ตราสารแสดงสิทธิ
ในฐานะเจ้าของโดยตรง ได้แก่ หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ และ กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มท่ีเป็นตราสาร
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกับหุ้นสามญั (Equity – Linked Securities) ได้แก่ สิทธิผู้ ถือหุ้นเดิม
ในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุ วอแรนต์ และหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึง่เป็นตราสารท่ีมีสิทธิในการแปลงเป็นหรือซือ้
หุ้นสามญัแฝงอยู ่ 

8.6.1.1 หุ้นสามญั (Common Stock) 
เป็นหลกัทรัพย์ท่ีแสดงความเป็นเจ้าของกิจการตามสดัส่วนการถือครองของ

จ านวนหุ้นหรืออตัราส่วนของการถือหุ้น ซึ่งแสดงจ านวนหุ้นท่ีถือหรือมีอยู่ เปรียบเทียบกบัจ านวน
หุ้นท่ีออกและเสนอขายทัง้หมด การเป็นเจ้าของกิจการด้วยการถือหุ้นสามัญ ผู้ ถือหุ้นจะมีสิทธิ
ตามท่ีประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ก าหนด คือ 

1. มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการเลือกตัง้ผู้บริหาร ตดัสินใจเร่ือง
เงินปันผล เป็นต้น 
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2. มีสิทธิได้รับสว่นแบง่ก าไรในรูปแบบเงินปันผล 
3. มีสิทธิได้รับสว่นแบง่จากสินทรัพย์เม่ือมีการน าจา่ย 
4. มีสิทธิได้รับรู้ข้อมลูขา่วสารความคืบหน้าและผลการด าเนินงานของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นสามญัแม้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล แตก็่ต้องได้รับสิทธิเป็นคนสุดท้าย

คือหลงัจากท่ีเจ้าหนีแ้ละผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้และเงินปันผลตามล าดบั
แล้ว และเม่ือกิจการล้มละลาย ผู้ ถือหุ้นสามญัจะมีสิทธิได้รับส่วนแบง่ท่ีเหลือเฉพาะเม่ือบริษัทน า
จา่ยภาระผกูพนัท่ีมีตอ่ผู้ เรียกร้องอ่ืนๆ เชน่ เจ้าหนีท้ัง้หมดแล้ว 

8.6.1.2 หุ้นบริุมสิทธิ (Preferred Stock) 
เป็นหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือมีสว่นร่วมเป็นเจ้าของกิจการ เชน่เดียวกบัหุ้นสามญั แต่

จะได้รับเงินปันผลก่อนผู้ ถือหุ้นสามัญ ในอัตราท่ีก าหนดแน่นอน โดยปกติจะเงินปันผลของหุ้ น
บุริมสิทธิจะระบุเป็นจ านวนคงท่ีและคิดจากร้อยละของมลูค่าท่ีตราไว้ หรือระบุจ านวนเงินต่อหุ้น
โดยตรง โดยมีสิทธิของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีดงันี ้

1. มีความเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นสามญัตามสดัส่วนการถือ
ครอง 

2. ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ ถือหุ้นสามญัเสมอ 
3. ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิในสินทรัพย์ของกิจการหลงัเจ้าหนี ้แตไ่ด้รับก่อนผู้

ถือหุ้นสามญั 
4. ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิจะไมไ่ด้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลคงท่ีลกัษณะเหมือนกับตราสารหนีท่ี้ให้
ดอกเบีย้คงท่ี แตไ่มมี่สิทธิในการตดัสินใจในการบริหารกิจการเชน่เดียวกบัเจ้าหนี ้  

8.6.1.3 หนว่ยลงทนุ (Unit Trust) 
เป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกและเสนอขายโดยบริษัทจดัการลงทนุเพ่ือระดมเงินเจ้า

กองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ โดยบริษัทจดัการลงทนุจะจดัสรรเงินในกองทนุนัน้ไปลงทนุตามสดัส่วนและ
เกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในหนังสือชีช้วนเช่น ลงทุนซือ้หุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ลงทนุในตราสารการเงินตา่งๆ หรือฝากไว้กบัสถาบนัการเงิน เป็นต้น ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือว่ามีฐานะ
ร่วมกนัเป็นเจ้าของหนว่ยลงทนุตามเงินท่ีลงทนุในกองทนุนัน้ๆ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลตอบแทน
จากผลก าไรท่ีเกิดขึน้ 

8.6.1.4 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) 
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เป็นตราสารท่ีผู้ ถือครองจะได้รับสิทธิจองซือ้หลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะเป็น หุ้น
สามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้  หรือตราสารอนุพนัธ์ในราคาท่ีก าหนดเม่ือถึงเวลาท่ีระบุไว้ ซึ่งอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้มีอายุระหว่าง 5-10 ปี โดยสัญลักษณ์ท่ีมีการระบุไว้บนกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เพ่ือแสดงว่าหลกัทรัพย์นัน้เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ -W หลกัช่ือหลกัทรัพย์และอาจมี
การระบลุ าดบัท่ีออกของใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบริษัทนัน้ๆ เชน่ MS-W2 หมายถึง ใบส าคญัแสดง
สิทธิของหลกัทรัพย์ MS ท่ีออกเป็นลดบัท่ี 2 โดยมีใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นแรกท่ีใช้สญัลกัษณ์ MS-
W1 

แต่ส าหรับในประเทศไทยใบส าคัญแสดงสิทธิจะให้สิทธิซือ้อ้างอิงกับหุ้ น
สามญัเท่านัน้ โดยบริษัทท่ีจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นบริษัทของหุ้นนัน้ๆ เช่น Warrant 
ปตท. ก็จะต้องออกโดยบริษัท ปตท. เท่านัน้ และการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะท าให้
บริษัทต้องจดทะเบียนหุ้นเพิ่มทนุ สง่ผลให้จ านวนหุ้นสามญัในตลาดเพิ่มขึน้ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิในการซือ้หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัท 
โดยจะต้องจองซือ้ตามระยะเวลาท่ีมีอยูแ่ละราคาท่ีก าหนดไว้ แตส่ามารถเลือกท่ีจะไมใ่ชส่ิทธิก็ได้ 

8.6.1.5 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Covered Warrant หรือ DW)  
เป็นตราสารอนพุนัธ์ประเภทหนึง่ท่ีให้สิทธิแก่ผู้ ซือ้หรือผู้ ถือ ในการซือ้หรือขาย

หลักทรัพย์ท่ีอ้างอิง (Underlying Securities) ตามราคาใช้สิทธิจ านวนและภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ซึ่งอาจจะเป็นหลกัทรัพย์ (Stock) หรือ ดชันีหลกัทรัพย์ (Index) โดยประโยชน์หลกัคือการ
ใช้บริหารความเส่ียง 

โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ มีลกัษณะคล้ายกับวอแรนต์แต่เป็นการให้
สิทธิซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทอ่ืน คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหลักทรัพย์สามารถออกโดย
บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ โดยมีหลกัทรัพย์ของบริษัทอ่ืน ท่ีไม่ใช่หลกัทรัพย์ของบริษัทผู้ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ต่างกับวอแรนต์ท่ีต้องเป็นบริษัทเดียวกับบริษัทผู้ ออก
หลกัทรัพย์อ้างอิง 

8.7 การลงทุนในตราสารหนี ้ 
8.7.1 ลกัษณะของตราสารหนี ้(ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ (TSI), 2556: 

481-491) 
คือ ตราสารทางการเงินท่ีผู้ออกซึง่เรียกว่าผู้กู้หรือลกูนีมี้ข้อผกูพนัทางกฎหมายจะ

จ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้เป็นงวดๆ และเงินต้นหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ตามท่ีก าหนด
ให้แก่ผู้ ซือ้ท่ีเรียกว่า ผู้ ให้กู้  หรือเรียกอีกอย่างว่า เจ้าหนี ้เม่ือครบก าหนด ซึ่งมีทัง้แบบระยะสัน้ (ไม่
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เกินหนึ่งปี) ระยะปานกลาง (หนึ่งถึงสิบปี) และระยะยาว (เกินสิบปีขึน้ไป) ในกรณีของตราสารหนี ้
ในตลาดทนุนัน้มกัจะหมายถึง ตราสารหนีท่ี้มีอายยุาวกวา่หนึง่ปีขึน้ไป 

8.7.2 ประเภทของตราสารหนี ้ 
แบง่ได้หลายประเภทตามลกัษณะตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
8.7.2.1 แบง่ตามผู้ออกตราสารหนี ้

8.7.2.1.1 ตราสารหนีภ้าครัฐ 
เป็นตราสารหนีท่ี้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง หรือ หน่วยงานภาครัฐออก

ขายเพ่ือระดมทนุจากประชาชน ในปัจจบุนัตราสารหนีภ้าครัฐสามารถแบง่ออกเป็นประเภทต่างๆ 
ดงันี ้

8.7.2.1.1.1 พันธบัตรรัฐบาล (Treasury Bond) เป็นตราสารหนีท่ี้ออก
โดยกระทรวงการคลงั พนัธบตัรรัฐบาลมีอายุตัง้แต ่2 – 10 ปี เป็นตราสารท่ีปลอดความเส่ียงจาก
การผิดนดัการจา่ยดอกเบีย้และเงินต้น จงึเป็นแหลง่ ออมเงินท่ีส าคญัของผู้ลงทนุ  

8.7.2.1.1.2 ตัว๋เงินคลงั (Treasury Bill) เป็นตราสารหนีร้ะยะสัน้อายุไม่
เกิน 1 ปี ท่ีรัฐบาลเป็นผู้ ออกจ าหน่าย เพ่ือกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากประชาชนประเภทไม่มีดอกเบีย้ 
วตัถปุระสงค์หลกัในการออกตัว๋เงินคลงัในปัจจบุนั เพ่ือใช้ชดเชยภาวการณ์ขาดดลุของรัฐบาล เพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารนโยบายการคลงั และเพ่ือเป็นการสร้างอตัราดอกเบีย้อ้างอิงระยะสัน้
ให้แก่ตลาดการเงินของประเทศ โดยตัว๋เงินคลงัจะมีอายแุตกตา่งกนัตัง้แต ่7 วนั 14 วนั 21 วนั ไป
จนถึง 180 วนั 

8.7.2.1.1.3 พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Bond) เป็นตราสาร
หนีท่ี้ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิทยุการ
บิน เป็นต้น โดยสามารถแบง่เป็นพนัธบตัรท่ีมีการค า้ประกนัโดยกระทรวงการคลงั และพนัธบตัรท่ี
ไมมี่กระทรวงการคลงัค า้ประกนั 

8.7.2.1.1.4 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยและพนัธบตัรกองทุนเพ่ือ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าหน้าท่ีฟืน้ฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงินของประเทศไทยให้เข้มแข็งและแข็งแรง โดยเร่ิมออกพนัธบตัรเม่ือ สิงหาคม 
2539 แต่ได้หยุดการออกบตัรตัง้แต่ปี 2541 ท าให้มูลค่าคงค้างลดลงตามรุ่นของพนัธบตัรท่ีได้รับ
การไถ่ถอนคืนเม่ือครบก าหนดอายไุป 

8.7.2.1.2 ตราสารหนีท่ี้ออกโดยภาคเอกชน 
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ตราสารหนีภ้าคเอกชน หรือ หุ้ นกู้  เป็นตราสารหนีท่ี้ระดมทุนไปใช้ในการ
ด าเนินกิจการของบริษัทท่ีออกหุ้นกู้ นัน้ๆ อยู่ภายใต้การก ากับดแูลของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลากหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตราสาร
หนีเ้หลา่นีม้กัจะมีการเสนอขายและการออกในรูปลกัษณะตา่งกนั  

8.7.2.2 แบง่ตามลกัษณะการถือกรรมสิทธ์ิ 
8.7.2.2.1 ตราสารหนีช้นิดจา่ยเงินแก่ผู้ ถือ (Bearer Bond)  
เป็นตราสารหนีท่ี้จา่ยเงินให้แก่ผู้ ถือตราสารหนีห้รือบตัรดอกเบีย้ตดิกบัตวัตรา

สารหนี ้และสามารถโอนกรรมสิทธ์ิกนัได้โดยการสง่มอบ 
8.7.2.2.2 ตราสารหนีช้นิดจดทะเบียน (Registered Bond) 
เป็นตราสารหนีท่ี้จ่ายเงินให้แก่ผู้ มีช่ือในตราสารหนี ้และต้องจดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิไว้ท่ีนายทะเบียน การโอนกรรมสิทธ์ิต้องการท าโดยการจดทะเบียน ตราสารหนีช้นิดนีไ้ม่
มีบตัรดอกเบีย้ แต่จะจ่ายดอกเบีย้โดยการน าเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีผู้ มีช่ือในตราสารได้
แจ้งไว้ 

8.7.2.2.3 ตราสารหนีช้นิดจดบญัชี (Inscribed Bond) 
เป็นตราสารหนีท่ี้เจ้าของกรรมสิทธ์ิไม่มีตราสารหนีไ้ว้ครอบครอง แต่ฝากไว้

กับนายทะเบียนซึ่งจะออกใบรับให้แก่ผู้จดบญัชี การจ่ายดอกเบีย้กระท าโดยการน าเงินเข้าบญัชี
เงินฝากท่ีธนาคารตามท่ีผู้จดบญัชีแจ้งความจ านงไว้โดยการโอนกรรมสิทธ์ิต้องกระท าเป็นหนงัสือ
แจ้งตอ่นายทะเบียน 

 
8.7.2.3 แบง่ตามวิธีการจา่ยดอกเบีย้ 

8.7.2.3.1 ตราสารหนีช้นิดไม่จ่ายดอกเบีย้ระหว่างงวด (Zero Coupon 
Bond)  

คือ ตราสารหนีท่ี้ไมมี่การจ่ายดอกเบีย้ในชว่งอายขุองตราสารนัน้ๆ แตจ่ะออก
ขายแก่ผู้ลงทุนในราคาต ่ากว่าราคาหน้าตัว๋ และผู้ลงทุนจะได้รับเงินตามหน้าตัว๋เม่ือตราสารหนี ้
ครบก าหนดช าระ 

8.7.2.3.2 ตราสารหนีช้นิดจา่ยดอกเบีย้ทบต้น  
เป็นตราสารท่ีไมมี่การจา่ยดอกเบีย้ระหว่างงวด แตจ่ะจา่ยหนีเ้ม่ือครบก าหนด 

โดยทัว่ไปดอกเบีย้ท่ีจา่ยให้เม่ือครบก าหนดอายจุะค านวณทบต้นปีละ 2 ครัง้ 
8.7.2.3.3 ตราสารหนีช้นิดดอกเบีย้เป็นงวด  
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เป็นตราสารหนีท่ี้มีการจ่ายดอกเบีย้เป็นงวดตามท่ีก าหนดไว้ในตราสารหนี ้
โดยทัว่ไปจา่ยปีละ 2 ครัง้ ทกุงวด 6 เดือน ตลอดอายตุราสารหนี ้

8.7.2.3.4 ตราสารหนี ช้นิดจ่ายดอกเบี ย้พ ร้อมทยอยจ่ายคืนเ งิน ต้น 
(Amortizing Bond)  

เป็นตราสารหนีท่ี้ทยอยจ่ายเงินต้น คืนแก่ผู้ ถือตามระยะเวลาและจ านวนเงิน
ท่ีก าหนด หลกัการคล้ายการผ่อนสง่บ้านหรือรถยนต์ โดยการน าเงินต้นและดอกเบีย้มารวมกันและ
แบง่จา่ยออกเป็นงวดๆ  

8.7.2.4 แบง่ตามสิทธิเรียกร้อง 
8.7.2.4.1 หุ้นกู้ ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond)  
คือหุ้นกู้ ท่ีมีเง่ือนไขก าหนดให้ผู้ ถือได้รับสิทธิในการรับช าระหนีเ้ป็นอนัดบัรอง

จากผู้ ถือหุ้นกู้  ไม่ด้อยสิทธิ แต่ยงัมีสิทธิสูงกว่าผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามญั เหตผุลท่ีออกหุ้นกู้
ด้อยสิทธิก็อาจเพราะผลของการกระจายโครงสร้างหนีส้ินขององค์กร หรืออาจมาจากเง่ือนไขของ
เจ้าหนีเ้ดิมท่ีไม่ต้องการให้องค์กรก่อหนีท่ี้มีสิทธิทดัเทียมหรือสงูกว่าเป็นการเพิ่มเติม และส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์อาจเลือกออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิเน่ืองจากหุ้นกู้ชนิดนีมี้ลกัษณะเดน่ท่ีสามารถนับเป็น
เงินกองทนุขัน้ท่ี 2 (Tier 2 Capital) ได้ 

8.7.2.4.2 หุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ (Senior Bond) 
คือหุ้นกู้ ท่ีมีเง่ือนไขก าหนดให้ผู้ ถือได้รับสิทธิในการรับช าระหนีเ้ป็นอนัดบัแรก

จากผู้ออก กรณีเกิดภาวะล้มละลายและมีค าสัง่ให้ต้องขายสินทรัพย์ทอดตลาดเพ่ือช าระหนีคื้นแก่
เจ้าหนีแ้ละผู้ ถือหุ้นสามญั สิทธิในการท่ีได้รับช าระหนีอ้ยู่ในล าดบัสูงกว่าผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ ผู้ ถือ
หุ้นบุริมสิทธิ และผู้ ถือหุ้นสามญัตามล าดบั แต่จะด้อยกว่าเจ้าหนีบุ้ริมสิทธิโดยทัว่ไป เช่น เจ้าหนี ้
การค้า เป็นต้น 

8.7.2.5 แบง่ตามการใช้สินทรัพย์ค า้ประกนั 
8.7.2.5.1 หุ้นกู้ มีประกนั (Secured Bond) 
คือหุ้นกู้ ท่ีผู้ออกจดัให้มีสินทรัพย์ชนิดใดชนิดหนึ่งเพ่ือเป็นหลกัประกันแก่

หนีท่ี้ระบุ กรณีท่ีผู้ออกผิดนดัช าระหรือล้มละลาย ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกร้องสิทธิในตวัสินทรัพย์ท่ี
ระบไุว้เป็นหลกัประกนันัน้ได้ก่อนเจ้าหนีร้ายอ่ืน 

8.7.2.5.2 หุ้นกู้ ไมมี่ประกนั (Unsecured Bond) 
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คือหุ้นกู้ปกติท่ีผู้ออกไม่ได้จดัให้มีสินทรัพย์รองรับหรือค า้ประกนัการออก
หุ้ นกู้ นัน้ๆ หากผู้ ออกหุ้ นกูล้มละลาย ผู้ ถือมีสิทธิเพียงได้รับส่วนแบ่งจากการขายสินทรัพย์
ทอดตลาดท่ีเหลือของบริษัทตามสดัสว่นและล าดบัชัน้การเรียกร้องสิทธิ 

8.7.2.6 แบง่ตามชนิดของอตัราดอกเบีย้ 
8.7.2.6.1 หุ้นกู้ จ่ายดอกเบีย้คงท่ี (Fixed Rate Bond) เป็นตราสารหนีท่ี้

จา่ยดอกเบีย้คงท่ีตามท่ีก าหนด เชน่ 6% ตอ่ปี 
8.7.2.6.2 หุ้ นกู้ ท่ีจ่ายดอกเบีย้แบบลอยตัว (Floating Rate Bond) เป็น

หุ้นกู้ ท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้หรืออตัราคปูองซึ่งอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีผู้ออกระบ ุจากนัน้
จึงบวกส่วนเพิ่ม (Margin) เช่น MRL+1% เป็นต้น ซึ่งมากน้อยขึน้กบัประเภทของอตัรดอกเบีย้ท่ีใช้
อ้างอิงและความเส่ียงด้านเครดติของผู้ออก 

8.7.2.7 แบง่ตามสิทธิแฝง 
8.7.2.7.1 หุ้นกู้ แปลงสภาพ (Convertible Bond) เป็นตราสารกึ่งหนีก้ึ่ง

ทนุ เป็นหุ้นกู้ ท่ีให้สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามญั เป็นการให้สิทธิการเปล่ียนจากเจ้าหนีเ้ป็นเจ้าของ
บริษัท จะแปลงหรือไม่ขึน้กับว่า มลูคา่การแปลงนัน้สงูกว่าราคาไถ่ถอนตามหน้าตัว๋หรือไม่ ถ้าต ่า
กวา่ก็ควรไถ่ถอน 

8.7.2.7.2 หุ้ นกู้ ท่ีผู้ มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนครบก าหนด (Callable Bond) 
เป็นหุ้นกู้ ท่ีให้สิทธิแก่ผู้ออกในการไถ่ถอนหุ้นกู้นัน้คือได้ก่อนวนัหมดอาย ุราคาไถ่ถอนมกัก าหนดไว้
สงูกวา่ราคาท่ีตราไว้ เพ่ือชดเชยให้แก่ผู้ ถือ 

8.7.2.7.3 หุ้ นกู้ ท่ีผู้ ถือมีสิทธิเรียกคืนเงินกู้ ก่อนครบก าหนด (Puttable 
Bond) คือหุ้นกู้ ท่ีผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ ถือในการขายคืนให้แก่ผู้ออกก่อนตราสารจะครบก าหนด ซึ่งจะ
สามารถเลือกขายหรือไม่ขายก็ได้ เชน่ ถ้าเห็นวา่ความน่าเช่ือถือของผู้ออกลดลง ก็สามารถขายคืน
ได้ 

8.7.2.7.4 หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ (Asset – Backed 
Securities) เป็นหุ้นกู้ ท่ีเกิดจากกระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โดยผู้ ถือจะได้รับ
กระแสเงินสดจากหลกัทรัพย์ท่ีน ามาแปลงนัน้ โดยปกตมีิความนา่เช่ือถือสงู  

8.8 การลงทุนในกองทุนรวมและการลงทุนประเภทอ่ืนๆ  
8.8.1 ลกัษณะของกองทนุรวม (ศริินชุ อินละคร, 2548: 172-181) 

กองทุนรวม (Mutual Funds) จดัตัง้ขึน้โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
เพ่ือรวบรวมเงินจากผู้ลงทนุโดยการออกจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (Unit Trust) และน าเงินท่ีได้รับจาก
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การจ าหน่ายหน่วยลงทนุนัน้ไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ได้แก่ ตราสารหนี ้ตรา
สารทุน ตราสารอนุพนัธ์หรือน าไปลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น อสงัหาริมทรัพย์ โดยการลงทุนจะ
ลงทนุในสินทรัพย์ชนิดใด ก็ขึน้กบันโยบายการลงทนุของกองทนุรวมนัน้  

8.8.2 ประเภทของกองทนุรวม 
8.8.2.1 แบง่ตามหนว่ยการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

8.8.2.1.1 กองทุนเปิด (Open – End Mutual Funds) เ ป็นกองทุนรวมท่ี
สามารถออกจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้ไม่จ ากัดจ านวนทัง้นีข้ึน้อยู่กับความต้องการของผู้ลงทุน ผู้
ลงทุนสามารถซือ้หรือขายหน่วยลงกับกองทุนรวมได้ตลอดเวลา เน่ืองจากกองทุนเปิดสามารถ
ออกจ าหนา่ยและรับซือ้คืนได้ตลอด ดงันัน้ขนาดกองทนุเปิดมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยจะมี
การค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value: NAV) ซึ่งจะค านวณทกุๆวนั เพ่ือใช้เป็นราคา
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในแตล่ะวนั 

8.8.2.1.2 กองทุนปิด (Closed – End Mutual Funds) เป็นกองทุนรวมท่ี
ออกจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุเพียงครัง้เดียวตอนเร่ิมโครงการเทา่นัน้ และไมอ่อกหนว่ยลงทนุเพิ่มอีก จงึ
มีขนาดกองทุนท่ีแน่นอน และมีอายุของโครงการท่ีแน่นอนเช่นกัน ดงันัน้ถ้าอยากจะขายหน่วย
ลงทนุก่อน ต้องน าไปขายในตลาดรอง 

8.8.2.2 แบง่ตามนโยบายการลงทนุ 
8.8.2.2.1 กองทนุรวมตราสารทนุ (Equity Fund) คือกองทนุท่ีมีนโยบายการ

ลงทนุในตราสารทนุเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูคา่สินทรัพย์สทุธิของกองทุนรวม ตราสาร
ทนุท่ีลงทนุ เชน่ หุ้นสามญั หุ้นบริุมสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิในหุ้น หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตรา
สารทนุ ตราสารแสดงสิทธิอนพุนัธ์ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น 

8.8.2.2.2 กองทุนรวมตราสารหนี ้ (Fixed Income Fund) คือกองทุนท่ีมี
นโยบายการลงทนุในเงินฝากและตราสารหนี ้ตราสารหนีท่ี้ลงทุน เช่น พนัธบตัร หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝากท่ีเปล่ียนมือได้ 

8.8.2.2.3 กองทุนรวมแบบผสม (Balance Fund) คือกองทุนท่ีมีนโยบายใน
การลงทนุทัง้ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ จงึเป็นกองทนุท่ีลงทนุในตราสารได้ทกุประเภท  

8.8.2.2.4 กองทุนรวมมีประกัน (Guaranteed Fund) คือกองทุนรวมท่ีมี
สถาบนัการเงินเป็นผู้ประกนัว่าเม่ือครบก าหนด ผู้ลงทนุจะได้รับเงินลงทุนหรือผลตอบแทนตามท่ี
ประกนัเอาไว้  
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8.8.2.2.5 กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) คือ
กองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลมีการออมและการลงทุนไว้ส าหรับการ
เกษียณอายุ เงินลงทุนในกองทุนนีส้ามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด 

8.8.2.2.6 กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) คือ
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายในการลงทนุในหุ้นสามญัท่ีมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และเป็น
การลงทุนในระยะยาว เงินลงทุนในกองทุนนีส้ามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ แต่ต้องปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด 

8.8.2.2.7 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) เป็นกองทุนท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีรายได้ประจ าคือ ค่าเช่า เช่น อาคารส านักงาน 
อพาร์ตเม้นท์ กองทนุรวมนีส้ง่ผลดีตอ่นกัลงทนุคือชว่ยกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 

8.8.3 การลงทนุประเภทอ่ืน 
8.8.3.1 การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
เป็นการลงทุนซือ้อสงัหาริมทรัพย์ เช่น ท่ีดิน บ้าน คอนโดมีเนียม อพาร์ตเม้นท์ 

อาคารพาณิชย์ โดยอาจจะเป็นการลงทุนซือ้ไว้เพ่ือขายหรือซือ้ไว้เพ่ือเช่า ผลตอบแทนท่ีจะได้รับ
แบง่เป็น 2 แบบคือ  

8.8.3.1.1 คา่เชา่ เป็นผลตอบแทนส าหรับผู้ ท่ีลงทนุซือ้อสงัหาริมทรัพย์ให้ผู้ อ่ืน
เช่า เช่น อพาร์ตเม้นเช่าหรือบ้านเช่า การลงทุนในลักษณะนีมี้ผลดีต่อผู้ ลงทุนในกรณีท่ีมีผู้ เช่า
สม ่าเสมอ เน่ืองจากจะท าให้ผู้ลงทนุได้คา่เชา่เป็นผลตอบแทนและยงัมีสินทรัพย์เป็นของตวัเองด้วย 
แตถ้่าไมมี่ผู้ เชา่จะท าให้ผู้ลงทนุเสียรายได้และทนุจม 

8.8.3.1.2 ก าไรจากการขายหลกัทรัพย์ เกิดจากผู้ลงทุนขายอสงัหาริมทรัพย์
ในราคาสูงกว่าราคาท่ีซือ้มา แต่ก็มีโอกาสขาดทุนเช่นกัน เน่ืองจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ  

ทัง้นีค้า่เช่าและก าไรจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัหนึ่งท่ีส าคญั 
คือ ท าเลท่ีตัง้ หากท าเลดียอ่มมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึน้ แตถ้่าท าเลไมดี่ อาจท าให้ขาดทนุ 

8.8.3.2 การลงทนุในทองค า เพชรพลอย และของสะสมมีคา่ตา่งๆ 
เป็นการลงทุนในทองค า เพชรพลอย และของสะสมต่างๆ เป็นการเก็งก าไร

มากกวา่การลงทนุ เน่ืองจากการลงทนุคือการลงทนุในสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ เชน่ เงินฝาก หุ้น
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สามญั หุ้นกู้  ส่วนการเก็งก าไรทรัพย์สินนัน้ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ และมลูคา่ของมนัขึน้กบัอุปสงค์
อปุทานด้วย 

8.8.3.2.1 ทองค า (Gold) เป็นสิ่งมีค่าและเป็นท่ียอมรับของคนทัว่โลก ราคา
ทองค าจะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามอปุสงค์และอปุทาน ดงันัน้การลงทนุในทองค าอาจจะ
ชว่ยให้ผู้ลงทนุมีก าไรจากการขายทองค าได้ บคุคลสว่นใหญ่จะลงทนุในทองค าเพ่ือเก็บรักษามลูคา่
ของเงิน หรือเพ่ือให้มีสินทรัพย์มากกวา่การเก็งก าไร 

8.8.3.2.2 เพชรพลอย (Gem) เป็นสิ่งมีคา่เช่นเดียวกบัทองค า แตร่าคาซือ้สูง 
ราคาขายต ่า ขึน้กบัการเจียระไนและน า้หนกั ซึง่หากเป็นเพชรหายากจะราคาสงูมาก 

8.8.3.2.3 ของสะสมมีคา่ (Collectibles) เป็นการลงทนุในของสะสมมีคา่และ
เป็นของหายาก เช่น เหรียญ แสตมป์ ของเก่า มูลค่าขึน้กับอุปสงค์อุปทาน ส่วนใหญ่เป็นการเก็ง
ก าไร 

 
9. แนวคิดเกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่ใช่ลูกค้า 

ดบัเบิลย ูซานคิม (2549) แม้จะมีกลุ่มคนท่ียงัไม่ได้เป็นลูกค้าจ านวนมาก แตก็่จะมีไม่ก่ี
บริษัทเท่านัน้ท่ีจะเกิดการหยัง่รู้อย่างแท้จริงว่าผู้ ท่ียงัไมไ่ด้เป็นลกูค้าเป็นใคร จะปลดล็อคคนกลุม่นี ้
อย่างไร จะให้ความสนใจและความต้องการท่ีมีอยู่ให้กลายเป็นความต้องการท่ีแท้จริงในรูปแบบ
ลกูค้าใหมไ่ด้อย่างไร บริษัทจ าเป็นต้องรู้ข้อมลูของผู้ ท่ียงัไม่ใชล่กูค้าอย่างลึกซึง้ โดยจะแบง่กลุ่มผู้ ท่ี
ยงัไมไ่ด้เป็นลกูค้าออกเป็น 3 กลุม่  

กลุ่มชัน้ท่ีหน่ึง ผู้ท่ีไม่ได้เป็นลูกค้าแต่ก าลังจะเป็น 
เป็นกลุ่มท่ีอยู่ใกล้กับตลาดมากท่ีสุด กลุ่มนีเ้ป็นผู้ ท่ีซือ้สิ่งท่ีอุตสาหกรรมหยิบย่ืนให้เพียง

เล็กน้อยเทา่ท่ีจ าเป็น ชอบมองหาสิ่งท่ีดีกวา่ เม่ือพบตวัเลือกท่ีดีกวา่ก็เตม็ใจท่ีจะย้ายตลาดทนัที 

กลุ่มชัน้ท่ีสอง ผู้ท่ีไม่ได้เป็นลูกค้าซึ่งปฏิเสธตัง้ใจไม่เลือกตลาดของคุณ 
เป็นกลุ่มท่ีไม่ใช้ หรือ ไม่สามารถซือ้สิ่งท่ีตลาดปัจจบุนัเสนอให้ได้ เพราะรับข้อเสนอไมไ่ด้ 

หรือไมก็่เกิดความสามารถของตน ซึง่จะตอบสนองด้วยการปฏิเสธ 

กลุ่มชัน้ท่ีสาม ผู้ท่ีไม่ได้เป็นลูกค้าซึ่งตกส ารวจ อยู่ในตลาดท่ีต่างจากตลาดของ
คุณ 
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เป็นกลุ่มท่ีอยู่ไกลสุดจากตลาด เป็นผู้ ท่ีไม่เคยคิดน าสิ่งท่ีคณุน าเสนอมาเป็นตวัเลือกจึง
ไมไ่ด้ถกูก าหนดให้เป็นเปา้หมาย หรือมีศกัยภาพมากพอท่ีจะเป็นลกูค้าจากผู้ เลน่ในอตุสาหกรรมนี ้
นัน่เพราะความต้องการของพวกเขามกัถกูสรุปวา่เป็นความต้องการของตลาดอ่ืนเสมอ  

 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เกียรติศกัดิ์ พฒันด ารงเกียรติ (2558) ได้ศกึษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการลงทนุ
ในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกั
ลงทุนหุ้ นสามัญทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 30-39 ปี 
สถานภาพโสด มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 50,000 บาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากเงินออม พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
ขายหุ้นสามญัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุคือ ต้องการสว่นตา่งก าไร
จากการลงทนุ 

สุพร จรูญรังสี (2546) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย์ของนกัลงทนุทัว่ไปในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านกัลงทนุทัว่ไปในประเทศ
ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 30-39 ปี การศกึษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษัทเอกชน รายได้ตอ่เดือน 20,000 – 50,000 บาท ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ลงทนุมากท่ีสดุคือ ด้านแหลง่ข้อมลูขา่วสาร ซึง่ได้จากบทวิเคราะห์และค าแนะน าของโบรกเกอร์ ใน
สว่นของจดุมุง่หมายในการลงทนุ สว่นมากผู้ลงทนุจะต้องการก าไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ 
นิยมลงทนุในหุ้นสามญั มีระยะการถือครองหลกัทรัพย์โดยเฉล่ียประมาณ 62 วนั 

วิทวสั รุ่งเรืองผล (2556) ได้ศกึษากลยทุธ์ในการเปล่ียนพฤติกรรมการออมและการลงทนุ 
ของคนวยั 20-29 ปี สูก่ารลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ พบวา่ 

1. คนวัย 20-29 ปีต้องการน าเงินออมไปลงทุนท าธุรกิจส่วนตวัมากกว่าการน ามา
ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ โดยผู้ เห็นด้วยกบัข้อความ “หากฉนัมีเงินออม ฉนัจะน าไปลงทนุท าธุรกิจ
สว่นตวัมากกวา่ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ” สงูถึงร้อยละ 72%  

2. แหล่งข้อมลูท่ีท าให้รู้จกัการลงทนุในหุ้น จากการวิจยัพบว่าแหล่งข้อมลูท่ีท าให้คน
วยั 20-29 ปี รู้จกัการลงทนุในหุ้นมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกได้แก่ อนัดบัท่ี 1 เพ่ือน/คนรู้จกั ร้อยละ 48 
อันดบัท่ี 2 วิชาเรียนระดับปริญญาตรี ร้อยละ 35 อันดบัท่ี 3 คนในครอบครัว/ญาติ ร้อยละ 33 
อนัดบัท่ี 4 เพ่ือนสนิท ร้อยละ 32 และอนัดบัท่ี 5 นิตยสารและหนงัสือพิมพ์ธุรกิจ ร้อยละ 29 ซึ่งมี
สดัสว่นเทา่กนักบัหนงัสือเก่ียวกบัการเงิน  
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3. การประเมินตวัเองถึงระดบัความรู้เก่ียวกบัการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ จากการ
วิจยัพบว่า คนวยั 20-29 ประเมินว่าตวัเขามีความรู้เก่ียวกับการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ อยู่ใน
ระดบัท่ีมีความรู้น้อย ด้วยคา่เฉล่ีย 2.20 จากคะแนนเตม็ 5 

4. คนช่วงอายุ 20-25 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มนิสิตนักศึกษาและผู้ เร่ิมต้นท างาน
เป็นกลุม่ท่ีมีความสนใจและมีความพร้อมท่ีจะตอบรับสูก่ารลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มากกวา่คน
วยั 26-29 ปี  

5. คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จากการวิจบัพบว่า 
คณุสมบตัิของผู้ ท่ีลงทนุกบัหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีลกัษณะท่ีแตกตา่งจากคนวยั 20-29 ท่ียงัไม่
ลงทนุกบัหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

5.1 ในด้านเพศ เพศชายมีแนวโน้มลงทุนกับหุ้นมากกว่าเพศหญิง ซึ่งน่าจะเกิด
จากธรรมชาตขิองเพศชายท่ีรับความเส่ียงได้มากกวา่เพศหญิง 

5.2 ในด้านรายได้ส่วนตวั ผู้ ท่ีมีรายได้สงูจะยิ่งมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู้ลงทนุในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยรายได้เฉล่ียผู้ลงทุนกับหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยู่ท่ี 22,481 บาท เปรียบเทียบ
กบัคนวยัเดียวกนัคือ 20-29 ปี ท่ีไมไ่ด้ลงทนุในหุ้นจะมีรายได้เฉล่ีย 18,487 บาท 

5.3 การอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการลงทุนในหุ้ น โดยสภาพแวดล้อม
ดงักล่าวได้แก่ คณะท่ีศกึษา โดยผู้ ท่ีศกึษาหรือจบการศกึษาจากคณะท่ีให้ความรู้ด้านการเงินและ
การลงทุน เช่น คณะบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ จะมีแนวโน้มท่ีจะลงทุนในหุ้นมากกว่ าผู้ ท่ี
ศึกษาในคณะอ่ืน รองลงมาคือคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนสภาพแวดล้อมอ่ืนท่ีเอือ้
ตอ่การเป็นผู้ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้แก่ การท่ีมาจากครอบครัวท่ีประกอบธุรกิจสว่นตวั หรือ 
มีคนรู้จกัใกล้ชิดเป็นผู้ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ถ่ินท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯและในเมืองใหญ่ 
เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเปิดบญัชีกบับริษัทหลกัทรัพย์ 

อธิวฒัน์ โตสนัติกลุ (2556) ได้ศกึษาเร่ืองแนวโน้มและพฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทนุ
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลิกด้านกล้าเส่ียง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ลงทุนของนักลงทุนชาวไทยแบบตรงกันข้าม ในด้านระยะเวลาถือครองสินทรัพย์เฉล่ียอย่างมี
นยัส าคญัอาจเป็นเพราะต้องการผลตอบแทนมากในการลงทุนท่ีเน้นความเส่ียงสูง จึงใช้เวลาใน
การถือครองหลกัทรัพย์ในระยะสัน้ บคุลิกภาพด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง ด้านรอบคอบระมดัระวงั 
มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุน ในด้านจ านวนครัง้ท่ีลงทุน และบุคลิกภาพ
ด้านการใช้เหตผุลในการตดัสินใจ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน ในด้าน
มลูคา่การลงทนุโดยเฉล่ีย 
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กิจติพร สิทธิพันธุ์  (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บคุคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลด้านระดบัการศกึษา มีอิทธิพลตอ่
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด และรูปแบบในการวางแผนทางการเงิน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีอิทธิพลต่อการ
วางแผนทางการเงินสว่นบคุคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้านกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
และรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคลของประชาชน ปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองการวางแผนทางการเงิน มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร  

จิรัสย์ชา รัตนเพียร (2557) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมประเภทกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว (LTF)  ของลูกค้า บมจ .ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวสาร ปัจจยัด้านทศันคติในการลงทุน ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด และปัจจยัด้านคณุภาพการให้บริการ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวมประเภทกองทนุหุ้นระยะยาว (LTF) ของลกูค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร อยา่ง
มีนยัส าคญัระดบั 0.05 

ทรายทอง เลิศเปียง (2557) ได้ศกึษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของ
นกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนล าปางพาณิชการและเทคโนโลยี พบว่า ใน
ภาพรวมพฤติกรรมการใช้เงินของนักศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีการใช้ในด้านการศึกษามี
คา่เฉล่ียมากสดุ และด้านความจ าเป็นพืน้ฐานอยู่ในระดับต ่าสดุ ผลการศกึษาการวางแผนการเงิน
สว่นบคุคลพบว่าภาพรวมอยูใ่นระดบักลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการก าหนดเปา้หมายท่ี
ต้องการอยู่ในระดบัมากสดุ ส าหรับด้านการเก็บออม ด้านจดัสรรเวลาหาความรู้ ด้านความเข้าใจ
ในการลงทนุ และด้านการบริหารหนีส้ิน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

องอาจ เด็ดดวง (2546) ได้ศึกษาเร่ือง ทศันคติ ความคาดหวงั และแนวโน้มพฤติกรรม
ของชาวมสุลิมท่ีมีตอ่การจดัตัง้ธนาคารอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่  

1. กลุ่มท่ีใช้บริการระบบธนาคารอิสลาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-30 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี เป็นนิสิต/นกัศึกษา รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
5,000 บาท ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ทัว่ไป 1-3 ครัง้ตอ่เดือน มีความคดิเห็นวา่ธนาคารไม่ควรเปิด
ท าการในวนัศกุร์ มีความรู้ความเข้าใจในหลกัศาสนาอิสลามในระดบัสงู และมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัธนาคารอิสลามในระดบัปานกลาง  



  68 

2. ปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ ความรู้ความเข้าใจในหลกัศาสนาอิสลาม และความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัธนาคารอิสลาม แตกตา่งกนั มีทศันคตท่ีิแตกตา่งกนั  

3. ความรู้ความเข้าใจในหลกัศาสนาอิสลาม และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธนาคาร
อิสลามแตกตา่งกนั มีแนวโน้มพฤตกิรรมไมแ่ตกตา่งกนั 

4. ทศันคติมีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจการใช้บริการธนาคารอิสลาม
แหง่ประเทศไทย สาขานนทบรีุ พบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 
สถานภาพโสด เป็นพนักงานบริษัทเอกชน /รัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ 
20,001 – 30,000 บาท และยงัพบว่า ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการเพราะเป็นธนาคารท่ีด าเนิน
ธุรกรรมตามหลกัศาสนาอิสลาม มีการใช้บริการด้านเงินฝากมากท่ีสดุ  

Monika Czerwonka (2014) เร่ือง The Influence of Religion on Socially Responsible 
Investing หรือ อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อการลงทนุท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม (SRI) พบว่า ความเช่ือ
และศาสนา เป็นสิ่งส าคญัต่อนกัลงทุนในการลงทุนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม (SRI) ซึ่งผู้ ท่ีนบั
ถือศาสนาจะมีแนวโน้มในการลงทุนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม มากกว่าคนท่ีไม่นบัถือศาสนา  
เป็นผลจากความจริงท่ีว่า เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับผู้ ศรัทธาท่ีจะน าความเช่ือ ไปรวมเข้ากับการ
ประกอบธุรกิจ หรือการลงทนุ 

Rohani Mohd and Badrul Hisram Syed Shah Alam (2013) เ ร่ื อง  Is Religiosity an 
important determinant on Muslim consumer behavior in Malaysia? หรือ ศาสนาเป็นปัจจัย
ส าคญัในการบริโภคของมสุลิมในประเทศมาเลเซียหรือไม่? พบว่า ค าสอนของศาสนามีผลกระทบ
อย่างสูงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการ และการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการ โดยค า
สอนของอิสลามได้ถือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตของมสุลิม นัน่จงึเป็นการก าหนดพฤติกรรมการ
บริโภคและตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการของมสุลิม 

Arenas D. Louche C. and Van Cranenburge K.C. (2014) เร่ือง From Preaching to 
Investing: Attitudes of Religious Organizations Towards Responsible Investment ห รื อ 
ทศันคติขององค์กรศาสนาต่อการลงทนุด้วยการมีความรับผิดชอบ พบว่า องค์กรศาสนาจะลงทุน
ตอ่เม่ือการลงทนุนัน้ไมข่ดัตอ่หลกัการศาสนา รวมถึงต้องเป็นไปตามหลกัการ และจะเลือกลงทนุใน
สิ่งท่ีเหมาะสมตอ่องค์กรศาสนานัน้ๆมากท่ีสดุก่อนเสมอ 
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Hawati Janor Syed Shah Alam, Zanariah, Che Aniza Che Wel and Mst. Nilufar 
Ahsan (2012) เร่ือง Is Religiosity an Important Factor in Influencing the Intention to Under- 
take Islamic Home Financing in Klang Vallay? หรือ ศาสนาเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจในการด าเนินการจดัหาเงินทุนแบบอิสลามในเมือง Klang หรือไม่? พบว่า พฤติกรรม 
ทศันคติ และความเช่ือทางศาสนา มีผลกระทบตอ่การจดัหาเงินทนุแบบอิสลามอย่างมีนยัส าคญั 
ซึง่ทศันคตเิป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลในการจดัหาเงินทนุแบบอิสลาม 
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บทที่ 3  
วธีิการด าเนินวจิัย 

 
ในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สรุปสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ขอบเขตของการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมุ่งหมายท่ีจะศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการ

ลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไปและ

มีการลงทนุซึง่เป็นกลุม่ท่ีไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป

และมีการลงทนุ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้จึงใช้กลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณในกรณีไมท่ราบจ านวนประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยให้คา่ความผิดพลาด
ไม่เกิน 5% ด้วยความเช่ือมัน่ 95% ซึ่งมีวิธีการค านวณดงันี ้(สุภาวดี ขุนทองจนัทร์, 2560: 124-
125) 

       n =
P(1−P)(Z)2

𝑒2
 

โดยท่ี  n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  e คือ คา่ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมให้เกิดขึน้ได้จากการสุม่ตวัอยา่ง 
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  Z คือ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
  P คือ คา่เปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการจะสุ่มจากประชากร ทัง้หมด 

ซึ่ง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
นั่นคือยอมให้มีการคลาดเคล่ือนได้ 5% มีค่า Z เท่ากับ 1.96 และผู้ วิจัยได้ก าหนดสัดส่วนของ
ประชากร(P) เทา่กบั 50% หรือ 0.5 ดงันัน้จงึแทนคา่ขนาดกลุม่ตวัอย่างได้ดงันี ้

       n =
(0.5)(1−0.50)(1.96)2

0.052
 

       n = 384.16 

จากสตูรการค านวณจะได้ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 384.16 หรือประมาณ 385 คน และได้
เผ่ือส ารองความคลาดเคล่ือนในการเก็บข้อมลู 15 คน รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมดในการวิจยันีคื้อ 
400 คน  

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) โดยมีล าดบัขัน้ดงันี ้

ขัน้ตอนที่  1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เขตท่ีมี
จ านวนมสัยิดตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีมากท่ีสดุ 10 เขตในกรุงเทพมหานคร จากทัง้หมด 50 เขต (ศนูย์อิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 2560: 3 พฤศจิกายน 2560) ได้แก่ เขตหนองจอก เขตมีนบุรี 
เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตคลองสามวา เขตทุง่ครุ เขตสะพานสงู เขตบางกะปิ เขตลาดกระบงั 
และเขตบางคอแหลม 

ขั ้นตอนที่  2 การสุ่มตัวอย่างโดยแบบโควตา (Quota Sampling) เพ่ือเป็นการ
ก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอย่างท่ีได้เลือกไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 โดยการก าหนดกลุ่มตวัอย่างจะท าการ
ก าหนดให้มีขนาดท่ีเทา่กนัในแตล่ะเขต ซึง่มีจ านวนดงันี ้

 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะเขต  =  
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด

จ านวนเขตท่ีเลือก
 

                                            =  
400

10
 = 40 คนตอ่เขต 

ขัน้ตอนที่  3 การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามท่ีจัดเตรียมไว้ โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค าตอบใน
แบบสอบถามเอง โดยใช้แบบสอบถามกบัผู้ ท่ีเป็นมสุลิม 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม ซึง่ผู้วิจยัได้จดัท าขึน้ จากการศกึษา

ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แล้วน ามาประยกุต์ใช้เป็นลกัษณะข้อค าถาม
ในแบบสอบถาม ดงันี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซึ่งเป็นค าถามแบบ
ปลายปิด (Close End) และเป็นค าถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous Question) หรือ เป็น
ค าถามแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choices Question) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบ
เพียงข้อเดียว ได้แก่ 

ข้อท่ี 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่งมี
ตวัเลือกให้เลือกทัง้หมด 2 ตวัเลือก คือ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

ข้อท่ี 2 อาย ุเป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทของการเรียงลบัดบั (Ordinal Scale) โดย
มีการแสดงออกมาเป็นชว่งอายขุองกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่มีตวัเลือกให้เลือกดงันี ้

2.1 18 – 27 ปี 
2.2 28 – 37 ปี 
2.3 38 – 47 ปี 
2.4 ตัง้แต ่48 ปีขึน้ไป 

ข้อท่ี 3 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทของนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
ซึง่มีตวัเลือกให้เลือกทัง้หมด 2 ตวัเลือก คือ 

3.1 โสด 
3.2 สมรส 

ข้อท่ี 4 ระดบัการศึกษาสูงสุด เป็นระดบัการวัดข้อมูลประเภทของการเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ซึง่มีตวัเลือกดงันี ้

4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
4.2 ปริญญาตรี 



  73 

4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 
ข้อท่ี 5 อาชีพ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทของนามบญัญัติ (Nominal Scale) ซึ่ง

มีตวัเลือกดงันี ้
5.1 นกัเรียน / นกัศกึษา 
5.2 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
5.3 ลกูจ้าง / พนกังานบริษัทเอกชน 
5.4 ค้าขาย / ธุรกิจสว่นตวั 
5.5 เกษียณ / ไมไ่ด้ท างาน 
5.6 อ่ืนๆ (โปรดระบ ุ……………...) 

ข้อท่ี 6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทของการเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) ซึง่มีตวัเลือกดงันี ้

6.1 น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
6.2 15,001 – 25,000 บาท 
6.3 25,001 – 35,000 บาท 
6.4 35,001 – 45,000 บาท 
6.5 มากกวา่ 45,000 บาท 

 
ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ รูปแบบการด าเนินชีวิตของมุสลิมในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 14 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นรูปแบบค าถามปลายปิดแบบ Likert 
Scale ซึ่งมีระดบัการวัดข้อมูลให้เป็นประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบัโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านดงันี ้ 

1. ด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุ  จ านวน 5 ข้อ 
2. ด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ จ านวน 5 ข้อ 
3. ด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัการลงทนุ จ านวน 5 ข้อ 

 
 
 
 
 



  74 

 โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกับการลงทุน  จะแบ่งระดับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของมุสลิมไทยในเขตกรุงเทพมหานครออกเป็น 5 ระดบั เป็นระดบัการวดั
ข้อมลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) และได้ก าหนดคา่การประเมินรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้
โดยเกณฑ์ดงันี ้

ระดบั     ระดบัความเป็นจริง 
5    หมายถึง  มากท่ีสดุ 
4   หมายถึง  มาก 
3   หมายถึง  ปานกลาง 
2   หมายถึง  น้อย 
1   หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดบัหาความ
กว้างของอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยใช้สตูรค านวณความกว้างของชัน้ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  =  
5−1

5
  =  0.80 

ดังนัน้เกณฑ์การวัดบุคลิกภาพของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งได้เป็นระดับ
คะแนนเฉล่ียได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัสงู 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัน้อยท่ีสดุ 
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รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน จะแบ่งระดบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของมุสลิมไทยในเขตกรุงเทพมหานครออกเป็น 5 ระดบั เป็นระดบัการวดัข้อมูลแบบ
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) และได้ก าหนดคา่การประเมินรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้โดยเกณฑ์
ดงันี ้

ระดบั     ระดบัความสนใจ 
5    หมายถึง  มากท่ีสดุ 
4   หมายถึง  มาก 
3   หมายถึง  ปานกลาง 
2   หมายถึง  น้อย 
1   หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดบัหาความ
กว้างของอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยใช้สตูรค านวณความกว้างของชัน้ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  =  
5−1

5
  =  0.80 

ดังนัน้เกณฑ์การวัดบุคลิกภาพของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งได้เป็นระดับ
คะแนนเฉล่ียได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัสนใจมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัสนใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัสนใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัสนใจน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัสนใจน้อยท่ีสดุ 
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รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทุน จะแบง่ระดบัรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของมุสลิมไทยในเขตกรุงเทพมหานครออกเป็น 5 ระดบั เป็นระดบัการวดัข้อมูลแบบ
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) และได้ก าหนดคา่การประเมินรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้โดยเกณฑ์
ดงันี ้

ระดบั     ระดบัความคดิเห็น 
5    หมายถึง  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
4   หมายถึง  เห็นด้วย 
3   หมายถึง  ไมแ่นใ่จ 
2   หมายถึง  ไมเ่ห็นด้วย 
1   หมายถึง  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดบัหาความ
กว้างของอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยใช้สตูรค านวณความกว้างของชัน้ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  =  
5−1

5
  =  0.80 

ดังนัน้เกณฑ์การวัดบุคลิกภาพของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งได้เป็นระดับ
คะแนนเฉล่ียได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัเห็นด้วย 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัไมแ่นใ่จ 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัไมเ่ห็นด้วย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เก่ียวกบัการลงทนุระดบัไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล จ านวน 18 ข้อ 
โดยเป็นแบบสอบถามเป็นรูปแบบค าถามปลายปิดแบบ Likert Scale Questions ซึ่งให้เลือกตอบ
ในข้อท่ีตรงกับระดบัการปฏิบตัิของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดซึ่งมีระดบัการวัดข้อมูลให้เป็น
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั     ระดบัการปฏิบตั ิ
5   หมายถึง  มากท่ีสดุ 
4   หมายถึง  มาก 
3   หมายถึง  ปานกลาง 
2   หมายถึง  น้อย 
1   หมายถึง  น้อยท่ีสดุ   

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดบัหาความ
กว้างของอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยใช้สตูรค านวณความกว้างของชัน้ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  =  
5−1

5
  =  0.80 

ดังนัน้เกณฑ์การวัดระดับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร แบง่ได้เป็นระดบัคะแนนเฉล่ียได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการวางแผนทางการเงิน
สว่นบคุคลในระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการวางแผนทางการเงิน
สว่นบคุคลในระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการวางแผนทางการเงิน
สว่นบคุคลในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการวางแผนทางการเงิน
สว่นบคุคลในระดบัน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีการวางแผนทางการเงิน
สว่นบคุคลในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ตอนที่  4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลกัอิสลาม 
จ านวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเป็นรูปแบบค าถามปลายปิด (Closed-end Question) โดยมี
ตวัเลือกให้ 2 ตวัเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนน เพราะ
ผู้ตอบแบบสอบถามไมมี่ความรู้ในข้อนัน้ 

ข้อท่ีตอบ  ใช ่    คือถกูได้คะแนน 1 คะแนน คือข้อ 1, 4, 6, 8, 9 และ 10 
ข้อท่ีตอบ ไมใ่ช ่ คือถกูได้คะแนน 1 คะแนน คือข้อ 2, 3, 5 และ 7  

จากนัน้จะน าคะแนนท่ีได้ไปประเมินเป็นค่าร้อยละ ซึ่งในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Description Statistic) แบบวัดความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม จะถูกจ าแนก
ออกเป็น 3 ระดบั ตามเกณฑ์ประเมินแบบอิงเกณฑ์ของ บลมู (Bloom, 1971)ดงันี ้

คะแนน     ระดบัความรู้        
8 – 10     มาก 

6 – 7     ปานกลาง 
0 – 5      น้อย    

ดงันัน้เกณฑ์การวดัระดบัความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลกัอิสลามของมสุลิมใน
เขตกรุงเทพมหานคร แบง่ได้ดงันี ้

คะแนน 8 - 10 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตาม
หลกัอิสลามในระดบัมาก 

คะแนน 6 - 7 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตาม
หลกัอิสลามในระดบัปานกลาง 

คะแนน 0 - 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตาม
หลกัอิสลามในระดบัน้อย 

ตอนที่  5 เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่มีทัง้หมด 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อท่ี 1 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) เก่ียวกบั จ านวนเงินท่ีน าไป
ลงทนุโดยเฉล่ีย เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภท อตัราสว่น (Ratio Scale)  

ข้อท่ี 2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) เก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีน าไป
ลงทนุเฉล่ียตอ่ปี เป็นการวดัระดบัข้อมลูแบบอตัราสว่น (Ratio Scale) 
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ข้อท่ี 3 เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question) เก่ียวกบัพฤตกิรรมการลงทนุ
ในทรัพย์สินตา่งๆทัง้หมด 15 ข้อ โดยเป็นค าถามให้เลือกตอบหลายค าตอบ (Multiple Response 
Scale) ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัต ิ(Nominal Scale)  

ข้อท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกับการประเมินการลงทุนโดยรวมท่ีผ่านมาว่าถูกต้องตาม
หลักอิสลามเพียงใด เป็นค าถามชนิด Semantic Differential Scale โดยเป็นการวัดระดบัข้อมูล
แบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มีหลกัเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้ 

ระดบั     ระดบัการลงทนุ 
5   หมายถึง  ถกูหลกัแนน่อน 
4   หมายถึง  อาจจะถกูหลกั 
3   หมายถึง  ไมแ่นใ่จ 
2   หมายถึง  อาจจะไมถ่กูหลกั 
1    หมายถึง  ไมถ่กูหลกัแนน่อน   

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดบัหาความ
กว้างของอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยใช้สตูรค านวณความกว้างของชัน้ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  =  
5−1

5
  =  0.80 

ดงันัน้เกณฑ์การวดัระดบัการประเมินการลงทนุท่ีถกูหลกัศาสนาอิสลามของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร แบง่ได้เป็นระดบัคะแนนเฉล่ียได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินการลงทนุโดยรวม
ของตนท่ีผา่นมาวา่ลงทนุถกูหลกัศาสนาแน่นอน 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินการลงทนุโดยรวม
ของตนท่ีผา่นมาวา่อาจจะลงทนุถกูหลกัศาสนา 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินการลงทนุโดยรวม
ของตนท่ีผา่นมาวา่ไมแ่นใ่จ 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินการลงทนุโดยรวม
ของตนท่ีผา่นมาวา่อาจจะลงทนุไมถ่กูหลกัศาสนา 
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คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินการลงทนุโดยรวม
ของตนท่ีผา่นมาวา่ลงทนุไมถ่กูหลกัศาสนาแนน่อน 

ข้อท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกับระดับการลงทุนของท่านเม่ือเทียบกับรายได้ท่ีได้รับเป็น
ค าถามชนิด Semantic Differential Scale โดยเป็นการวดัระดบัข้อมลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) มีหลกัเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้ 

ระดบั     ระดบัการลงทนุ 
5    หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสดุ 
4   หมายถึง  เหมาะสมมาก 
3    หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
2   หมายถึง  ไมค่อ่ยเหมาะสม 
1   หมายถึง  ไมเ่หมาะสมท่ีสดุ   

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดบัหาความ
กว้างของอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยใช้สตูรค านวณความกว้างของชัน้ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  =  
5−1

5
  =  0.80 

ดงันัน้เกณฑ์การวดัระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัมสุลิมท่านอ่ืนรอบๆตวั ของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร แบง่ได้เป็นระดบัคะแนนเฉล่ียได้ดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง เม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีได้รับผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดบัการลงทนุเหมาะสมมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง เม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีได้รับผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดบัการลงทนุเหมาะสมมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง เม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีได้รับผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดบัการลงทนุเหมาะสมปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง เม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีได้รับผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดบัการลงทนุไมค่อ่ยเหมาะสม 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง เม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีได้รับผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดบัการลงทนุไมเ่หมาะท่ีสดุ 
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ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีการด าเนินการสร้างดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ ท่ีมีความรู้เก่ียวข้องในการสร้าง
แบบสอบถามเพ่ือเป็นการศกึษาแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. รวบรวมเนือ้หาท่ีได้จากเอกสารต่างๆ ทัง้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ศกึษาหลกัเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถาม 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้น าไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือท าการ
ตรวจสอบความถกูต้อง และท าการเสนอแนะเพิ่มเตมิในด้านตา่งๆ ตามความเหมาะสม 

4. ท าการปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์มากท่ีสดุ 
5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบความน่าเช่ือถือกับกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 40 ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค 
(Cronbachs’ Alpha Coefficient) โดยคา่อลัฟาท่ีได้จะแสดงถึงระดบัคา่ความเช่ือมัน่ ซึ่งคา่ความ
เช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 0 ≤ ∞ ≤ 1 โดยค่าท่ีใกล้เคียง 1 มากท่ีสุดแสดงว่ามีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีสูง
มากซึ่งแบบสอบถามต้องมีค่าความเช่ือมั่นมากกว่า 0.7 ซึ่งหมายถึงมีความเช่ือมั่นสูง ซึ่งใน
แบบสอบถามได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสว่นท่ี 2 และ 3 ดงันี ้

สว่นท่ี 2 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามหวัข้อรูปแบบการด าเนินชีวิต 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม เทา่กบั .869 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ เทา่กบั .831 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านทศันคต ิเทา่กบั .770 
รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม เทา่กบั .782 

ส่วนท่ี 3 คา่ความเช่ือมนัของแบบสอบถามหวัข้อการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล 
เทา่กบั .879 

 
วิธีเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัมีการแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

1. ส่วนของข้อมลูทางด้านแนวคิดทฤษฎีตา่งๆ ได้มีการศกึษาและค้นคว้าข้อมูลจาก
หนงัสือ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต ซึง่
ข้อมลูเหลา่นีเ้ป็นแหลง่ข้อมลูในรูปแบบของข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) 
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2. สว่นของการเก็บข้อมลูในด้านรูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วน
บคุคล ความรู้ความเข้าใจในหลกัการลงทนุแบบอิสลาม และพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ท าการลงพืน้ท่ีเพ่ือท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการแบ่งการเก็บ
ข้อมลูตามเขตตา่งๆโดยการใช้แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเช่ือมัน่แล้วไปเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บข้อมลูซึ่งใช้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง ซึ่งข้อมลูเหล่านีเ้ป็นแหล่งข้อมลูในรูปแบบ
ของข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data)  
 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากผู้ วิจยัได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้ วิจยัได้จดัท าและวิเคราะห์
ข้อมลู โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

การจัดท าข้อมูล 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
2. การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยแล้ว มา

ลงรหสัตามท่ีได้ก าหนดเอาไว้ลว่งหน้า 
3. การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลท่ีลงรหสัแล้วได้น ามาบนัทึกและประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences, 
SPSS) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

1.1 ข้อมลูตอนท่ี 1 เป็นค าถามด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ มีการแสดงผลโดย
การใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือท าการอธิบายลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 ข้อมูลตอนท่ี 2 3 และ 4 เป็นค าถาม เก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต การ
วางแผนทางการเงินส่วนบคุคล และความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม ซึง่ข้อมลูท่ีได้
น ามาวิเคราะห์โดยใช้ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 ข้อมลูตอนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการลงทนุ โดยข้อมลูท่ีได้น ามา
วิเคราะห์โดยใช้ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ได้แก่ 
2.1 สถิติ t-test เป็นการใช้เพ่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 

กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั โดยใช้ทดสอบสมมตฐิานสว่นท่ี 1 ในด้านเพศ และสถานภาพ 
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 

ANOVA) เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป ใช้ทดสอบ
สมมติฐานส่วนท่ี 1 ได้แก่ ด้านอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ถ้า
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการ
ทดสอบ Lease-Significant Different (LSD) 

2.3 การวิ เคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิ  (Binary Logistic Regression 
Analysis) ส าหรับในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน จะใช้
วิธีการวิเคราะห์ความถอดถอยโลจิสตคิแบบ Binary Logistic โดยใช้ทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 2  
 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยมีการใช้สถิติ ดงันี  ้(สุภาวดี ขุนทอง
จนัทร์, 2560: 182-192) 

1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) คือการค านวณหาสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละตัว
เทียบกบัข้อมลูรวมทัง้หมด โดยมีสตูรการค านวณคือ 

P =  
X × 100

n
 

เม่ือ  P แทน คา่ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ 
  X แทน ความถ่ีท่ีต้องการน ามาหาคา่ร้อยละ 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.2 หาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูลโดยเฉล่ียของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยมีสตูรการค านวณคือ 

X̅ =
∑ X

n
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เม่ือ  X̅ แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
  ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ืออธิบายลักษณะ
พืน้ฐานของข้อมลู โดยใช้สตูรการค านวณดงันี ้

S. D =  √
∑(X − X̅)2

(𝑛 − 1)
 

เม่ือ  S. D̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวั 
  X̅ แทน คา่เฉล่ียของข้อมลูชดุนัน้ 
  (∑ 𝑋)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เพ่ือทดสอบความเช่ือมั่นรวมโดยใช้วิธีค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach (สภุาวดี ขนุทองจนัทร์, 2560: 174-176)  

α =
n

n − 1 
 (1 −

∑ Si
2

Sx
2

) 

เม่ือ α แทน คา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
n แทน จ านวนข้อค าถาม 
Si

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนในแตล่ะข้อ 
Sx

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ประกอบด้วย 
3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่ม  ท่ี เ ป็นอิสระต่อกัน เ พ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  1 คือ ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ในส่วนของ เพศ และ สถานภาพ โดยใช้ทดสอบ t-test หากค่าความแปรปรวน
ของข้อมูลเท่ากัน ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Equal Variance assumed และหากค่าความ
แปรปรวนของข้อมลูไม่เท่ากนั ให้ทดสอบความแตกตา่งด้วย Equal Variance not assumed โดย
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ท าการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช้ Levene test โดยใช้สูตรดังนี  ้ 
(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2548: 242; กลัยา วานิชย์บญัชา, 2549: 108) 

3.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของข้อมลูทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั (S1
2 = S2

2) ใช้สตูร 

   𝑡 =
 x1̅̅ ̅̅  −  x2̅̅ ̅̅  

√𝑆𝑝
2[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]
 

   Sp
2 =

(𝑛1−1)𝑆1
2+(𝑛2−1)𝑆2

2

𝑛1+𝑛2−2
  

เม่ือ  t แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
  x1̅̅̅̅  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
  x2̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
 Sp แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจาก 2 กลุม่ 
 𝑛1,𝑛2   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 และขนาดของกลุม่ท่ี 2 
 S1

2
 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

 S2
2

 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
ดงันัน้ สรุปสตูรได้ดงันี ้

   𝑡 =
 x1̅̅ ̅̅  −  x2̅̅ ̅̅  

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
 [

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

สถิตท่ีิใช้ทดสอบ t มีองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom)  

   𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2    

3.1.2 กรณีท่ีความแปรปรวนของข้อมลูทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั (S1
2 ≠ S2

2) 

   𝑡 =  
𝑥1̅̅̅̅ −�̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

             

สถิติท่ีใช้ทดสอบ t มีองศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) = df โดยท่ี 

    𝑑𝑓 =  
(

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
)

(
𝑆1

2

𝑛1
)

𝑛1−1

2

+
(

𝑆2
2

𝑛2
)

𝑛2−1

2 

เม่ือ  t แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
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 x1̅̅̅̅  แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
  x2̅̅ ̅̅  แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
 S1

2 แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 
 S2

2 แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 
 n1 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 
 n2 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 
 

3.2 สถิติ F-test ใช้วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance) เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือ
ทดสอบสมมตฐิานในด้านอาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน ใช้ในกรณีท่ีความ

แปรปรวนเทา่กนัหรือไมแ่ตกตา่ง มีสตูรดงันี ้(ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2548: 252)  

   F =
𝑀𝑆(𝐵)

 𝑀𝑆(𝑊)
 

เม่ือ F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 
MS(B) แทน ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  
MS(W)  แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่  

ก าหนดให้ค่าความอิสระ (Degree of freedom) หรือ df ระหว่างกลุ่ม = k-1 และ 
ภายในกลุม่ = n-k  

 ถ้าผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดบัความ
เช่ือมัน่ 95%  ต้องท าการทดสอบเป็นรายคู่ไป เพ่ือดวู่าคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน โดยใช้สูตร Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2548: 258) ดงันี ้

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡
1−

𝛼
2

;𝑛−𝑘
√𝑀𝑆𝐸 [

1

ni
+

1

𝑛j
]  

โดยท่ี ni ≠ nj 
 เม่ือ LSD แทน ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณได้ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งท่ี i และ j 

 MSE แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W))     
 𝑘 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ทดสอบ 
 ni แทน  จ านวนประชากรของกลุม่ท่ี i 
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 nj  แทน จ านวนประชากรของกลุม่ท่ี j 
  แทน  คา่ความคลาดเคล่ือน 

 การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe () กรณีค่าความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั (Hartung, 2001: 300) มีสตูรดงันี ้

 =  
MS(B)

 MS(W)
 

 

โดยท่ีคา่    MS(W) = ∑ [1 − 
ni

N
]k

i=1 S𝑖
2 

 
เม่ือ  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา Brown-Forsythe 
 MS(B) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  
 MS(W) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ Brown-Forsythe 
 k แทน  จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 ni แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 
 N แทน  ขนาดของประชากร 
 S1

2 แทน   คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิจะท าการทดสอบเป็น

รายคูเ่พ่ือดวูา่มีคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั โดยใช้วิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตสุิงห์, 2543: 116) มีสตูร
ดงันี ้

𝑡 =
Xi̅ − Xj̅

MS(W)  [
1
ni

+
1
nj

]
 

เม่ือ  𝑡 แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
 MS(W) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ Brown-Forsythe 
 Xi̅ แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 
 Xj̅ แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี j 
 ni แทน  จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 
 nj แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี j 
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5.4 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary Logistic Regression Analysis
) ส าหรับในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน จะใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความถอดถอยโลจิสติคแบบ Binary Logistic ซึ่งเหมาะกับการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม (Y)  ในการณีท่ีมีตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม ท่ีมีค่าเพียง 2 ค่า 
(Dichotomous Variable) คือ 1 (เกิดเหตกุารณ์ท่ีสนใจ) และ 0 (ไม่เกิดเหตกุารณ์ท่ีสนใจ) และตวั
แปรอิสระ (X) จะเป็นตวัแปรเชิงปริมาณหรือตวัแปรเชิงกลุม่ก็ได้ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2554) โดย
มีเง่ือนไขวา่จะต้องมีขนาดตวัแปรต้นไมต่ ่ากวา่ 30 และตวัแปรต้นจะต้องมีความสมัพนัธ์กนัต ่า 

   Prop (Y) = 
𝑒𝛽0+𝛽1X

1+𝑒𝛽0+𝛽1X 

โดยท่ี 0 ≤ E(Y) ≤ 1 ; E(Y) = P(event) = P(ลงทนุ=1) 
เน่ืองจากในการวิจยัครัง้นีต้วัแปรอิสระ (X) มีมากกว่า 1 ตวัดงันัน้สมการ Logistic 

Response Function จะเป็นดงันี ้

   P (ลงทนุ Y=1) = 
𝑒𝛽0+𝛽1X1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛

(1+𝑒𝛽0+𝛽1X1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛)
 

   P (ไมล่งทนุ Y=0) = 1 −
𝑒𝛽0+𝛽1X1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛

(1+𝑒𝛽0+𝛽1X1+⋯+𝛽𝑛𝑋𝑛)
 

 
ท าการปรับความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามให้อยู่ในรูปเชิงเส้น 

โดยการหาคา่ Odd Ratio จะได้ Logit Response Function 

   Ln(Odds) = ln(
Pi

1−Pi
) = Xi 

   หรือ Ln(Odds) = β
0

+ β
1

X1 + ⋯ + β
𝑛

X𝑛 
 

 โดยก าหนดให้ 

Yi  มีคา่ 1 ถ้ากลุม่ตวัอยา่งมีพฤตกิรรมลงทนุ 
   มีคา่ 0 ถ้ากลุม่ตวัอยา่งมีพฤตกิรรมไมล่งทนุ 

  Pi(event) แทน ความนา่จะเป็นท่ีกลุม่ตวัอยา่งมีพฤตกิรรมลงทนุ 

  Xi  แทน ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการลงทนุ 
โดยท่ี i เป็นตวัอยา่งของคนท่ีมีพฤตกิรรมลงทนุ และไมล่งทนุ 
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โดยในการพิจารณาว่าปัจจยัใดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหรือไม่ จะพิจารณาท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

การตรวจสอบความเหมาะสม (Goodness of Fit) ของสมการถดถอยโลจิสตคิ 
มีการตรวจสอบหลายวิธีดงันี ้ 
1. การใช้คา่ Likelihood Estimate (MLE) โดยการเปรียบเทียบคา่ -2 log likelihood 
2. การใช้ค่า Model Chi-Square ในการทดสอบโมเดลว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ

หรือไม ่
3. การใช้คา่ Pseudo R2 คือคา่ของความแปรปรวนของตวัแปรตามท่ีอธิบายได้ด้วย

ตวัแปรอิสระ 
 

สรุปสถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
1. มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ลงทนุท่ีแตกตา่งกนั 

1.1 มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนท่ี
แตกต่างกัน มีการทดสอบกับแบบสอบถามในตอนท่ี 4 โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ 
Independent t-test 

1.2 มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนท่ี
แตกตา่งกนั มีการทดสอบกบัแบบสอบถามในตอนท่ี 4 โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ One-Way 
Analysis of Variance 

1.3 มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทุนท่ี
แตกต่างกัน มีการทดสอบกับแบบสอบถามในตอนท่ี 4 โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ 
Independent t-test 

1.4 มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสุดแตกตา่งกันมีพฤติกรรม
การลงทนุท่ีแตกตา่งกนั มีการทดสอบกบัแบบสอบถามในตอนท่ี 4 โดยสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ คือ 
One-Way Analysis of Variance 

1.5 มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนท่ี
แตกตา่งกนั มีการทดสอบกบัแบบสอบถามในตอนท่ี 4 โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ คือ One-Way 
Analysis of Variance 
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1.6 มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การลงทนุท่ีแตกตา่งกนั มีการทดสอบกบัแบบสอบถามในตอนท่ี 4 โดยสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ คือ 
One-Way Analysis of Variance 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล และความรู้ความเข้าใจใน
การลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครในด้าน
การเลือกทรัพย์สินในการลงทนุ 

2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤติกรรมการลงทนุในหุ้นสามญัฮาลาลของมสุลิมใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีการทดสอบกับแบบสอบถามในตอนท่ี 4 คือ ท่านมีการลงทนุในสินทรัพย์
ใดบ้าง สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ (Binary 
Logistic Regression Analysis)  

2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤติกรรมการลงทนุกองทนุรวมฮาลาลของมสุลิมใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีการทดสอบกับแบบสอบถามในตอนท่ี 4 คือ ท่านมีการลงทุนในสินทรัพย์
ใดบ้าง สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ (Binary 
Logistic Regression Analysis)  

2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทุนตามหลกัอิสลาม มีผลกับพฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม
ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร มีการทดสอบกบัแบบสอบถามในตอนท่ี 4 คือ ท่านมีการลงทนุ
ในสินทรัพย์ใดบ้าง สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิส์
ทวิ (Binary Logistic Regression Analysis)  
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บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมใน
เขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจัยได้
ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ตา่งๆท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
X̅  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง 
S. D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
S. E.  แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา t - distribution 
F  แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา F - distribution 
df  แทน คา่ความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) (ในตาราง F – test) 
SS  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานก าลงัสองเฉล่ีย (Mean of Square) 
Sig.  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิตจิากการทดสอบท่ีโปรแกรม 
Sig. 2 tailed แทน ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
r  แทน คา่สถิตสิมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
H0  แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 

∗  แทน นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
R2  แทน คา่สมัประสิทธ์ิแสดงการตดัสินใจ 
B  แทน คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสตกิ ซึง่มีการแจกแจงเชิงซ้อน 
Odds Ratio แทน โอกาสการเกิดเหตกุารณ์เทียบกบัโอกาสการไมเ่กิดเหตกุารณ์ 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายโดยมีการแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 สว่นตามล าดบั ดงันี ้

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่แผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบั รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบั การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล 
ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลัก

อิสลาม 
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบั พฤตกิรรมการลงทนุ  
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน โดยแบง่การวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ข้อ ดงันี ้  

1. มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษาส อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
ในด้านการเลือกทรัพย์สินในการลงทนุ 

2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุในหุ้นฮาลาล 

2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุในกองทนุฮาลาล 

2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม มีผลกับพฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าตามหลัก
อิสลาม 



  93 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่แผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน 

การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  โดยน าเสนอใน
รูปแบบการแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละปรากฎผลดงัตารางท่ี 1 ดงันี ้
 

ตาราง 1 จ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละของข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของมสุลิม 

         ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
            ชาย 174 43.5 
            หญิง 226 56.5 

รวม 400 100.0 
2. อายุ   
            18 – 27 ปี 90 22.5 
            28 – 37 ปี 148 37.0 
            38 – 47 ปี 93 23.3 
            48 ปีขึน้ไป 69 17.2 

รวม 400 100.0 
3. สถานภาพ   
            โสด 126 31.5 
            สมรส 274 68.5 

รวม 400 100.0 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
            ต ่ากวา่ปริญญาตรี 109 27.3 
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         ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
            ปริญญาตรี 248 62.0 
            สงูกวา่ปริญญาตรี 43 10.7 

รวม 400 100.0 
5. อาชีพ   
            นกัเรียน / นกัศกึษา 40 10.0 
            ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 79 19.7 
            ลกูจ้าง / พนกังานบริษัทเอกชน 123 30.8 
            ค้าขาย / ธุรกิจสว่นตวั 144 36.0 
            เกษียณ / ไมไ่ด้ท างาน 12 3.0 
            อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 400 100.0 
6. รายได้ต่อเดือน   
            น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 46 11.5 
            15,001 – 25,000 บาท 99 24.8 
            25,001 – 35,000 บาท 96 24.0 
            35,001 – 45,000 บาท 98 24.5 
            มากกวา่ 45,000 บาท 61 15.2 

รวม 400 100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตารางท่ี 1 พบว่าข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของมุสลิมท่ี
ตอบแบบสอบถามส าหรับการวิจยัครัง้นีจ้ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ ดงันี ้

เพศ พบว่า มุสลิมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และ
เป็นเพศชาย 174 คน คดิเป็นร้อยละ 43.5 ตามล าดบั 

อายุ พบว่า มุสลิมส่วนใหญ่มีอายุ 28 – 37 ปี มีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
รองลงมาคือ อายุ 38 – 47 ปี มีจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ถัดมาคือ อายุ 18 – 27 ปี มี
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ อายุ 48 ปีขึน้ไป มีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 
ตามล าดบั 
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สถานภาพ พบว่า มุสลิมส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.5 และมีสถานภาพโสด จ านวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 31.5 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มุสลิมส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 109 คน คิด
เป็นจ านวน 27.3 และมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 
ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า มุสลิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายหรือท าธุรกิจส่วนตวั จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาประกอบอาชีพลูกจ้างหรือพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 123 
คน คดิเป็นร้อยละ 30.8 ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 79 คน คดิเป็น
ร้อยละ 19.7 ประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ไม่ได้
ประกอบอาชีพหรือเกษียณ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 2 คน 
คดิเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน พบว่า มสุลิมส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 99 คน 
คดิเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมามีรายได้ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 98 คน คดิเป็นร้อยละ 24.5 
มีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 มีรายได้มากกว่า 45,000 
บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 
45 คน คดิเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 1 พบวา่ ลกัษณะข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของมสุลิม
ด้านอาชีพ มีค าตอบท่ีมีความถ่ีคอ่นข้างต ่า ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ท าการจดักลุ่มใหม่เพ่ือเป็นการใช้ใน
การทดสอบสมมตฐิานตอ่ไป ซึง่ปรากฏตามตารางท่ี 2 ดงันี ้ 

 
ตาราง 2 จ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละของข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของมสุลิมใน
ด้าน อาชีพ ตามการจดักลุม่ใหม่ 
         ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
5. อาชีพ   
            นกัศกึษา / เกษียณ / ไมไ่ด้ท างาน และอ่ืนๆ 54 13.5 
            ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 79 19.7 
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         ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
            ลกูจ้าง / พนกังานบริษัทเอกชน 123 30.8 
            ค้าขาย / ธุรกิจสว่นตวั 144 36.0 

รวม 400 100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 2 พบวา่ ข้อมลูด้านอาชีพ ตามการจดักลุม่ใหมไ่ด้ดงันี ้

อาชีพ พบว่า มุสลิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายหรือท าธุรกิจส่วนตวั จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาประกอบอาชีพลูกจ้างหรือพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 123 
คน คดิเป็นร้อยละ 30.8 ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 79 คน คดิเป็น
ร้อยละ 19.7 และประกอบอาชีพนกัศึกษา เกษียณหรือไม่ได้ท างาน และอ่ืนๆ จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความ

สนใจ และด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 3 สรุปค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม
เก่ียวกับการลงทุน ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกับการ
ลงทุน 

ระดับความเป็นจริง 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ทา่นมีการอา่นหนงัสือการลงทนุเพ่ือเพิ่มความรู้ 2.73 1.126 ปานกลาง 
2. ท่านมีการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาเก่ียวกับการ
ลงทนุ 

2.46 1.061 น้อย 

3. ทา่นมีการตดิตามข้อมลูขา่วสารการลงทนุ เศรษฐกิจ 
และการเมืองผา่นทาง Social Media 

2.74 1.086 ปานกลาง 

4. ทา่นมีการพดูคยุแลกเปล่ียนความรู้หรือข้อมลูในการ
ลงทนุกบัคนรู้จกั 

2.70 1.014 ปานกลาง 
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รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกับการ
ลงทุน 

ระดับความเป็นจริง 
x̅ S.D. แปลผล 

5. ท่านมีการเข้าร่วมงานส่งเสริมการเงินหรือการลงทนุ
ท่ีจดัขึน้ในประเทศ 

2.37 1.037 น้อย 

รวม 2.60 .08847 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 3 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกับการ
ลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.60  

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มุสลิมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกับการ
ลงทนุอยู่ในระดบัปานกลาง ในเร่ืองของท่านมีการติดตามข้อมลูข่าวสารการลงทนุ เศรษฐกิจและ
การเมืองผ่านทาง Social Media มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.74 ท่านมีการอ่านหนงัสือการลงทนุเพ่ือเพิ่ม
ความรู้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.73 และท่านมีการพดูคยุแลกเปล่ียนความรู้หรือข้อมลูในการลงทุนกับ
คนรู้จกั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.70 ตามล าดบั  

นอกจากนีรู้ปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุอยูใ่นระดบัน้อย ในเร่ือง
ของ ท่านมีการเข้าร่วมอบรมหรือสมัมนาเก่ียวกบัการลงทนุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.46 และท่านมีการ
เข้าร่วมงานสง่เสริมการเงินหรือการลงทนุท่ีจดัขึน้ในประเทศ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.37 ตามล าดบั 
 

ตาราง 4 สรุปค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ
เก่ียวกับการลงทุน ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับ
การลงทุน 

ระดับความสนใจ 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ท่านมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
วิ ธีการลงทุนตามหลักอิสลาม หากมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจดัขึน้ 

3.08 .933 ปานกลาง 

2. ท่านมีความสนใจใช้บริการ พอร์ตหรือบญัชีซือ้ขาย
หุ้นตามหลกัการอิสลาม 

2.93 1.142 ปานกลาง 

3. ท่านมีความสนใจใช้บริการ กองทุนหุ้ นระยะยาว
แบบอิสลาม (Islamic LTF)  

3.04 1.089 ปานกลาง 
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รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับ
การลงทุน 

ระดับความสนใจ 
x̅ S.D. แปลผล 

4. ทา่นมีความสนใจใช้บริการ กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพแบบอิสลาม (Islamic RMF) 

3.06 1.033 ปานกลาง 

5. ท่านมีความสนใจใช้บริการ กองทุนรวมอิสลาม 
(Islamic Mutual Fund) 

3.03 1.072 ปานกลาง 

                                    รวม 3.028 .9217 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับ
การลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมมีความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.028  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มุสลิมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกบั
การลงทนุมีความสนใจอยู่ในระดบัปานกลาง ในเร่ืองของท่านมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายวิธีการลงทุนตามหลักอิสลามหากมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดขึน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08 
ท่านมีความสนใจใช้บริการกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพแบบอิสลาม ( Islamic RMF) มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.06 ทา่นมีความสนใจใช้บริการกองทนุหุ้นระยะยาวแบบอิสลาม (Islamic LTF) มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 3.04 ท่านมีความสนใจใช้บริการกองทุนรวมอิสลาม ( Islamic Mutual Fund) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.03 และท่านมีความสนใจใช้บริการพอร์ตหรือบญัชีซือ้ขายหุ้นตามหลักการอิสลาม มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 2.93 ตามล าดบั 
 

ตาราง 5 สรุปค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น
เก่ียวกับการลงทุน ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับ
การลงทุน 

ระดับความคิดเหน็ 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จใน
ชีวิต 

3.77 .833 เห็นด้วย 

2. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนควรมีการ
ให้ความรู้ และการประชาสมัพนัธ์ด้านการลงทุนท่ีถูก
หลกัอิสลามมากกวา่นี ้

4.12 .696 เห็นด้วย 
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รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับ
การลงทุน 

ระดับความคิดเหน็ 
x̅ S.D. แปลผล 

3. ธุ รกรรมทางการเ งินแบบอิสลาม สร้างความ
สะดวกสบายในการออม หรือ การลงทนุมากขึน้  

4.01 .812 เห็นด้วย 

4. ธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลาม ไม่ได้มีความ
แตกตา่งจากธุรกรรมทางการเงินทัว่ๆไป 

3.81 .912 เห็นด้วย 

5. มสุลิมจ าเป็นท่ีจะต้องลงทนุโดยใช้หลกัการอิสลาม 4.29 .709 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
รวม 3.996 .523 เหน็ด้วย 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5 พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับ

การลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูง ซึ่งมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.996 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามสุลิมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับ
การลงทนุมี มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในเร่ืองของมสุลิมจ าเป็นท่ีจะต้องลงทุนโดย
ใช้หลกัการอิสลาม โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.29  

นอกจากนีมุ้สลิมมีความคิดเห็นในระดบัสูง ในเร่ืองของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ
และเอกชนควรมีการให้ความรู้และการประชาสมัพนัธ์ด้านการลงทนุท่ีถกูหลกัอิสลามมากกว่านี ้มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.12 ธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลามสร้างความสะดวกสบายในการออมหรือการ
ลงทุนมากขึน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 ธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลามไม่ได้มีความแตกต่างจาก
ธุรกรรมทางการเงินทั่วๆไป มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 และฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงเป็นตัวชีว้ัด
ความส าเร็จในชีวิต มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.77 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของมุสลิมในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตาราง 6 สรุปคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล ของ
มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล ระดับการปฏิบัติ 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ทา่นใช้เวลาวา่งหลงัจากงานประจ าในการหารายได้ 3.61 .972 มาก 
2. ทา่นมีความพยายามท าให้รายได้เพิ่มขึน้อยูเ่สมอ 3.83 .818 มาก 
3. ทา่นมีการบนัทกึรายรับรายจา่ยเป็นประจ า  3.74 1.017 มาก 
4. ท่านมีการวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกิน
รายได้ 

4.01 .853 มาก 

5. ท่านมีการวางแผนการออมเงินส าหรับเป้าหมายใน
อนาคต 

3.98 .816 มาก 

6. ท่านแบง่เงินจากรายได้จ านวนหนึ่งส าหรับการออม 
ก่อนท่ีจะน าไปใช้จา่ยอยา่งอ่ืน 

3.89 .841 มาก 

7. ท่านใช้จ่ายเงินออมให้เกิดประโยชน์มากกว่าใช้จ่าย
โดยไมจ่ าเป็น 

3.98 .810 มาก 

8. ท่านมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายก่อน
ตดัสินใจลงทนุ 

3.90 .826 มาก 

9. ทา่นดผูลตอบแทน ความเส่ียง และสภาพคลอ่งก่อน
การลงทนุ 

3.86 .847 มาก 

10. ทา่นมีการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดี 3.83 .913 มาก 
11. ทา่นทานอาหารท่ีมีคณุคา่และโภชนาการท่ีดี 3.95 .823 มาก 
12. ทา่นบริหารความเส่ียงโดยมีการท าประกนัภยั 3.64 1.124 มาก 
13. ทา่นวางแผนท่ีอยูอ่าศยัในอนาคตยามเกษียณอาย ุ 3.85 .911 มาก 
14. ทา่นวางแผนในการหาอาชีพเสริมยามเกษียณอาย ุ 3.81 .916 มาก 
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การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล ระดับการปฏิบัติ 
x̅ S.D. แปลผล 

15. ท่ านวางแผน รับ มื อกับค่ า ใ ช้ จ่ ายหลั ง ก า ร
เกษียณอาย ุ

3.84 .833 มาก 

16. ทา่นมีการจดบนัทกึหนีส้ินท่ีจะต้องรับผิดชอบ 3.85 .909 มาก 
17. ถ้าท่านมีหนีส้ินท่านจะวางแผนจ่ายหนีก้่อนเสมอ 
แล้วจงึน าไปใช้จา่ยในชีวิตประจ าวนั 

3.74 .782 มาก 

18. ถ้าท่านมีหนีส้ินท่านสามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตาม
เวลาท่ีก าหนด 

4.03 .720 มาก 

รวม 3.851 .546 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 6 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร มีระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.851  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มุสลิมมีระดบัการปฏิบตัิการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลในระดบัมาก ในเร่ืองของถ้าท่านมีหนีส้ินท่านสามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามเวลาท่ีก าหนดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 ท่านมีการวางแผนและควบคมุค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.01 ท่านมีการวางแผนการออมเงินส าหรับเป้าหมายในอนาคตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 ท่านใช้
จา่ยเงินออมให้เกิดประโยชน์มากกวา่ใช้จา่ยโดยไมจ่ าเป็นมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 ทา่นทานอาหารท่ี
มีคณุค่าและโภชนาการท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 ท่านมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายก่อน
ตดัสินใจลงทนุมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.90 ทา่นแบง่เงินจากรายได้จ านวนหนึ่งส าหรับการออมก่อนท่ีจะ
น าไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 ท่านดผูลตอบแทน ความเส่ียงและสภาพคล่องก่อน
การลงทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ท่านวางแผนท่ีอยู่อาศยัในอนาคตยามเกษียณอายุมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.85 ท่านมีการจดบนัทึกหนีส้ินท่ีจะต้องรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 ท่านวางแผน
รับมือกับค่าใช้จ่ายหลงัการเกษียณอายุมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 ท่านมีความพยายามท าให้รายได้
เพิ่มขึน้อยู่เสมอมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ท่านมีการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.83 ท่านวางแผนในการหาอาชีพเสริมยามเกษียณอายุมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.81 ท่านมีการบนัทึก
รายรับรายจา่ยเป็นประจ ามีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.74 ถ้าทา่นมีหนีส้ินทา่นจะวางแผนจ่ายหนีก้่อนเสมอ
แล้วจึงน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 ท่านบริหารความเส่ียงโดยมีการท า
ประกันภัยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 และท่านใช้เวลาว่างหลงัจากงานประจ าในการหารายได้โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.61 ตามล าดบั 
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ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลกั
อิสลาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลามของ
มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 7 จ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลามของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลัก
อิสลาม 

ค าตอบที่
ถกูต้อง 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอบถกู ตอบผิด 

คน (%) คน (%) 

1. มสุลิมทกุคนต้องสร้างความงอกเงยแก่ทรัพย์สิน
ตามความรู้ความสามารถของตนเองไม่ว่าจะเป็น
การประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ หรือการ
ลงทนุตา่งๆ 

ใช ่ 375 (93.8) 25 (6.3) 

2. การจ่ายซะกาต เป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และ
ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนโดยจะต้อง
จ่าย 2.5% ของสินทรัพย์ทุกชนิดรวมไปถึงหุ้ น
สามัญท่ีตัง้ใจลงทุนระยะยาวเพ่ือรับเงินปันผล 
และท่ีดินที่ไมไ่ด้ใช้งาน เมื่อครอบครองครบ 1 ปี 

ไมใ่ช ่ 24 (6.0) 376 (94.0) 

3. มุสลิมสามารถรับดอกเบีย้จากธนาคาร แต่ไม่
สามารถรับดอกเบีย้จากผู้ ท่ีมากู้ ยืมตนได้ 

ไมใ่ช ่ 342 (85.5) 58 (14.5) 

4. อิสลามห้ามการลงทุนโดยขาดการวิเคราะห์
ปั จ จั ย พื ้น ฐ า น ข อ ง กิ จ ก า ร  ( Fundamental 
Analysis)  หรือ การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค 
(Technical Analysis) 

ใช ่ 137 (34.3) 263 (65.8) 

5. มสุลิมไม่สามารถรับก าไรส่วนต่างท่ีเพ่ิมขึน้จาก
การขายหุ้ น (Capital Gain) ของบริษัทท่ีมีการ
เติบโตเพราะถือว่าเป็นการเก็งก าไร แต่สามารถรับ
เงินปันผล (Dividend) ได้เพราะถือว่าเป็นการ
ลงทนุ 

ไมใ่ช ่ 180 (45.0) 220 (55.0) 
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ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลัก

อิสลาม 

 ตอบถูก ตอบผิด 

 n (%) n (%) 

6. ธุรกิจท่ีด าเนินการขัดหลักการอิสลาม เช่น 
ธนาคาร(ท่ีไม่ได้ใช้ระบบอิสลาม) ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กับแอลกอฮอล์, สุกรและอาหารไม่ฮาลาล, ธุรกิจ
บนัเทิง, ยาสบู และ การผลิตหรือจ าหน่ายอาวธุ 

ใช ่ 346 (86.5) 54 (13.5) 

7. ตราสารหนี ้เช่น พนัธบตัรรัฐบาล หรือ หุ้นกู้ของ
บริษัทตา่งๆ สามารถลงทนุได้ 

ไมใ่ช ่ 180 (45.0) 220 (55.0) 

8. การลงทุนท่ีอ้างอิงข้อมูลจากทรัพย์สินหรือหุ้น 
เช่น สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (TFEX) หรือ ใบส าคญั
แสดงสิท ธิอนุพัน ธ์  (Derivative Warrants)  ไม่
สามารถลงทุนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการเพ่ิมความ
มัง่คัง่และความงอกเงย ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้เพ่ือการ
บริหารความเสี่ยงแตใ่ช้ส าหรับการเก็งก าไร 

ใช ่ 270 (67.5) 130 (32.5) 

9. มูซาเราะห์กะฮ์ (Musharakah) คือการร่วมกัน
เป็นเจ้าของกิจการ ซึง่เป็นหลกัการเดียวกบัการซือ้
หุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ 

ใช ่ 272 (68.0) 128 (32.0) 

10. มุสลิมสามารถลงทุน ในหุ้ นห รือธุ ร กิ จ ท่ี
เ ก่ียวข้องกับ ดอกเบีย้และรายได้ท่ีไม่ถูกหลัก
ศาสนาอิสลามได้ แต่จะต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 5% 
ของรายได้ทัง้หมด เน่ืองจากในปัจจุบันเป็นสิ่งท่ี
หลีกเลี่ยงได้ยากส าหรับธุรกิจท่ีไมใ่ช่ธุรกิจอิสลาม 

ใช ่ 138 (34.5) 262 (65.5) 

 

จากตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลกัอิสลาม
ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค าถามท่ีมสุลิมตอบถกูมากท่ีสุด 5 อนัดบัคือ มสุลิมทกุ
คนต้องสร้างความงอกเงยแก่ทรัพย์สินตามความรู้ความสามารถของตนเองไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ หรือการลงทุนต่างๆ ร้อยละ 93.8 รองลงมาคือ ธุรกิจท่ี
ด าเนินการขัดหลักการอิสลาม เช่น ธนาคาร(ท่ีไม่ได้ใช้ระบบอิสลาม) ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
แอลกอฮอล์, สกุรและอาหารไม่ฮาลาล, ธุรกิจบนัเทิง, ยาสบู และ การผลิตหรือจ าหน่ายอาวธุ ร้อย



  104 

ละ 86.5 มุสลิมสามารถรับดอกเบีย้จากธนาคาร แต่ไม่สามารถรับดอกเบีย้จากผู้ ท่ีมากู้ ยืมตนได้  
ร้อยละ 85.5 มูซาเราะห์กะฮ์ (Musharakah) คือการร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นหลักการ
เดียวกับการซือ้หุ้ นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ร้อยละ 68.0 และ การลงทุนท่ีอ้างอิงข้อมูลจาก
ทรัพย์สินหรือหุ้ น เช่น สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
(Derivative Warrants) ไม่สามารถลงทนุได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มความมัง่คัง่และความงอก
เงย ในกรณีท่ีไมไ่ด้ใช้เพ่ือการบริหารความเส่ียงแตใ่ช้ส าหรับการเก็งก าไร ร้อยละ 67.5 

นอกจากนีพ้บว่า ค าถามท่ีมสุลิมตอบผิดมากท่ีสดุ 5 อนัดบั คือ การจ่ายซะกาต เป็นการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนโดยจะต้องจ่าย 2.5% ของสินทรัพย์ทุก
ชนิดรวมไปถึงหุ้ นสามัญท่ีตัง้ใจลงทุนระยะยาวเพ่ือรับเงินปันผล  และท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้งานเม่ือ
ครอบครองครบรอบ 1 ปี ร้อยละ 94.0 รองลงมาคือ อิสลามห้ามการลงทุนโดยขาดการวิเคราะห์
ปัจจยัพืน้ฐานของกิจการ (Fundamental Analysis) หรือ การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical 
Analysis) ร้อยละ 65.8 มสุลิมสามารถลงทนุในหุ้นหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ ดอกเบีย้และรายได้ท่ี
ไมถ่กูหลกัศาสนาอิสลามได้ แตจ่ะต้องมีสดัสว่นไมเ่กิน 5% ของรายได้ทัง้หมด เน่ืองจากในปัจจบุนั
เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงได้ยากส าหรับธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจอิสลาม ร้อยละ 65.5 มสุลิมไม่สามารถรับก าไร
สว่นตา่งท่ีเพิ่มขึน้จากการขายหุ้น (Capital Gain) ของบริษัทท่ีมีการเติบโตเพราะถือวา่เป็นการเก็ง
ก าไร แตส่ามารถรับเงินปันผล (Dividend) ได้เพราะถือวา่เป็นการลงทนุ ร้อยละ 55.0 และตราสาร
หนี ้เชน่ พนัธบตัรรัฐบาล หรือ หุ้นกู้ของบริษัทตา่งๆ สามารถลงทนุได้ ร้อยละ 55.0 
 

ตาราง 8 ระดับความรู้เก่ียวกับความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลามของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คะแนน จ านวน ร้อยละ แปลผล 
8 – 10 คะแนน 19 4.8 ระดบัความรู้มาก 

6 – 7 คะแนน 216 54.0 ระดบัความรู้ปานกลาง 

0 – 5 คะแนน 165 41.2 ระดบัความรู้น้อย 

x̅ = 5.56 คะแนน Max = 8 คะแนน Min = 1 คะแนน 
จากตารางท่ี 8 ระดบัความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลกัอิสลามของมุสลิมในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า มสุลิมมีความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลามในระดบัน้อย ซึ่ง
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.56 คะแนน มีผู้ ตอบแบบสอบถามได้คะแนนสูงสุดคือ 8 คะแนน และมีผู้ ได้
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คะแนนต ่าสุดคือ 1 คะแนน เม่ือพิจารณาเป็นสัดส่วนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ในระดบัปานกลางมากท่ีสุด ร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ มีความรู้ในระดบัน้อย ร้อยละ 
41.2 และมีความรู้ในระดบัดี ร้อยละ 4.8 ตามล าดบั 

และจากตารางท่ี 8 พบว่ามุสลิมท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลัก
อิสลาม ระดบัความรู้มาก มีความถ่ีคอ่นข้างต ่า และเพ่ือให้เข้ากบัเง่ือนไขของการใช้แบบจ าลองโล
จิต ผู้ วิจยัจึงได้ท าการจดักลุ่มใหม่เพ่ือเป็นการใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป ซึ่งปรากฏตาม
ตารางท่ี 9 แตส่ าหรับการสรุปผลการวิเคราะห์จะใช้การจดักลุม่ตามแบบเดมิ  
 

ตาราง 9 ระดับความรู้เก่ียวกับความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลามของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามการจดักลุม่ใหม ่

คะแนน จ านวน ร้อยละ แปลผล 
6 – 10 คะแนน 235 58.8 ระดบัความรู้มาก 

0 – 5 คะแนน 165 41.2 ระดบัความรู้น้อย 

x̅ = 5.56 คะแนน Max = 8 คะแนน Min = 1 คะแนน 
 

จากตารางท่ี 9 ระดบัความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลามของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครตามการจัดกลุ่มใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในระดบั
ความรู้มาก ร้อยละ 58.8 และมีระดบัความรู้น้อย ร้อยละ 41.2 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมการลงทนุ 
การวิ เ ค ราะ ห์ ข้ อมูล เ ก่ี ยวกับพฤติก ร รมการลงทุนของมุสลิม ใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

ตาราง  10 จ านวนความถ่ี  และค่า ร้อยละ ของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านเป้าหมายในการลงทุนของท่าน (เลือกได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านเป้าหมายในการลงทุน 

เป้าหมายในการลงทุน 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพ่ือสร้างความมัง่คัง่ระยะยาว 245 29.26 
2. เพ่ือเป็นรายได้เสริม ใช้ในชีวิตประจ าวนั 255 30.47 
3. เพ่ือเป็นมรดกให้ลกูหลาน 155 18.52 
4. เพ่ือการกระจายความเส่ียงของเงินทนุ 179 21.39 
5. อ่ืนๆ คือ เพ่ือสนบัสนนุศาสนา 3 .36 

รวม 837 100 

 
ผลการวิ เคราะห์ตามตารางท่ี  10 แสดงพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านเป้าหมายในการลงทุนของท่าน พบวา่ มสุลิมสว่นใหญ่มีเปา้หมายในการ
ลงทนุเพ่ือเป็นรายได้เสริมใช้ในชีวิตประจ าวนั จ านวน 255 คน คดิเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาได้แก่ 
เพ่ือสร้างความมัง่คัง่ระยะยาว จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 เพ่ือการกระจายความเส่ียง
ของเงินทุน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 เพ่ือเป็นมรดกให้ลูกหลาน จ านวน 155 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.8 และอ่ืนๆ คือเพ่ือสนบัสนนุศาสนา จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ .75 
 

ตาราง 11 แสดงคา่สงูสดุ ต ่าสดุ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการลงทนุของ
มสุลิมในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุโดยเฉล่ียตอ่ปี 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิมใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าสูงสุด ค่า
ต ่าสุด 

x̅ S.D. 

จ านวนเงินท่ีทา่นน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี 1,500,000 2,000 65,381.25 139,704.855 
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จากตารางท่ี  11 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่าจ านวนเงินท่ีลงทนุมากท่ีสดุคือ 
1,500,000 บาท และ จ านวนเงินท่ีลงทุนน้อยท่ีสุดคือ 2,000 บาท โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 65,381.25 
บาท 

 
ตาราง 12 แสดงจ านวนและร้อยละของทรัพย์สินท่ีมีการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทรัพย์สินท่ีมีการลงทุน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. หุ้นสามญั 25 1.64 
2. หุ้นสามญัท่ีตรงตามหลกัอิสลาม 116 7.63 
3. กองทนุรวมตา่งๆ 35 2.30 
4. กองทนุรวมตา่งๆส าหรับอิสลาม 162 10.65 
5. ออมเงิน / ฝากประจ าทัว่ไป 111 7.30 
6. ออมเงิน / ฝากประจ าตามหลกัอิสลาม 255 16.76 
7. พนัธบตัรรัฐบาล 24 1.58 
8. สลากกินแบง่รัฐบาล 68 4.47 
9. สลากออมสิน 90 5.92 
10. หุ้นกู้  38 2.50 
11. อสงัหาริมทรัพย์ 63 4.14 
12. ทองค า / เพชรพลอย / เคร่ืองประดบั  149 9.80 
13. ประกนัชีวิต 165 10.85 
14. ท าการค้า / ท าธุรกิจ 220 14.46 
15. อ่ืนๆ โปรดระบ ุ............... 0 0 

รวม 1,521 100 

 
จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ทรัพย์สินท่ีมีการลงทุน มสุลิมสว่นใหญ่มีการออมเงิน/

ฝากประจ าตามหลกัอิสลามมากท่ีสดุ จ านวน 255 คน คดิเป็นร้อยละ 16.76 รองมาคือท าการค้า / 
ท าธุรกิจ จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46 มีการท าประกนัชีวิต จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.85 ลงทนุในกองทนุรวมต่างๆส าหรับอิสลาม จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 10.65 ลงทนุ
ในทองค า/เพชรพลอย/เคร่ืองประดบั จ านวน 149 คน คดิเป็นร้อยละ 9.80 ลงทนุในหุ้นสามญัท่ีตรง
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หลกัการอิสลาม จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 7.63  มีการออมเงิน/ฝากประจ าทั่วไป จ านวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 ลงทนุในสลากออมสิน จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 5.92 ลงทนุใน
สลากกินแบง่รัฐบาล จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.14 ลงทุนในหุ้นกู้ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ลงทุนในหุ้นสามญั จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 และ
ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล 24 คน คดิเป็นร้อยละ 1.58 ตามล าดบั 
 

ตาราง 13 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤติกรรมการลงทุนมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม และด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบั
รายได้ 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับการลงทุน 

x̅ S.D. แปลผล 
1. การลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม 3.42 .952 อาจจะถกูหลกั 
2. ระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ 3.48 .939 เหมาะสมมาก 

จากตาราง ท่ี  13 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 อยู่ในระดับ
มสุลิมคดิวา่การลงทนุโดยรวมท่ีผา่นมาอาจจะถกูหลกั 
 และยงัพบว่าพฤติกรรมการลงทุนของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านระดบัการลงทุน
เม่ือเทียบกบัรายได้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.48 อยู่ในระดบัมสุลิมมีการลงทนุระดบัเหมาะสมมากเม่ือ
เทียบกบัรายได้ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่  1 มุสลิมในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ลงทนุแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานที่ 1.1 มสุลิมท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 
มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตา่งกันมีพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกัน 

ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลกัการอิสลาม และด้าน
ระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี  ้

H0 : มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุแตกต่าง
กนั ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม และด้าน
ระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุแตกต่าง
กนั ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม และด้าน
ระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงนิท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี จ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรม
การลงทุน
ของมุสลิม 

Levene’s 
test for 

Equality of 
Variances 

เพศ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        
จ านวนเงนิท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี 
Equal 
variances 
assumed 

.106 .744 ชาย 63,359.20 174 129,039.33 -.254 398 .800 

   หญิง 66,938.05 226 147,656.55    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตารางท่ี 14 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนโดยใช้ Levene’s test ของพฤติกรรม
การลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่ามีค่า 
Sig. เท่ากบั .744 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ คา่ความแปรปรวนของเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน 
จึงทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal Variances Assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
.800 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า มสุลิมท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ีย
ตอ่ปี ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
ตาราง 15 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม จ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรม
การลงทุน
ของมุสลิม 

Levene’s 
test for 

Equality of 
Variances 

เพศ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        
ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม 
Equal 
variances 
assumed 

.016 .900 ชาย 3.53 174 .929 2.073* 398 .039 

   หญิง 3.34 226 .963    
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนโดยใช้ Levene’s test ของพฤติกรรม
การลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม พบวา่มีคา่ 
Sig. เท่ากบั .900 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ คา่ความแปรปรวนของเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน 
จึงทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal Variances Assumed พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
.039 ซึ่งน้อยกว่า  .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่า มสุลิมท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการ
อิสลาม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเพศชายมีการประเมินการลงทุน
โดยรวมท่ีผา่นมาวา่ถกูต้องตามหลกัการอิสลามมากกวา่เพศหญิง 
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ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ จ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรม
การลงทุน
ของมุสลิม 

Levene’s 
test for 

Equality of 
Variances 

เพศ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        
ด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ 

Equal 
variances 
not assumed 

8.343 .004 ชาย 3.44 174 .863 -.775 392.3 .439 

   หญิง 3.51 226 .994    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 16 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนโดยใช้ Levene’s test ของพฤติกรรม
การลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับ พบว่ามีค่า Sig. 
เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน้คือ ค่าความแปรปรวนของเพศชายและหญิงแตกต่างกัน จึง
ทดสอบความแตกตา่งแบบ t-test กรณี Equal Variances Not Assumed พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 
.439 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) 
หมายความว่า มุสลิมท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบั
รายได้ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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สมมตฐิานที่ 1.2 มสุลิมท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 

มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทนุแตกต่างกัน 
ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลกัการอิสลาม และด้าน
ระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี  ้

H0 : มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุแตกต่าง
กนั ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม และด้าน
ระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุแตกต่าง
กนั ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม และด้าน
ระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั 
 

ตาราง 17 การทดสอบค่าความแปรปรวนพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านจ านวนเงนิท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปีของแตล่ะชว่งอาย ุโดยใช้สถิต ิLevene's test 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี 12.974* 3 396 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 17 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมสุลิมใน
เขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่ น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปีของแต่ละช่วงอายุโดยใช้ 
Levene’s test พบวา่คา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า แต่ละช่วงอายุมีความแปรปรวนในด้านจ านวนเงินท่ี
น าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปีแตกตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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ตาราง 18 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการลงทุนในด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุน
เฉล่ียต่อปี จ าแนกตามชว่งอายโุดยใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Brown-Forsythe Test 

Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี 4.943* 3 164.336 .003 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี จ าแนกตามช่วงอายุโดยวิธีทดสอบ
แบบ Brown-Forsythe พบว่า ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี มีค่า Sig. เท่ากับ .003 ซึ่ง
น้อยกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
มสุลิมท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี แตกต่าง
กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้จึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเป็นการหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตามตารางท่ี 18 
 

ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของมุสลิมท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกันกับพฤติกรรมการ
ลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี  โดยใช้ 
Dunnett's T3 

อายุ 
x̅ 

18 – 27 ปี 28 – 37 ปี 38 – 47 ปี 48 ปีขึน้ไป 

32,494.44 53,047.30 75,860.22 120,608.70 

18 – 27 ปี 32,494.44 - 
-20,552.853 

(.241) 
-43,365.771 

(.083) 
-88,114.251* 

(.012) 

28 – 37 ปี 53,047.30  - 
-22,812.918 

(.209) 
-67,561.398* 

(.001) 

38 – 47 ปี 75,860.22   - 
-44,748.481* 

(.041) 

48 ปีขึน้ไป 120,608.70  
 

  - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องมสุลิมท่ีมีช่วงอายแุตกตา่งกนั
กบัพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ีย
ต่อปี พบวา่  

 มสุลิมในช่วงอาย ุ18-27 ปี กบัมสุลิมในช่วงอาย ุ48 ปีขึน้ไป พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั .012 
ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมในช่วงอายุ 18-27 ปี กับมุสลิมในช่วงอายุ 48 ปีขึน้ไป มี
พฤติกรรมการลงทุนในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 88,114.251 บาท แสดงว่ามสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีช่วงอาย ุ18-27 ปี มีพฤติกรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ีย
ตอ่ปี น้อยกว่ากลุ่มมุสลิมในกรุงเทพมหานครท่ีมีช่วงอาย ุ48 ปีขึน้ไปโดยมีผลต่างคา่เฉล่ียเท่ากับ 
88,114.251 บาท 

มสุลิมในชว่งอาย ุ28-37 ปี กบัมสุลิมในชว่งอาย ุ48 ปีขึน้ไป พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั .001 
ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมในช่วงอายุ 28-37 ปี กับมุสลิมในช่วงอายุ 48 ปีขึน้ไป มี
พฤติกรรมการลงทุนในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 67,561.398 บาท แสดงว่ามสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีช่วงอาย ุ28-37 ปี มีพฤติกรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ีย
ตอ่ปี น้อยกว่ากลุ่มมุสลิมในกรุงเทพมหานครท่ีมีช่วงอาย ุ48 ปีขึน้ไปโดยมีผลต่างคา่เฉล่ียเท่ากับ 
67,561.398 บาท 

มสุลิมในชว่งอาย ุ38-47 ปี กบัมสุลิมในชว่งอาย ุ48 ปีขึน้ไป พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั .041 
ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมในช่วงอายุ 38-47 ปี กับมุสลิมในช่วงอายุ 48 ปีขึน้ไป มี
พฤติกรรมการลงทุนในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 44,748.481 บาท แสดงว่ามสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีช่วงอาย ุ38-47 ปี มีพฤติกรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ีย
ตอ่ปี น้อยกว่ากลุ่มมุสลิมในกรุงเทพมหานครท่ีมีช่วงอาย ุ48 ปีขึน้ไปโดยมีผลต่างคา่เฉล่ียเท่ากับ 
44,748.481 บาท 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 20 การทดสอบคา่ความแปรปรวนพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลามของแตล่ะชว่งอาย ุโดยใช้สถิต ิLevene's test 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม 4.563* 3 396 .004 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 20 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมสุลิมใน
เขตกรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลามของแต่ละช่วงอายุโดยใช้ 
Levene’s test พบวา่คา่ Sig. เทา่กบั .004 ซึง่น้อยกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า แต่ละช่วงอายุมีความแปรปรวนในด้านการประเมิน
การลงทุนโดยรวมท่ีผ่านมาถูกต้องตามหลักการอิสลามเพียงใดแตกต่างกัน ดังนัน้จึงใช้สถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตาราง 21 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการลงทุนใน ด้านการลงทุนถูกต้องตาม
หลักการอิสลาม จ าแนกตามชว่งอายโุดยใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Brown-Forsythe Test 

Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม .408 3 308.037 .747 

 
จากตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต

กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม จ าแนกตามช่วงอายุโดยวิธี
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบวา่ ด้านการลงทนุโดยรวมท่ีผา่นมาถกูต้องตามหลกัการอิสลาม
เพียงใด มีค่า Sig. เท่ากับ .747 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า มสุลิมท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทนุ
ถกูต้องตามหลกัการอิสลาม ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง 22 การทดสอบคา่ความแปรปรวนพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ของแตล่ะชว่งอาย ุโดยใช้สถิติ Levene's test 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ .053 3 396 .984 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 22 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมใน
เขตกรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ของแต่ละช่วงอายุโดยใช้ 
Levene’s test พบว่าค่า Sig. เท่ากับ .984 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละช่วงอายุมีความแปรปรวนในด้านระดบัการ
ลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ ไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตาราง  23 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้จ าแนกตามช่วงอาย ุโดยวิธีทดสอบ
แบบ F-test 
พฤตกิรรมการลงทุน แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ด้านระดบัการลงทนุ
เม่ือเทียบกบัรายได้ 

ระหวา่งกลุม่ 3 3.481 1.160 1.319 .268 

ภายในกลุม่ 396 348.317 .880   

รวม 399 351.798    

 
จากตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต

กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้จ าแนกตามช่วงอายุ โดยใช้วิธี
ทดสอบทางสถิติด้วยคา่ F-test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .268 ซึ่งมีคา่มากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มุสลิมท่ีมีอายุแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมตฐิานที่ 1.3 มสุลิมท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 

มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุน
แตกตา่งกนัในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียต่อปี ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม 
และด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ได้ดงันี ้

H0 : มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทนุ
แตกตา่งกนัในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียต่อปี ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม 
และด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทนุ
แตกตา่งในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม และ
ด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงนิท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรม
การลงทุน
ของมุสลิม 

Levene’s test 
for Equality 
of Variances 

สถานภาพ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        
จ านวนเงนิที่น าไปลงทุนเฉลี่ยต่อปี 
Equal 
variances 
not 
assumed 

7.765 .00
6 

โสด 42,559.52 126 65,343.20 -2.927* 392.3 .004 

   สมรส 75,875.91 274 161,924.57    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 24 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี โดยใช้ Levene’s test พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .006 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน้คือ ค่าความแปรปรวนของผู้ ท่ีมีสถานภาพโสดและสมรม



  118 

แตกตา่งกนั จึงทดสอบความแตกตา่งแบบ t-test กรณี Equal Variances Not Assumed พบว่า มี
ค่า Sig. เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า มุสลิมท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวน
เงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปีแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผู้ ท่ีมีสถานภาพ
สมรสมีพฤตกิรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี มากกวา่ผู้ ท่ีมีสถานภาพโสด 
 

ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม จ าแนกตามสถานภาพ 

 

จากตารางท่ี 25 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม โดยใช้ Levene’s test พบว่า
คา่ Sig. เท่ากบั .460 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ คา่ความแปรปรวนของผู้ ท่ีมีสถานภาพโสดและสมรม
แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal Variances Assumed พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ .715 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า มสุลิมท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทนุถูกต้อง
ตามหลกัการอิสลาม ไมแ่ตกตา่งกนั 
 

 

 

พฤตกิรรม
การลงทุน
ของมุสลิม 

Levene’s 
test for 

Equality of 
Variances 

สถานภาพ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        
ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม 
Equal 
variances 
assumed 

.546 .460 โสด 3.40 126 .989 -.365 398 .715 

   สมรส 3.43 274 .936    
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ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤตกิรรม
การลงทุน
ของมุสลิม 

Levene’s 
test for 

Equality of 
Variances 

สถานภาพ x̅ n S.D. t df Sig. 

F. Sig.        
ระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ 
Equal 
variances 
assumed 

.021 .886 โสด 3.30 126 .940 -2.558* 
 

398 .011 

   สมรส 3.56 274 .929    

 
จากตารางท่ี 26 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต

กรุงเทพมหานครในด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ โดยใช้ Levene’s test พบว่าค่า 
Sig. เท่ากบั .886 ซึ่งมากกว่า .05 นัน้คือ คา่ความแปรปรวนของผู้ ท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสไม่
แตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal Variances Assumed พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากบั .011 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ มสุลิมท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือ
เทียบกับรายได้ แตกต่างกัน โดยมุสลิมท่ีมีสถานภาพสมรสมีระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้
มากกวา่มสุลิมท่ีมีสถานภาพโสด 

สมมติฐานที่  1.4 มุสลิมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุน
แตกตา่งกนั 

มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ลงทุนแตกต่างกัน ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี การลงทุนท่ีผ่านมาถูกต้องตาม
หลักการเพียงใด และระดบัการลงทุนของท่านเม่ือเทียบกับรายได้ท่ีท่านได้รับ แตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้
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H0 : มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนัมีพฤติกรรม
การลงทุนแตกต่างกัน ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี การลงทุนท่ีผ่านมาถูกต้องตาม
หลักการเพียงใด และการประเมินระดับการลงทุนของท่านเม่ือเทียบกับรายได้ท่ีท่านได้รับ ไม่
แตกตา่งกนั 

H1 : มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนัมีพฤติกรรม
การลงทุนแตกต่างกัน ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี การลงทุนท่ีผ่านมาถูกต้องตาม
หลกัการเพียงใด และการประเมินระดบัการลงทนุของทา่นเม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีทา่นได้รับ แตกตา่ง
กนั 

 
ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงนิท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี 21.535* 2 397 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 27 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี โดยใช้ Levene’s test พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความว่า แตล่ะระดบัการศกึษาสงูสดุมีความแปรปรวนในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุน
เฉล่ียตอ่ปีแตกตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตาราง 28 แสดงความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ีย
ต่อปี จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Brown-Forsythe Test 

Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี 5.129* 2 89.398 .008 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสุดโดย
วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบวา่มีคา่ Sig. เทา่กบั .008 ซึง่มีคา่น้อยกวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มุสลิมท่ีมีระดบัการศึกษา
สงูสดุแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้จึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเป็นการหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ตามตารางท่ี 28 

ตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของมุสลิมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันกับ
พฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี 
โดยใช้ Dunnett's T3 

ระดับ
การศึกษา
สูงสุด 

x̅ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

64,935.78 50,227.82 153,906.98 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

64,935.78 - 
14,707.957 
(.802) 

-88,971.197 
(.089) 

ปริญญาตรี 50,227.82  - 
-103,679.154* 

(.021) 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
153,906.98   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของมุสลิมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกต่างกันกับพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่น าไป
ลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่ามุสลิมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีระดบัปริญญาตรี กับมุสลิมท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูสดุสงูกว่าปริญญาตรี มีคา่ Sig. เทา่กบั .021 ซึง่น้อยกวา่ .05 หมายความวา่ มสุลิมท่ี
มีระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีระดบัปริญญาตรี กบัมสุลิมท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุสงูกวา่ปริญญาตรี มี
พฤตกิรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 103,679.154 บาท แสดงว่า มุสลิมท่ีมีระดับ
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การศกึษาสงูสดุท่ีระดบัปริญญาตรี มีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียต่อปี
น้อยกวา่มสุลิมท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุสงูกวา่ปริญญาตรี เทา่กบั 103,679.154 บาท 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 
 

ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม .092 2 397 .912 

จากตารางท่ี 30 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนโดยรวมท่ีผ่านมาถูกต้องตามหลักการอิสลามเพียงใด โดยใช้ 
Levene’s test พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .912 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า แต่ละระดบัการศึกษาสูงสุดมีความแปรปรวนใน
ด้านการประเมินการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม ไม่แตกตา่งกนั ดงันัน้จึงใช้สถิติ F-test ใน
การทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง  31 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 
โดยวิธีทดสอบแบบ F-test 

พฤตกิรรมการลงทุน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านการลงทนุถกูต้อง
ตามหลกัการอิสลาม 

ระหวา่งกลุม่ 2 3.735 1.867 2.072 .127 

ภายในกลุม่ 397 357.863 .901   

รวม 399 361.598    
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จากตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม โดยใช้วิธีทดสอบทางสถิติด้วยคา่ 
F-test พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั .127 ซึ่งมีคา่มากกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า มสุลิมท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนัมีพฤติกรรม
การลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 
 

ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ .706 2 397 .494 

จากตารางท่ี 32 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ โดยใช้ Levene’s test พบวา่ คา่ Sig. 
เท่ากับ .494 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า แตล่ะระดบัการศึกษาสงูสุดมีความแปรปรวนในด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับ
รายได้ท่ี ไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง  33 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของพฤติก รรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
โดยวิธีทดสอบแบบ F-test 

พฤตกิรรมการลงทุน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ระดบัการลงทนุเม่ือ
เทียบกบัรายได้ 

ระหวา่งกลุม่ 2 1.249 .625 .707 .494 

ภายในกลุม่ 397 350.548 .883   

รวม 399 351.797    
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จากตารางท่ี 33 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ โดยใช้วิธีทดสอบทางสถิติด้วยคา่ F-
test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ .494 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า มสุลิมท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนัมีพฤติกรรม
การลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 
 

สมมตฐิานที่ 1.5 มสุลิมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 

มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการลงทนุแตกต่างกนั 
ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี การลงทุนถูกต้องตามหลกัการการอิสลาม และระดบั
การลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0 : มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุน
แตกตา่งกนั ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี การลงทนุถกูต้องตามหลกัการการอิสลาม 
และระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุน
แตกตา่งกนั ในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี การลงทนุถกูต้องตามหลกัการการอิสลาม 
และระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั 
 

ตาราง 34 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงนิท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี จ าแนกตามอาชีพ 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี 3.082* 3 396 .027 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตารางท่ี 34 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี โดยใช้ Levene’s test พบว่าคา่ Sig. 
เท่ากบั .027 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า มสุลิมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความแปรปรวนในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ีย
ตอ่ปีแตกตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 35 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการลงทุนในด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุน
เฉล่ียต่อปี จ าแนกตามอาชีพโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Brown-Forsythe Test 

Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี 3.670* 3 316.799 .013 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 35 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงนิที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี โดยวิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 
พบว่ามีคา่ Sig. เท่ากบั .013 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มสุลิมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวน
เงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดงันัน้จึงได้น าผล
การวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s 
T3 เพ่ือเป็นการหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตาม
ตารางท่ี 35 
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ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของมุสลิมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันกับพฤติกรรมการ
ลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่ น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี  โดยใช้ 
Dunnett's T3 

อาชีพ 

x̅ 

นักศึกษา/
เกษียณ/ไม่ได้
ท างาน และ

อื่นๆ 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

22,805.56 69,772.15 57,292.68 85,847.22 
นักศึกษา/

เกษียณ/ไม่ได้
ท างาน และ

อื่นๆ 

22,805.56 - 
-46,966.57* 
(.028) 

-34,487.127* 
(.022) 

-63,041.667* 
(.000) 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

69,772.15  - 
12,479.469 
(.987) 

-16,075.070 
(.972) 

ลูกจ้าง/
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

57,292.68   - 
-28,554.539 

(.520) 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

85,847.22    - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 36 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของมุสลิมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันกับ

พฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี 
พบวา่  

มุสลิมท่ีมีอาชีพนกัศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กับมุสลิมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่า Sig. เท่ากับ .028 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีอาชีพ
นักศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กับมุสลิมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
พฤตกิรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  46,966.57 บาท แสดงว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพ 
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นกัศกึษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ มีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ีย
ตอ่ปีน้อยกวา่มสุลิมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจเทา่กบั 46,966.57 บาท 

มุสลิมท่ีมีอาชีพนักศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กับมุสลิมท่ีมีอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ .022 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีอาชีพ 
นักศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กับมุสลิมท่ีมีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มี
พฤตกิรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 34,487.127 บาท แสดงว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพ 
นกัศกึษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ มีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ีย
ตอ่ปีน้อยกวา่มสุลิมท่ีมีอาชีพลกูจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชนเทา่กบั 34,487.127 บาท 

มสุลิมท่ีมีอาชีพนกัศกึษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
สว่นตวั มีคา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกวา่ .05 หมายความวา่ มสุลิมท่ีมีอาชีพ นกัศกึษา/เกษียณ/
ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวน
เงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี แตกต่างกันเป็นรายคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
ผลตา่งคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 63,041.667 บาท แสดงวา่มสุลิมท่ีมีอาชีพนกัศกึษา/เกษียณ/ไมไ่ด้ท างานและ
อ่ืนๆ มีพฤตกิรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปีน้อยกวา่มสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจสว่นตวัเทา่กบั 63,041.667 บาท 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 
 

ตาราง 37 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม จ าแนกตามอาชีพ 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม 2.457 3 396 .063 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 37 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม โดยใช้ Levene’s test พบว่าค่า 
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Sig. เท่ากับ .063 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า มุสลิมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความแปรปรวนในด้านการลงทุนถูกต้องตาม
หลกัการอิสลาม ไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง  38 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม จ าแนกตามอาชีพ โดยวิธี
ทดสอบแบบ F-test 

พฤตกิรรมการลงทุน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านการลงทนุถกูต้อง
ตามหลกัการอิสลาม 

ระหวา่งกลุม่ 3 11.890 3.963 4.488* .004 

ภายในกลุม่ 396 349.707 .883   

รวม 399 361.597    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 38 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต

กรุงเทพมหานครด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม โดยใช้วิธีทดสอบทางสถิติด้วยคา่ F-
test พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มสุลิมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุด้าน
การลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้จึง
ได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD 
เพ่ือเป็นการหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ตามตารางท่ี 
38 
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ตาราง 39 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของมุสลิมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันกับพฤติกรรมการ
ลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม โดยใช้ 
LSD 

อาชีพ 

x̅ 

นักเรียน/
นักศึกษา/

เกษียณ/ไม่ได้
ท างาน และ

อื่นๆ 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

3.35 3.34 3.24 3.65 
นักเรียน/
นักศึกษา/

เกษียณ/ไม่ได้
ท างาน และ

อื่นๆ 

3.35 - 
.010 
(.952) 

.108 
(.482) 

-.294 
(.051) 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.34  - 
.098 
(.471) 

-.304* 
(.021) 

ลูกจ้าง/
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

3.24   - 
-.402* 
(.001) 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

3.65    - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 39 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของมุสลิมท่ีมีอาชีพ

แตกตา่งกนักบัพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตาม
หลักการอิสลาม พบวา่ 

มสุลิมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
มีค่า Sig. เท่ากับ .021 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทนุถูกต้อง
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ตามหลักการอิสลาม แตกต่างกันเป็นรายคู่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลต่าง
คา่เฉล่ียอยู่ท่ี .304 แสดงว่ามสุลิมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการลงทนุ
ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .304 

มสุลิมท่ีมีอาชีพลกูจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชน กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั มี
คา่ Sig. เทา่กบั .001 ซึง่น้อยกวา่ .05 หมายความวา่ มสุลิมท่ีมีอาชีพลกูจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชน  
กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการ
อิสลาม แตกต่างกันเป็นรายคู่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
.402 แสดงว่ามสุลิมท่ีมีอาชีพลกูจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทุน
ถูกต้องตามหลักการอิสลาม น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว โดยมีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั .402 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 
 

ตาราง 40 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ จ าแนกตามอาชีพ 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ 1.376 3 396 .250 

จากตารางท่ี 40 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ โดยใช้ Levene’s test พบวา่ คา่ Sig. 
เท่ากับ .250 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า มสุลิมท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความแปรปรวนในด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับ
รายได้ ไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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ตาราง  41 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ จ าแนกตามอาชีพ โดยวิธีทดสอบ
แบบ F-test 

พฤตกิรรมการลงทุน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ด้านระดบัการลงทนุ
เม่ือเทียบกบัรายได้ 

ระหวา่งกลุม่ 3 48.588 16.196 21.153* .000 

ภายในกลุม่ 396 303.209 .766   

รวม 399 351.797    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 41 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้  โดยใช้ F-test พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า มุสลิมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือ
เทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้จึงได้น าผลการวิเคราะห์
ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD เพ่ือเป็นการหาว่า
คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตามตารางท่ี 41 
 
ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของมุสลิมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันกับพฤติกรรมการ
ลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ โดยใช้ LSD 

อาชีพ 

x̅ 

นักศึกษา/
เกษียณ/ไม่ได้
ท างาน และ

อื่นๆ 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

3.28 3.28 3.15 3.94 
นักศึกษา/

เกษียณ/ไม่ได้
ท างาน และ

อื่นๆ 

3.28 - 
-.001 
(.996) 

.123 
(.389) 

-.660* 
(.001) 
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อาชีพ  

นักศึกษา/
เกษียณ/ไม่ได้
ท างาน และ
อื่นๆ 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

x̅ 3.28 3.28 3.15 3.94 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.28  - 
.124 
(.326) 

-.659* 
(.000) 

ลูกจ้าง/
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

3.15   - 
-.783* 
(.000) 

ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

3.94    - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 42 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของมุสลิมท่ีมีอาชีพ

แตกตา่งกนักับพฤติกรรมการลงทนุของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือ
เทียบกับรายได้ พบวา่ 

มสุลิมท่ีมีอาชีพนกัศกึษา/เกษียณ/ไมไ่ด้ท างานและอ่ืนๆ กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั มีคา่ Sig. เท่ากบั .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มสุลิมท่ีมีอาชีพนกัศกึษา/เกษียณ/
ไมไ่ด้ท างานและอ่ืนๆ กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั มีพฤตกิรรมการลงทนุด้านระดบัการ
ลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีผลตา่ง
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .660 แสดงว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพนกัศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ มีพฤติกรรม
การลงทุนด้านระดบัการลงทุนของท่านเม่ือเทียบกับรายได้ท่ีท่านได้รับ น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพ
ค้าขาย/ธรุกิจสว่นตวั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .660 

มสุลิมท่ีมีอาชีพลกูจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชนกบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั มี
คา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกวา่ .05 หมายความวา่ มสุลิมท่ีมีอาชีพลกูจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชน 
กับมุสลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับ
รายได้ แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี .659 
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แสดงว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดับการ
ลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวัโดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย
เทา่กบั .659 

มสุลิมท่ีมีอาชีพลกูจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชน กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั มี
คา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกวา่ .05 หมายความวา่ มสุลิมท่ีมีอาชีพลกูจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชน 
กับมุสลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับ
รายได้ แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี .783 
แสดงว่ามสุลิมท่ีมีอาชีพลกูจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทุน
เม่ือเทียบกบัรายได้ น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวัโดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 
.659 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 
 
 
สมมติฐานที่  1.6 มสุลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลงทนุแตกต่าง

กนั 

มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุน
แตกต่างกัน ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี การลงทุนถูกต้องตามหลกัการอิสลาม และ
ระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั ซึง่สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี  ้

H0 : มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ลงทนุแตกตา่งกัน ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี การลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม 
และระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ลงทนุแตกตา่งกัน ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี การลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม 
และระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั 
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ตาราง 43 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงนิท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี 7.028* 4 395 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 43 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี โดยใช้ Levene’s test พบวา่ คา่ Sig. 
เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า แตล่ะระดบัการศกึษาสงูสดุมีความแปรปรวนในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ีย
ตอ่ปีแตกตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ตาราง 44 แสดงความแตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ีย
ต่อปี จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือนโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Brown-Forsythe Test 

Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี 7.487* 4 242.237 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 44 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยวิธี
ทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบว่า ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี มีค่า Sig. เท่ากับ 
.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า มุสลิมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุน
เฉล่ียต่อปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้จึงได้น าผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเป็นการหา
วา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ตามตารางท่ี 44 
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ตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนักบัพฤติกรรม
การลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี โดยใช้ 
Dunnett's T3 

รายได้
ต่อเดือน 

x̅ 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,001 – 
45,000 บาท 

มากกว่า 
45,000 บาท 

16,010.87 54,838.38 48,718.75 66,989.80 143,360.66 

น้อยกว่า
หรือ
เท่ากับ 
15,000 
บาท 

16,010.87 - 
-38,827.51 
(.209) 

-32,707.88 
(.082) 

-50,978.93* 
(.000) 

-127,349.79* 
(.000) 

15,001 – 
25,000 
บาท 

54,838.38  - 
6,119.63 
(1.00) 

-12,151.41 
(1.00) 

-88,522.27* 
(.026) 

25,001 – 
35,000 
บาท 

48,718.75   - 
-18,271.05 
(.955) 

-94,641.91* 
(.005) 

35,001 – 
45,000 
บาท 

66,989.80    - 
-76,370.86* 
(.044) 

มากกว่า 
45,000 
บาท 

143,360.66     - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 45 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องมสุลิมท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกันกับพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนเงินที่
น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบวา่ 

มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 
35,001 – 45,000 บาท มีคา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกวา่ .05 หมายความวา่ มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่
เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มี
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พฤตกิรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 50,978.93 บาท แสดงว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี 
น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน  35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 
50,978.93 บาท 

มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 
มากกว่า 45,000 บาท มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่
เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 45,000 บาท มี
พฤตกิรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 127,349.79 บาท แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ีย
ต่อปี น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 
127,349.79 บาท 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ .026 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน มากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทนุ
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 88,522.27 บาท แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 
บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน มากกวา่ 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 88,522.27 บาท 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ .005 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน มากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทนุ
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 94,641.91 บาท แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 
บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน มากกวา่ 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 94,641.91 บาท 
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มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ .044 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน มากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทนุ
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 76,370.86 บาท แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 
บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน มากกวา่ 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 76,370.86 บาท 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 

ตาราง 46 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม 4.321* 4 395 .002 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 46 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม โดยใช้ Levene’s test พบว่าค่า 
Sig. เท่ากับ .002 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความว่า แตล่ะระดบัการศกึษาสงูสดุมีความแปรปรวนในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุน
เฉล่ียตอ่ปีแตกตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 47 แสดงความแตกตา่งระหวา่งพฤตกิรรมการลงทนุในด้านการลงทุนถูกต้องตาม
หลักการอิสลาม จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือนโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Brown-Forsythe Test 

Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านการลงทุนโดยรวมท่ีผ่านมาถูกต้องตาม
หลกัการอิสลามเพียงใด 

4.204* 4 286.148 .003 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตารางท่ี 47 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม โดยวิธีทดสอบแบบ Brown-
Forsythe พบว่ามีค่า Sig. เท่ากับ .003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มสุลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกตา่งกันมีพฤติกรรม
การลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 ดังนัน้จึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเป็นการหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 ตามตารางท่ี 35 

ตาราง 48 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนักบัพฤติกรรม
การลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม โดยใช้ 
Dunnett's T3 

รายได้
ต่อเดือน 

x̅ 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,001 – 
45,000 บาท 

มากกว่า 
45,000 บาท 

3.48 3.19 3.27 3.62 3.67 

น้อยกว่า
หรือ
เท่ากับ 
15,000 
บาท 

3.48 - 
.286 
(.782) 

.207 
(.947) 

-.144 
(.994) 

-.194 
(.980) 

15,001 – 
25,000 
บาท 

3.19  - 
-.079 
(1.00) 

-.431* 
(.014) 

-.480* 
(.032) 

25,001 – 
35,000 
บาท 

3.27   - 
-.352* 
(.027) 

-.401 
(.068) 

35,001 – 
45,000 
บาท 

3.62    - 
-.050 
(1.00) 

มากกว่า 
45,000 
บาท 

3.67     - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 48 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องมสุลิมท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกันกับพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการลงทุน
ถูกต้องตามหลักการอิสลาม พบวา่ 

มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 15,001 – 25,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ .014 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีพฤตกิรรมการลงทนุ
ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .431  แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มี
พฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 
35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .431 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ .032 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุน
ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .480 แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มี
พฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน
มากกวา่ 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .480 

มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ .027 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีพฤตกิรรมการลงทนุ
ด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .352 แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มี
พฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 
35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .352 

สว่นรายคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 49 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ 3.579* 4 395 .007 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 49 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ โดยใช้ Levene’s test พบวา่คา่ Sig. 
เท่ากบั .007 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความว่า แตล่ะระดบัการศึกษาสูงสุดมีความแปรปรวนในด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับ
รายได้ แตกตา่งกนั ดงันัน้จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 50 แสดงความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการลงทุนด้านระดับการลงทุนของท่านเม่ือ
เทียบกับรายได้ที่ท่านได้รับ จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือนโดยใช้วิธีทดสอบแบบ Brown-Forsythe 

 

พฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม 
Brown-Forsythe Test 

Statistic df1 df2 Sig. 
ด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ 13.510* 4 263.224 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 50 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ โดยวิธีทดสอบ Brown-Forsythe พบว่า 
มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุด้านระดบั
การลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้จึงได้น าผล
การวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s 
T3 เพ่ือเป็นการหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตาม
ตารางท่ี 50 
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ตาราง 51 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนักบัพฤติกรรม
การลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ โดยใช้ 
Dunnett's T3 

 

รายได้
ต่อเดือน 

x̅ 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
15,000 บาท 

15,001 – 
25,000 บาท 

25,001 – 
35,000 บาท 

35,001 – 
45,000 บาท 

มากกว่า 
45,000 บาท 

3.33 3.11 3.25 3.89 3.89 

น้อยกว่า
หรือ
เท่ากับ 
15,000 
บาท 

3.33 - 
.215 
(.921) 

.076 
(1.00) 

-.562* 
(.023) 

-.559 
(.074) 

15,001 – 
25,000 
บาท 

3.11  - 
-.139 
(.932) 

-.777* 
(.000) 

-774* 
(.000) 

25,001 – 
35,000 
บาท 

3.25   - 
-.638* 
(.000) 

-.635* 
(.001) 

35,001 – 
45,000 
บาท 

3.89    - 
-.003 
(1.00) 

มากกว่า 
45,000 
บาท 

3.89     - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางท่ี 51 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูข่องมสุลิมท่ีมีรายได้ต่อ

เดือนแตกต่างกันกับพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านระดบัการลงทุน
เม่ือเทียบกบัรายได้ พบวา่ 

มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 
35,001 – 45,000 บาท มีคา่ Sig. เทา่กบั .023 ซึง่น้อยกวา่ .05 หมายความวา่ มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่
เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มี
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พฤติกรรมการลงทุนด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ แตกต่างกันเป็นรายคู่อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี .562  แสดงว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ 
น้อยกวา่มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .562 

มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 15,001 – 25,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีพฤตกิรรมการลงทนุ
ด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ แตกต่างกันเป็นรายคู่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .777  แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มี
พฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .777 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
15,001 – 25,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุน
ด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ แตกต่างกันเป็นรายคู่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .774  แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มี
พฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน
มากกวา่ 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .774 

มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 25,001 – 35,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีพฤตกิรรมการลงทนุ
ด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ แตกต่างกันเป็นรายคู่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .638  แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มี
พฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .638 
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มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท กบัมสุลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุน
ด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ แตกต่างกันเป็นรายคู่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .635  แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มี
พฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน
มากกวา่ 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .635 

 
สว่นรายคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง 

 
 

สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล และความรู้
ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม มีผลกับพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านทรัพย์สินท่ีมีการลงทนุ ซึง่ในการวิจยัครัง้นีจ้ะศกึษาพฤตกิรรมการลงทนุใน
ทรัพย์สินลงทนุ 3 ประเภท ท่ีเป็นธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลาม ได้แก่ หุ้นสามญัฮาลาล กองทนุ
รวมฮาลาล และการออมหรือฝากประจ าแบบอิสลาม  

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม ไม่ มีผลกับพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านทรัพย์สินท่ีมีการลงทนุ  

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
ในด้านทรัพย์สินท่ีมีการลงทนุ 
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ตาราง 52 การทดสอบค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ ด้วยวิ ธี เ พียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) ของตวัแปรอิสระเพ่ือทดสอบหาภาวะ Multicollinearity 

 
รูปแบบการด าเนินชีวติ การวางแผนทาง

การเงนิส่วน
บุคคล 

ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ลงทุนตามหลกั

อิสลาม 
A I O 

รูปแบบการ
ด าเนินชวีิต 

A 

r 1 .577** .214* .149** .044 

Sig.(2-tailed)  .000 .000 .003 .379 

N 400 400 400 400 400 

I 
r .557* 1 .129** -.079 .089 

Sig.(2-tailed) .000  .010 .155 .074 

N 400 400 400 400 400 

O 

r .214** .129** 1 .363** -.051 

Sig.(2-tailed) .000 .010  .000 .307 

N 400 400 400 400 400 

การวางแผนทาง
การเงนิส่วนบุคคล 

r .149** -.079 .363** 1 -.023 

Sig.(2-tailed) .003 .115 .000  .653 
N 400 400 400 400 400 

ความรู้ความเข้าใจ
ในการลงทุนตาม
หลักอิสลาม 

r .044 .089 -.051 -.023 1 

Sig.(2-tailed) .379 .074 .307 .653  

N 400 400 400 400 400 

 

จากตารางท่ี 52 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครด้านการเลือกทรัพย์สินในการลงทนุ โดยอาศยัวิธีการทางสถิติด้วยแบบจ าลองโล
จิสติคในการทดสอบว่าตัวแปรอิสระใดท่ีส่งผลต่อตัวแปรตาม โดยท่ีตัวแปรอิสระจะต้องไม่มี
ความสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต ่า จึงได้ทดสอบค่าความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระด้วยวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั พบวา่ 

ระหว่างตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีน้ัน้ไม่มีตวัแปรอิสระใดมีความสัมพันธ์
ระหวา่งกนัในอตัราท่ีสงูจนเกิดภาวะท่ีตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์กนัสงูหรือเกิด Multicollinearity 
นัน่คือไม่มีค่าสัมประสิทธ์ิใดมีค่ามากกว่า 0.80 ถ้าหากว่าค่าสมัประสิทธ์ิมีค่ามากกว่า 0.80 จะ
ก่อให้เกิดภาวะท่ีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูงหรือเกิด Multicollinearity (กัลยา วานิชย์
บญัชา. 2544:437) ท่ีส่งผลตอ่ตวัแปรตาม ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงไม่ต้องพิจารณาตดัตวัแปร
อิสระใดออกไป  
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สมมติฐานที่  2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ
ความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุในหุ้นสามัญฮาลาล 
ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม ไม่มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุในหุ้นสามัญฮาลาลของมสุลิม
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทุนตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญฮาลาลของมุสลิม
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 53 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิต ิChi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests ของแบบจ าลอง
พฤตกิรรมการลงทนุในหุ้นสามัญฮาลาลของมสุลิม 

Chi-square Df Sig. 
41.762* 5 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
จากตารางท่ี 53 พบว่าคา่ Chi-square เท่ากบั 41.762 และคา่ Sig เท่ากบั .000 ซึ่งน้อย

กวา่ .05 หมายความวา่ พฤตกิรรมการลงทนุในหุ้นสามญัฮาลาลของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขึน้กบัตวัแปรอยา่งน้อย 1 ตวั 

 
ตาราง 54 การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of Fit) ของแบบจ าลอง
พฤตกิรรมการลงทนุในหุ้นสามัญฮาลาลของมสุลิม 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 439.960 .099 .142 
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จากตารางท่ี 54 แสดงการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ครัง้นี ้(Goodness of Fit) เม่ือพิจารณาคา่ Nagelkerke R Square เป็นคา่ท่ีบอกสดัสว่นท่ีสามารถ
อธิบายความผนัแปรของแบบจ าลองนี ้ซึ่งในท่ีนีมี้คา่เท่ากบั .142 หรือ ร้อยละ 14.2 ของความผนั
แปรท่ีสามารถอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสตคิของแบบจ าลองนี ้
 
ตาราง 55 แสดงผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลองพฤติกรรมการลงทนุ
ในหุ้นสามัญฮาลาลของมสุลิม 

Observed 
Predicted 

หุ้นสามัญฮาลาล Percentage 
Correct ไม่ลงทุน ลงทุน 

Step 1 หุ้นสามญัท่ีฮาลาล ไมล่งทนุ 265 19 93.3 
 ลงทนุ 105 11 9.5 
 Overall Percentage   69.0 

 
จากตารางท่ี 55 แสดงผลการทดสอบความเช่ือถือได้ของแบบจ าลองสมการถดถอย

เชิงโลจิตโดยเป็นการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ (Predicted) กับข้อมูลจริง (Observed) สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้

จากข้อมูลจริง (Observed) มีมุสลิมท่ีไม่ลงทุนในหุ้นสามญัฮาลาลจ านวนทัง้หมด 284 
คน ซึ่งสมการถดถอยเชิงโลจิสติคสามารถพยากรณ์ว่าเป็นมุสลิมท่ีไม่ลงทุนในหุ้ นสามัญ 
ฮาลาลจ านวน 265 คน แสดงวา่พยากรณ์ได้ถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 93.3 

จากข้อมลูจริง (Observed) มีมสุลิมท่ีลงทนุในหุ้นสามญัฮาลาลจ านวนทัง้หมด 116 คน 
ซึ่งสมการถอดถอยเชิงโลจิสติคสามารถพยากรณ์ว่าเป็นมุสลิมท่ีลงทุนในหุ้ นสามัญฮาลาล  
จ านวน 11 คน แสดงวา่พยากรณ์ได้ถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 9.5 

จากมสุลิมท่ีท าแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน สรุปได้ว่าสมการถดถอยเชิงโลจิสติคของ
แบบจ าลองนีส้ามารถพยากรณ์ได้ถกูต้องร้อยละ 69.0 กลา่วคือ แบบจ าลองนีส้ามารถพยากรณ์ว่า
เป็นมสุลิมท่ีไม่ลงทนุในหุ้นสามญัฮาลาล ได้ถกูต้องจ านวน 265 คน และเป็นมสุลิมท่ีลงทนุในหุ้น
สามญัฮาลาล ได้ถกูต้องจ านวน 11 คน ซึง่โดยรวมพยากรณ์ได้ถกูต้องจ านวน 276 คน  
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ตาราง  56 ปัจจัย ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้ นสา มัญฮาลาลของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร B S.E. Sig. Odds Ratio 

รูปแบบการด าเนินชีวิต     
     ด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุ (A) .141 .174 .417 1.151 
     ด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ (I) -.342* .170 .044 .710 
     ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุ (O) .566* .254 .026 1.762 
การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล (P) .057* .015 .000 1.059 
ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม (K)  -.289 .234 .217 .749 
คา่คงท่ี (Constant) -6.404 1.271 .000 .002 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

โดยท่ีตวัแปร A หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุ 

 I หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ 

 O หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุ 

 P หมายถึง      การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล 

 K หมายถึง     กลุ่มของมสุลิมท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกั
          อิสลามท่ีมีระดบัความรู้มาก เทียบกับกลุ่มมุสลิมท่ีมีระดบั
             ความรู้น้อย 

 
จากตารางท่ี 56 พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์โอกาสของการเกิดพฤติกรรมในการ

ลงทุนหุ้นสามัญฮาลาลของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ประกอบด้วยตวัแปรรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน ( I) รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัการลงทนุ (O) และการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล (P) ซึง่
สามารถเขียนในรูปแบบสมการ Logistic Function ของโอกาสในการเกิดพฤติกรรมการลงทุนหุ้น
สามญัฮาลาล (OddInvest-Stock) ได้ดงันี ้

 
Ln(OddInvest−Stock) = −6.404 − 0.324 I + 0.566 O + 0.057 P  
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โดยการพิจารณาคา่แบบจ าลองสามารถวิเคราะห์คา่ตวัแปรอิสระท่ีอธิบายตวัแปรตามได้
ถูกต้องและมีนัยส าคญัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญฮาลาล ด้วยการ
พิจารณาคา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ (Odds Ratio) ในการอธิบายความสมัพนัธ์ สามารถสรุปได้
ดงันี ้

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน (I) มีความสมัพนัธ์เชิง
ลบกบัพฤติกรรมการลงทนุในหุ้นสามญัท่ีฮาลาลของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความวา่ 
หากมสุลิมมีคะแนนด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะลงทนุ
ในหุ้นสามญัท่ีฮาลาล ลดลงร้อยละ 29% 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทุน (O) มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้ นสามัญท่ีฮาลาลของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
หมายความวา่ หากมสุลิมมีคะแนนด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้
โอกาสท่ีจะลงทนุในหุ้นสามญัท่ีฮาลาล เพิ่มขึน้ 1.762 เทา่ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (P) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ลงทนุในหุ้นสามญัท่ีฮาลาลของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่า หากมสุลิมมีคะแนน
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะลงทุนในหุ้นสามญัท่ีฮา
ลาล เพิ่มขึน้ 1.059 เทา่ 
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สมมติฐานที่  2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ
ความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุกองทุนรวมฮาลาล 
ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม ไม่มีผลกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมฮาลาล ของ
มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤติกรรมการลงทนุกองทุนรวมฮาลาล ของมสุลิม
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 57 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิต ิChi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests ของแบบจ าลอง
พฤตกิรรมการลงทนุในกองทุนรวมที่ฮาลาลของมสุลิม 

Chi-square Df Sig. 
63.249* 5 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 57 พบว่าคา่ Chi-square เท่ากบั 63.249 และคา่ Sig เท่ากบั .000 ซึ่งน้อย
กวา่ .05 หมายความวา่ พฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการลงทนุใน
กองทนุรวมฮาลาล ขึน้กบัตวัแปรอยา่งน้อย 1 ตวั 
 

ตาราง 58 การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of Fit) ของแบบจ าลอง
พฤตกิรรมการลงทนุในกองทุนรวมฮาลาลของมสุลิม 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 476.741 .146 .197 
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จากตารางท่ี 58 แสดงการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ครัง้นี ้(Goodness of Fit) เม่ือพิจารณาคา่ Nagelkerke R Square เป็นคา่ท่ีบอกสดัสว่นท่ีสามารถ
อธิบายความผนัแปรของแบบจ าลองนี ้ซึ่งในท่ีนีมี้คา่เท่ากบั .197 หรือ ร้อยละ 19.7 ของความผนั
แปรท่ีสามารถอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสตคิของแบบจ าลองนี ้
 
ตาราง 59 แสดงผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลองพฤติกรรมการลงทนุ
ในกองทุนรวมฮาลาลของมสุลิม 

Observed 
Predicted 

กองทุนรวมฮาลาล Percentage 
Correct ไม่ลงทุน ลงทุน 

Step 1 กองทนุรวมท่ีฮาลาล ไมล่งทนุ 177 61 74.4 
 ลงทนุ 67 95 58.6 
 Overall Percentage   68.0 

 
จากตารางท่ี 59 แสดงผลการทดสอบความเช่ือถือได้ของแบบจ าลองสมการถดถอย

เชิงโลจิตโดยเป็นการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ (Predicted) กับข้อมูลจริง (Observed) สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้

จากข้อมลูจริง (Observed) มีมสุลิมท่ีไมล่งทนุในกองทนุรวมฮาลาลจ านวนทัง้หมด 238 
คน ซึ่งสมการถดถอยเชิงโลจิสติคสามารถพยากรณ์ว่าเป็นมสุลิมท่ีไม่ลงทนุในกองทุนรวมฮาลาล 
จ านวน 177 คน แสดงวา่พยากรณ์ได้ถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 74.4 

จากข้อมูลจริง (Observed) มีมุสลิมท่ีลงทุนในกองทุนรวมฮาลาลจ านวนทัง้หมด 162 
คน ซึ่งสมการถอดถอยเชิงโลจิสติคสามารถพยากรณ์ว่าเป็นมุสลิมท่ีลงทุนในกองทุนรวม  
ฮาลาล จ านวน 95 คน แสดงวา่พยากรณ์ได้ถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 58.6 

จากมสุลิมท่ีท าแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน สรุปได้ว่าสมการถดถอยเชิงโลจิสติคของ
แบบจ าลองนีส้ามารถพยากรณ์ได้ถกูต้องร้อยละ 68.0 กลา่วคือ แบบจ าลองนีส้ามารถพยากรณ์ว่า
เป็นมุสลิมท่ีไม่ลงทุนในกองทุนรวมฮาลาล ได้ถูกต้องจ านวน 177 คน และเป็นมุสลิมท่ีลงทุนใน
กองทนุรวมท่ีฮาลาล ได้ถกูต้องจ านวน 95 คน ซึง่โดยรวมพยากรณ์ได้ถกูต้องจ านวน 272 คน  
 



  151 

ตาราง 60 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมฮาลาลของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร B S.E. Sig. Odds Ratio 

รูปแบบการด าเนินชีวิต     
     ด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุ (A) .318 .165 .054 1.375 
     ด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ (I) -.625* .164 .000 .535 
     ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุ (O) .298 .233 .200 1.348 
การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล (P) .067* .014 .000 1.070 
ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม (K)  -.173 .224 .439 .841 
คา่คงท่ี (Constant) -5.182 1.156 .000 .006 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

โดยท่ีตวัแปร A หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุ 

 I หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ 

 O หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุ 

 P หมายถึง      การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล 

 K หมายถึง     กลุ่มของมสุลิมท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกั
          อิสลามท่ีมีระดบัความรู้มาก เทียบกับกลุ่มมุสลิมท่ีมีระดบั
             ความรู้น้อย 

จากตารางท่ี 60 พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์โอกาสของพฤติกรรมในการลงทุน
กองทุนรวมฮาลาล ของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 
ประกอบด้วยตวัแปรรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ (I) และการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล (P) ซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบสมการ Logistic Function ของโอกาสใน
การเกิดพฤตกิรรมการลงทนุกองทนุรวมฮาลาล (OddInvest-FUND) ได้ดงันี ้

 
Ln(OddInvest−Fund) = −5.182 − 0.625 I + 0.067 P  
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โดยการพิจารณาคา่แบบจ าลองสามารถวิเคราะห์คา่ตวัแปรอิสระท่ีอธิบายตวัแปรตามได้
ถูกต้องและมีนยัส าคญัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมฮาลาล ด้วยการ
พิจารณาคา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ (Odds Ratio) ในการอธิบายความสมัพนัธ์ สามารถสรุปได้
ดงันี ้

 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน (I) มีความสมัพนัธ์เชิงลบ
กบัพฤติกรรมการลงทนุกองทนุรวมฮาลาล ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่า หาก
มุสลิมมีคะแนนด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุนเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะเลือก
ลงทนุในกองทนุรวมฮาลาล ลดลงเทา่กบั 46.5% 

 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (P) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ลงทุนกองทุนรวมฮาลาล ของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่า หากมุสลิมมีคะแนน
การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะเลือกลงทนุในกองทนุรวม
ฮาลาล เพิ่มขึน้ 1.070 เทา่ 
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สมมติฐานที่  2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ
ความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ า
แบบอิสลามของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม ไม่มีผลกับพฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าแบบ
อิสลามของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม
ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 61 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสถิต ิChi-square ด้วยวิธี Omnibus Tests ของแบบจ าลอง
พฤตกิรรมการออมเงนิหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมสุลิม 

Chi-square Df Sig. 
54.926* 5 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 61 พบว่าค่า Chi-square เท่ากับ 54.926 และค่า Sig เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า .05 หมายความว่า พฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม ของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร ขึน้กบัตวัแปรอยา่งน้อย 1 ตวั 
 
ตาราง 62 การทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of Fit) ของแบบจ าลอง
พฤตกิรรมการออมเงนิหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมสุลิม 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 468.948 .128 .176 
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 จากตารางท่ี 62 แสดงการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครัง้
นี ้(Goodness of Fit) เม่ือพิจารณาค่า Nagelkerke R Square เป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนท่ีสามารถ
อธิบายความผนัแปรของแบบจ าลองนี ้ซึ่งในท่ีนีมี้คา่เท่ากบั .176 หรือ ร้อยละ 17.6 ของความผนั
แปรท่ีสามารถอธิบายได้ในเชิงสมการโลจิสตคิของแบบจ าลองนี ้
 
ตาราง 63 แสดงผลการทดสอบความแม่นย าในการพยากรณ์ของแบบจ าลองพฤติกรรมการออม
เงนิหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมสุลิม 

Observed 

Predicted 
ออมเงนิหรือฝากประจ า

แบบอิสลาม 
Percentage 

Correct 
ไม่ลงทุน ลงทุน 

Step 1 ออมเงินหรือฝาก
ประจ าแบบอิสลาม 

ไมล่งทนุ 52 93 35.9 
 ลงทนุ 32 223 87.5 
 Overall Percentage   68.8 

 
จากตารางท่ี 63 แสดงผลการทดสอบความเช่ือถือได้ของแบบจ าลองสมการถดถอย

เชิงโลจิตโดยเป็นการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ (Predicted) กับข้อมูลจริง (Observed) สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้

จากข้อมูลจริง (Observed) มีมุสลิมท่ีไม่ออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม จ านวน
ทัง้หมด 145 คน ซึ่งสมการถดถอยเชิงโลจิสติคสามารถพยากรณ์ว่าเป็นมุสลิมท่ีไม่ออมเงินหรือ
ฝากประจ าแบบอิสลาม จ านวน 52 คน แสดงวา่พยากรณ์ได้ถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 35.9 

จากข้อมูลจริง (Observed) มีมุสลิมท่ีออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม จ านวน
ทัง้หมด 255 คน ซึง่สมการถอดถอยเชิงโลจิสติคสามารถพยากรณ์ว่าเป็นมสุลิมท่ีออมเงินหรือฝาก
ประจ า แบบอิสลาม จ านวน 223 คน แสดงวา่พยากรณ์ได้ถกูต้องคดิเป็นร้อยละ 87.5 

จากมสุลิมท่ีท าแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน สรุปได้ว่าสมการถดถอยเชิงโลจิสติคของ
แบบจ าลองนีส้ามารถพยากรณ์ได้ถกูต้องร้อยละ 68.8 กลา่วคือ แบบจ าลองนีส้ามารถพยากรณ์ว่า
เป็นมสุลิมท่ีไมอ่อมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม ได้ถกูต้องจ านวน 52 คน และเป็นมสุลิมท่ีออม
เงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม ได้ถกูต้องจ านวน 223 คน ซึ่งโดยรวมพยากรณ์ได้ถกูต้องจ านวน 
275 คน  
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ตาราง 64 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมสุลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร B S.E. Sig. Odds Ratio 

รูปแบบการด าเนินชีวิต     
     ด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุ (A) .130 .156 .404 1.139 
     ด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ (I) -.755* .158 .000 .470 
     ด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุ (O) .679* .237 .004 1.972 
การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล (P) .029* .012 .020 1.029 
ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม (K)  -.221 .229 .334 .801 
คา่คงท่ี (Constant) -1.988 1.047 .058 .137 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

โดยท่ีตวัแปร A หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุ 

 I หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ 

 O หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุ 

 P หมายถึง      การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล 

 K หมายถึง     กลุ่มของมสุลิมท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกั
          อิสลามท่ีมีระดบัความรู้มาก เทียบกับกลุ่มมุสลิมท่ีมีระดบั
             ความรู้น้อย 

 
จากตารางท่ี 64 พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์โอกาสของพฤติกรรมในการออมเงิน

หรือฝากประจ าแบบอิสลามของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 ประกอบด้วยตวัแปรรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ ( I) รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัการลงทนุ (O) และการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล (P) ซึง่
สามารถเขียนในรูปแบบสมการ Logistic Function ของโอกาสในการเกิดพฤติกรรมการลงทุนหุ้น
สามญัฮาลาล (OddInvest-Saving) ได้ดงันี ้

 
Ln(OddInvest−Saving) = −1.988 − 0.755 I + 0.679 O + 0.029 P  
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โดยการพิจารณาคา่แบบจ าลองสามารถวิเคราะห์คา่ตวัแปรอิสระท่ีอธิบายตวัแปรตามได้
ถกูต้องและมีนยัส าคญัท่ีคาดว่าจะมีผลตอ่พฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม  
ด้วยการพิจารณาคา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ (Odds Ratio) ในการอธิบายความสมัพนัธ์ สามารถ
สรุปได้ดงันี ้

 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน (I) มีความสมัพนัธ์เชิงลบ
กับพฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
หมายความว่า หากมสุลิมมีคะแนนด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทนุเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้
โอกาสท่ีจะออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม ลดลงเทา่กบั 53% 

 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทุน (O) มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
หมายความวา่ หากมสุลิมมีคะแนนด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้
โอกาสท่ีจะออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม เพิ่มขึน้ 1.972 เทา่ 

 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (P) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการออม
เงินหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่า หากมุสลิมมี
คะแนนการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคลเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะออมเงินหรือฝาก
ประจ าแบบอิสลาม เพิ่มขึน้ 1.029 เทา่ 
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตาราง 65 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 1 มสุลิมในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากร 
ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มี
พฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 

พฤตกิรรมการลงทุน
ของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

อาชีพ รายได้ 

จ านวนเงินท่ีน าไป
ลงทนุเฉล่ียตอ่ปี  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การลงทนุถกูต้องตาม
หลกัอิสลาม ✓    ✓ ✓ 

ระดบัการลงทนุเม่ือ
เทียบกบัรายได้   ✓  ✓ ✓ 

 

ตาราง 66 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินสว่น
บุคคล และความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม มีผลกับพฤติกรรมการลงทุนของ
มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านการเลือกทรัพย์สินในการลงทนุ 

พฤตกิรรมการลงทุน
ของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการด าเนินชีวิต   

A I O P K 

การลงทนุในหุ้นสามญั
ฮาลาล  ✓ ✓ ✓  

การลงทนุในกองทนุ 
ฮาลาล  ✓  ✓  

การออมเงินหรือฝาก
ประจ าแบบอิสลาม  ✓ ✓ ✓  
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หมายเหต ุ 
เคร่ืองหมาย ✓ หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน H1 หรือ มีผลตอ่พฤตกิรรมการลงทนุ 
เคร่ืองหมาย  หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน H0 หรือไมมี่ผลตอ่พฤตกิรรมการลงทนุ 

A หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุ 

I หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุ 

O หมายถึง      รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุ 

P หมายถึง      การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล 

K หมายถึง     ความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษา “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยผลของการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
กบัธุรกรรมการเงินอิสลาม และผู้ ท่ีต้องการศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล และความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม ท่ีมีผลตอ่
พฤติกรรมการลงทุนของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการสร้างผลิตภณัฑ์
ทางการเงินให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีเป็นมุสลิมมากยิ่งขึน้ รวมถึงน าข้อมูลไปปรับปรุง พฒันาและ
วางแผนในการท าการตลาดหรือการประชาสมัพนัธ์ได้ตรงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึน้ 
 

ความมุ่งหมายการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทนุของมุสลิม
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลามท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของ
มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพ่ือน าผลการศกึษาท่ีได้ไปใช้ประกอบการประชาสมัพนัธ์ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ในการให้ความรู้ในเร่ืองการลงทนุท่ีถกูต้องตามหลกัอิสลามให้กบัมสุลิมภายในประเทศ 
2. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้นสามญั ของมุสลิมใน

กรุงเทพฯ และน ามาปรับใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ ธนาคารท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมอิสลาม 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. มุสลิมในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 
2. รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล และความรู้ความเข้าใจใน

การลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครในด้าน
การเลือกทรัพย์สินในการลงทนุ 

2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุในหุ้นฮาลาล 

2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุในกองทนุฮาลาล 

2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และความรู้ความ
เข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม มีผลกับพฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าตามหลัก
อิสลาม 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจยัสรุปผลได้ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 
ตอนที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน 
เพศ พบว่า มุสลิมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 

และเป็นเพศชาย 174 คน คดิเป็นร้อยละ 43.5 ตามล าดบั 
อายุ พบว่า มุสลิมส่วนใหญ่มีอายุ 28 – 37 ปี มีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 

รองลงมาคือ อายุ 38 – 47 ปี มีจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ถัดมาคือ อายุ 18 – 27 ปี มี
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ อายุ 48 ปีขึน้ไป มีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 
ตามล าดบั 

สถานภาพ พบว่า มุสลิมส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.5 และมีสถานภาพโสด จ านวน 126 คน คดิเป็นร้อยละ 31.5 ตามล าดบั 
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ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่ามสุลิมส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 
248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 109 คน คิด
เป็นจ านวน 27.3 และมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 
ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า มุสลิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายหรือท าธุรกิจส่วนตวั จ านวน 
144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาประกอบอาชีพลูกจ้างหรือพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 
123 คน คดิเป็นร้อยละ 30.8 ประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 79 คน คดิ
เป็นร้อยละ 19.7 และประกอบอาชีพนกัศึกษา เกษียณหรือไม่ได้ท างาน และอ่ืนๆ จ านวน 54 คน 
คดิเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน พบว่ามสุลิมส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 99 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมามีรายได้ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.5 มีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 24.0 มีรายได้มากกวา่ 45,000 
บาท จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 
45 คน คดิเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความ

สนใจ และด้านความคดิเห็นเก่ียวกบัการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาราย
ด้านพบวา่ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกับการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย ซึ่งมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.60 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่  

มสุลิมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุอยู่ในระดบัปานกลาง 
ในเร่ืองของท่านมีการติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุน เศรษฐกิจและการเมืองผ่านทาง Social 
Media มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.74 ท่านมีการอ่านหนงัสือการลงทุนเพ่ือเพิ่มความรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.73 และท่านมีการพดูคยุแลกเปล่ียนความรู้หรือข้อมลูในการลงทนุกับคนรู้จกั มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
2.70 ตามล าดบั  

นอกจากนีรู้ปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุอยูใ่นระดบัน้อย ใน
เร่ืองของ ทา่นมีการเข้าร่วมอบรมหรือสมัมนาเก่ียวกบัการลงทนุ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.46 และทา่นมี
การเข้าร่วมงานสง่เสริมการเงินหรือการลงทนุท่ีจดัขึน้ในประเทศ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.37 ตามล าดบั 
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รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมมีความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.028 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบวา่  

มสุลิมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุมีความสนใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ในเร่ืองของทา่นมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายวิธีการลงทนุตามหลกั
อิสลามหากมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดขึน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08 ท่านมีความสนใจใช้บริการ
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพแบบอิสลาม (Islamic RMF) มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.06 ท่านมีความสนใจ
ใช้บริการกองทนุหุ้นระยะยาวแบบอิสลาม (Islamic LTF) มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.04 ทา่นมีความสนใจ
ใช้บริการกองทุนรวมอิสลาม (Islamic Mutual Fund) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.03 และท่านมีความ
สนใจใช้บริการพอร์ตหรือบญัชีซือ้ขายหุ้นตามหลกัการอิสลาม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.93 ตามล าดบั 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย ซึง่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.996 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามุสลิมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น
เก่ียวกับการลงทุนมี มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในเร่ืองของมุสลิมจ าเป็นท่ีจะต้อง
ลงทนุโดยใช้หลกัการอิสลาม โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.29  

นอกจากนีม้สุลิมมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย ในเร่ืองของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้
ภาครัฐและเอกชนควรมีการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ด้านการลงทุนท่ีถูกหลักอิสลาม
มากกว่านี ้มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.12 ธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลามสร้างความสะดวกสบายในการ
ออมหรือการลงทุนมากขึน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 ธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลามไม่ได้มีความ
แตกต่างจากธุรกรรมทางการเงินทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 และฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงเป็น
ตวัชีว้ดัความส าเร็จในชีวิต มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.77 ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล 
ผลการวิจัยพบว่า  การวางแผนทางการ เ งินส่วนบุคคลของมุสลิมในเขต

กรุงเทพมหานคร มีระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.841 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบวา่  

มสุลิมมีระดบัการปฏิบตัิการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคลในระดบัมาก ในเร่ืองของ
ถ้าท่านมีหนีส้ินท่านสามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามเวลาท่ีก าหนดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 ท่านมีการ
วางแผนและควบคมุคา่ใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 ท่านมีการวางแผนการออม
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เงินส าหรับเปา้หมายในอนาคตมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 ทา่นใช้จา่ยเงินออมให้เกิดประโยชน์มากกว่า
ใช้จา่ยโดยไมจ่ าเป็นมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 ทา่นทานอาหารท่ีมีคณุคา่และโภชนาการท่ีดีมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 3.95 ท่านมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายก่อนตดัสินใจลงทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 
ทา่นแบง่เงินจากรายได้จ านวนหนึง่ส าหรับการออมก่อนท่ีจะน าไปใช้จา่ยอย่างอ่ืนมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.89 ท่านดูผลตอบแทน ความเส่ียงและสภาพคล่องก่อนการลงทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ท่าน
วางแผนท่ีอยู่อาศยัในอนาคตยามเกษียณอายมีุคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.85 ท่านมีการจดบนัทึกหนีส้ินท่ี
จะต้องรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 ท่านวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายหลงัการเกษียณอายุมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.84 ทา่นมีความพยายามท าให้รายได้เพิ่มขึน้อยู่เสมอมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.83 ทา่น
มีการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ท่านวางแผนในการหาอาชีพเสริมยาม
เกษียณอายุมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 ท่านมีการบนัทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจ ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.74 ถ้าท่านมีหนีส้ินท่านจะวางแผนจ่ายหนีก้่อนเสมอแล้วจึงน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 ท่านบริหารความเส่ียงโดยมีการท าประกันภัยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 และ
ทา่นใช้เวลาวา่งหลงัจากงานประจ าในการหารายได้โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.61 ตามล าดบั 
 

ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลัก
อิสลาม 

ผลการวิจยัพบว่า มสุลิมมีความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลามในระดบั
น้อย ซึ่งคา่เฉล่ียเท่ากบั 5.56 คะแนน มีผู้ตอบแบบสอบถามได้คะแนนสงูสดุคือ 8 คะแนน และมีผู้
ได้คะแนนต ่าสดุคือ 1 คะแนน เม่ือพิจารณาเป็นสดัส่วนพบว่า มสุลิมมีความรู้ความเข้าใจในระดบั
ความรู้มาก ร้อยละ 4.8 มีระดบัความรู้ปานกลาง ร้อยละ 54.0 และมีระดบัความรู้น้อย ร้อยละ 
41.2 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค าถามท่ีมสุลิมตอบถูกมากท่ีสุด 5 อนัดบัคือ มสุลิม
ทุกคนต้องสร้างความงอกเงยแก่ทรัพย์สินตามความรู้ความสามารถของตนเองไม่ว่าจะเป็นการ
ประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ หรือการลงทุนต่างๆ ร้อยละ 93.8 รองลงมาคือ ธุรกิจท่ี
ด าเนินการขัดหลักการอิสลาม เช่น ธนาคาร(ท่ีไม่ได้ใช้ระบบอิสลาม) ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ
แอลกอฮอล์, สกุรและอาหารไม่ฮาลาล, ธุรกิจบนัเทิง, ยาสบู และ การผลิตหรือจ าหน่ายอาวธุ ร้อย
ละ 86.5 มุสลิมสามารถรับดอกเบีย้จากธนาคาร แต่ไม่สามารถรับดอกเบีย้จากผู้ ท่ีมากู้ ยืมตนได้  
ร้อยละ 85.5 มูซาเราะห์กะฮ์ (Musharakah) คือการร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นหลักการ
เดียวกับการซือ้หุ้ นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ร้อยละ 68.0 และ การลงทุนท่ีอ้างอิงข้อมูลจาก
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ทรัพย์สินหรือหุ้ น เช่น สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
(Derivative Warrants) ไม่สามารถลงทุนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มความมัง่คัง่และความงอก
เงย ในกรณีท่ีไมไ่ด้ใช้เพ่ือการบริหารความเส่ียงแตใ่ช้ส าหรับการเก็งก าไร ร้อยละ 67.5 

นอกจากนีพ้บว่าค าถามท่ีมสุลิมตอบผิดมากท่ีสุด 5 อนัดบั คือ การจ่ายซะกาต เป็น
การช่วยเหลือผู้ยากไร้และลดชอ่งว่างระหวา่งคนรวยกับคนจนโดยจะต้องจ่าย 2.5% ของสินทรัพย์
ทุกชนิดรวมไปถึงหุ้นสามัญท่ีตัง้ใจลงทุนระยะยาวเพ่ือรับเงินปันผล  และท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้งานเม่ือ
ครอบครองครบรอบ 1 ปี ร้อยละ 94.0 รองลงมาคือ อิสลามห้ามการลงทุนโดยขาดการวิเคราะห์
ปัจจยัพืน้ฐานของกิจการ (Fundamental Analysis) หรือ การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical 
Analysis) ร้อยละ 65.8 มสุลิมสามารถลงทนุในหุ้นหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ ดอกเบีย้และรายได้ท่ี
ไมถ่กูหลกัศาสนาอิสลามได้ แตจ่ะต้องมีสดัสว่นไมเ่กิน 5% ของรายได้ทัง้หมด เน่ืองจากในปัจจบุนั
เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงได้ยากส าหรับธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจอิสลาม ร้อยละ 65.5 มสุลิมไม่สามารถรับก าไร
สว่นตา่งท่ีเพิ่มขึน้จากการขายหุ้น (Capital Gain) ของบริษัทท่ีมีการเติบโตเพราะถือวา่เป็นการเก็ง
ก าไร แตส่ามารถรับเงินปันผล (Dividend) ได้เพราะถือวา่เป็นการลงทนุ ร้อยละ 55.0 และตราสาร
หนี ้เชน่ พนัธบตัรรัฐบาล หรือ หุ้นกู้ของบริษัทตา่งๆ สามารถลงทนุได้ ร้อยละ 55.0 

 
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมการลงทนุ 
ผลการวิจยัด้านเป้าหมายในการลงทุน พบว่ามุสลิมส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการ

ลงทนุเพ่ือเป็นรายได้เสริมใช้ในชีวิตประจ าวนั จ านวน 255 คน คดิเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาได้แก่ 
เพ่ือสร้างความมัง่คัง่ระยะยาว จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 เพ่ือการกระจายความเส่ียง
ของเงินทุน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 เพ่ือเป็นมรดกให้ลูกหลาน จ านวน 155 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.8 และอ่ืนๆ คือเพ่ือสนบัสนนุศาสนา จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ .75  

ด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่าจ านวนเงินท่ีลงทุนมากท่ีสุดคือ 
1,500,000 บาท และ จ านวนเงินท่ีลงทุนน้อยท่ีสุดคือ 2,000 บาท โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 65,381.25 
บาท  

ด้านทรัพย์สินที่มีการลงทุน พบว่ามสุลิมส่วนใหญ่มีการออมเงิน/ฝากประจ าตาม
หลกัอิสลามมากท่ีสดุ จ านวน 255 คน คดิเป็นร้อยละ 16.76 รองมาคือท าการค้า / ท าธุรกิจ จ านวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46 มีการท าประกันชีวิต จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 10.85 ลงทนุ
ในกองทุนรวมต่างๆส าหรับอิสลาม จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 10.65 ลงทุนในทองค า/เพชร
พลอย/เคร่ืองประดับ จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ลงทุนในหุ้ นสามัญท่ีตรงหลักการ
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อิสลาม จ านวน 116 คน คดิเป็นร้อยละ 7.63  มีการออมเงิน/ฝากประจ าทัว่ไป จ านวน 111 คน คดิ
เป็นร้อยละ 7.30 ลงทนุในสลากออมสิน จ านวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 5.92 ลงทนุในสลากกินแบง่
รัฐบาล จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.14 ลงทุนในหุ้นกู้ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ จ านวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ลงทุนในหุ้ นสามัญ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 และลงทุนใน
พนัธบตัรรัฐบาล 24 คน คดิเป็นร้อยละ 1.58 ตามล าดบั 

ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 อยู่ใน
ระดบัมสุลิมคดิวา่การลงทนุโดยรวมท่ีผา่นมาอาจจะถกูหลกั 

ด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ พบวา่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.48 อยูใ่นระดบั
มสุลิมมีการลงทนุระดบัเหมาะสมมากเม่ือเทียบกบัรายได้ 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่  1 มุสลิมในกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ลงทนุแตกตา่งกนั 

สมมตฐิานที่ 1.1 มสุลิมท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 
ผลการวิจยัด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่ามสุลิมท่ีมีเพศแตกตา่ง

กนัมีพฤตกิรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม พบว่ามุสลิมท่ีมีเพศแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยเพศชายมีการประเมินการลงทุนโดยรวมท่ีผ่านมาว่าถูกต้องตามหลักการ
อิสลามมากกวา่เพศหญิง 

ด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้  พบว่ามุสลิมท่ีมีเพศแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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สมมตฐิานที่ 1.2 มสุลิมท่ีมีอายุแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 
ผลการวิจัยด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่ามุสลิมท่ีมีช่วงอายุ

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครในด้านจ านวนเงินท่ีน าไป
ลงทนุเฉล่ียตอ่ปีแตกตา่งกนั ตามรายคูด่งันี ้

มสุลิมในชว่งอาย ุ18-27 ปี กบัมสุลิมในชว่งอาย ุ48 ปีขึน้ไป มีพฤตกิรรมการลงทนุใน
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 88,114.251 บาท แสดงว่ามุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีช่วง
อาย ุ18-27 ปี มีพฤตกิรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี น้อยกวา่กลุม่มสุลิม
ในกรุงเทพมหานครท่ีมีชว่งอาย ุ48 ปีขึน้ไปโดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 88,114.251 บาท 

มสุลิมในชว่งอาย ุ28-37 ปี กบัมสุลิมในชว่งอาย ุ48 ปีขึน้ไป มีพฤตกิรรมการลงทนุใน
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 67,561.398 บาท แสดงว่ามุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีช่วง
อาย ุ28-37 ปี มีพฤตกิรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี น้อยกวา่กลุม่มสุลิม
ในกรุงเทพมหานครท่ีมีชว่งอาย ุ48 ปีขึน้ไปโดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 67,561.398 บาท 

มสุลิมในชว่งอาย ุ38-47 ปี กบัมสุลิมในชว่งอาย ุ48 ปีขึน้ไป มีพฤตกิรรมการลงทนุใน
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี แตกต่างกันเป็นรายคู่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 44,748.481 บาท แสดงว่ามุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีช่วง
อาย ุ38-47 ปี มีพฤตกิรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี น้อยกวา่กลุม่มสุลิม
ในกรุงเทพมหานครท่ีมีชว่งอาย ุ48 ปีขึน้ไปโดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 44,748.481 บาท 

ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม พบว่า มสุลิมท่ีมีช่วงอายแุตกตา่งกนั
มีพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการ
อิสลาม ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ พบว่า มสุลิมท่ีมีช่วงอายแุตกตา่งกันมี
พฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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สมมติฐานที่  1.3 มสุลิมท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการลงทนุแตกต่าง
กนั 

ผลการวิจยัด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่ามุสลิมท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสมีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ี
น าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี มากกวา่ผู้ ท่ีมีสถานภาพโสด โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเทา่กบั 33,316 บาทตอ่ปี 

ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม พบว่า มสุลิมท่ีมีสถานภาพแตกตา่ง
กันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม  ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ พบว่า มสุลิมท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั
มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 โดยผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสมีระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีได้รับมากกว่าผู้ ท่ี
มีสถานภาพโสด 

 
สมมติฐานที่  1.4 มุสลิมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ

ลงทนุแตกตา่งกนั 
ผลการวิจัยด้านจ านวนเงินที่ น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่ามุสลิมท่ีมีระดับ

การศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวน
เงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปีแตกตา่งกนั รายคูด่งันี ้

มุสลิมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีระดับปริญญาตรี กับมุสลิมท่ีมีระดับการศึกษา
สงูสดุสงูกวา่ปริญญาตรี มีพฤตกิรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนั
เป็นรายคู่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 103,679.154 บาท 
แสดงว่า มสุลิมท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีระดบัปริญญาตรี มีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงิน
ท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปีน้อยกว่ามุสลิมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดสูงมากกว่าปริญญาตรี เท่ากับ 
103,679.154 บาท 

ด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่า มุสลิมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสดุ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ พบว่า มสุลิมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สมมตฐิานที่ 1.5 มสุลิมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั 
ผลการวิจัยด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่า มุสลิมท่ีมีอาชีพ

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปีแตกต่างกัน ตามรายคู่
ดงันี ้ 

มุสลิมท่ีมีอาชีพนักศึกษา /เกษียณ /ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กับมุสลิมท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี 
แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 46,966.57 
บาท แสดงว่ามสุลิมท่ีมีอาชีพ นกัศกึษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ มีพฤติกรรมการลงทนุด้าน
จ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปีน้อยกว่ามสุลิมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจเทา่กบั 
46,966.57 บาท 

มสุลิมท่ีมีอาชีพนกัศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพลูกจ้าง/
พนกังานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกัน
เป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 34,487.127 บาท แสดง
วา่มสุลิมท่ีมีอาชีพ นกัศกึษา/เกษียณ/ไมไ่ด้ท างานและอ่ืนๆ มีพฤตกิรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ี
น าไปลงทนุเฉล่ียต่อปีน้อยกว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพลูกจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชนเท่ากับ 34,487.127 
บาท 

มสุลิมท่ีมีอาชีพนกัศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตวั มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า มุสลิมท่ีมีอาชีพ นกัศึกษา/
เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทนุด้าน
จ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
มีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 63,041.667 บาท แสดงว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพนกัศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างาน
และอ่ืนๆ มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปีน้อยกว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวัเทา่กบั 63,041.667 บาท 
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ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม พบว่า มสุลิมท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมี
พฤตกิรรมการลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม แตกตา่งกนั ตามรายคูด่งันี ้ 

มุสลิมท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับมุสลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทุนด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม แตกต่างกันเป็นรายคู่
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .304 แสดงว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม 
น้อยกวา่มสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั โดยมีผลตา่งของค่าเฉล่ียเทา่กบั .304 

มุสลิมท่ีมีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน กับมุสลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทุนด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม แตกต่างกันเป็นรายคู่
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .402 แสดงว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพ
ลูกจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการลงทุนด้านการลงทุนถูกต้องตามหลกัการอิสลาม 
น้อยกวา่มสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .402 

ด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ พบว่า มุสลิมท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั ตามรายคูด่งันี ้ 

มสุลิมท่ีมีอาชีพนกัศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ กบัมสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/
ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนัเป็นรายคู่
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ท่ี .660 แสดงว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพ
นกัศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างานและอ่ืนๆ มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกบั
รายได้ น้อยกวา่มสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .660 

มุสลิมท่ีมีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชนกับมุสลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  .659 แสดงว่ามุสลิมท่ีมีอาชีพ
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ 
น้อยกวา่มสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวัโดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .659 

มุสลิมท่ีมีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน กับมุสลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั มีพฤติกรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี .783 แสดงว่ามสุลิมท่ีมีอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ น้อยกว่า
มสุลิมท่ีมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวัโดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั .659 
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สมมติฐานที่  1.6 มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุน
แตกตา่งกนั 

ผลการวิจยัด้านจ านวนเงินที่น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี พบว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี แตกตา่งกนั ตาม
รายคูด่งันี ้

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี 
แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 50,978.93 
บาท แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุน
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียต่อปี น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 50,978.93 บาท 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน มากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี  
แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 127,349.79 
บาท แสดงว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุน
ด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปี น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 45,000 บาท 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 127,349.79 บาท 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
มากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียต่อปี แตกตา่งกัน
เป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 88,522.27 บาท แสดง
ว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไป
ลงทุนเฉล่ียต่อปี น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน  มากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั 88,522.27 บาท 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
มากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียต่อปี แตกตา่งกัน
เป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 94,641.91 บาท แสดง
ว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไป
ลงทุนเฉล่ียต่อปี น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน  มากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั 94,641.91 บาท 
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มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
มากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียต่อปี แตกตา่งกัน
เป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 76,370.86 บาท แสดง
ว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไป
ลงทุนเฉล่ียต่อปี น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน  มากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั 76,370.86 บาท 

ด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม พบว่า มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการอิสลาม แตกต่างกัน ตาม
รายคูด่งันี ้

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท มีพฤตกิรรมการลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลาม แตกตา่ง
กนัเป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยูท่ี่ .431  แสดงวา่มสุลิม
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านการลงทุนถูกต้องตาม
หลักการอิสลาม น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั .431 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านการลงทุนถกูต้องตามหลกัการอิสลามแตกต่าง
กนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี .480 แสดงว่ามสุลิม
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านการลงทุนถูกต้องตาม
หลักการอิสลาม น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั .480 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทนุด้านการลงทนุถกูต้องตามหลกัการอิสลามแตกต่าง
กนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี .352 แสดงว่ามสุลิม
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านการลงทุนถูกต้องตาม
หลักการอิสลาม น้อยกว่ามุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั .352 

ด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ พบวา่ มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกต่าง
กนั มีพฤตกิรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั ตามรายคูด่งันี ้
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มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 35,001 – 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดับการลงทุนเม่ือเทียบกับรายได้ 
แตกตา่งกนัเป็นรายคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยู่ท่ี .562  แสดง
วา่มสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีพฤตกิรรมการลงทนุด้านระดบัการ
ลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่ง
ของคา่เฉล่ียเทา่กบั .562 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท มีพฤตกิรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั
เป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยูท่ี่ .777  แสดงวา่มสุลิมท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับ
รายได้ น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 
.777 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท  กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั
เป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยูท่ี่ .774  แสดงวา่มสุลิมท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับ
รายได้ น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของค่าเฉล่ียเท่ากับ 
.774 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท  กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
35,001 – 45,000 บาท มีพฤตกิรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั
เป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยูท่ี่ .638  แสดงวา่มสุลิมท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับ
รายได้ น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 35,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 
.638 

มุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท  กับมุสลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 45,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทนุด้านระดบัการลงทนุเม่ือเทียบกบัรายได้ แตกตา่งกนั
เป็นรายคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียอยูท่ี่ .635  แสดงวา่มสุลิมท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีพฤติกรรมการลงทุนด้านระดบัการลงทุนเม่ือเทียบกับ
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รายได้ น้อยกว่ามสุลิมท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของค่าเฉล่ียเท่ากับ 
.635 

 
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล และความรู้

ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม มีผลกับพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านการเลือกทรัพย์สินในการลงทนุ  

สมมติฐานที่  2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ
ความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกับพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญที่ฮา

ลาล ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกับการลงทุน (A) ไม่มีผลกับ

พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญฮาลาล ของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน (I) พบวา่มีผลเชิงลบ
กบัพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัฮาลาล ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่า หาก
มสุลิมมีคะแนนด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะลงทนุใน
หุ้นสามญัท่ีฮาลาล ลดลง 29% ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทุน (O) พบวา่มีผลเชิง
บวกกับพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัฮาลาล ของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่า
หากมุสลิมมีคะแนนด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทุนเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะ
ลงทนุในหุ้นสามญัท่ีฮาลาล เพิ่มขึน้ 1.762 เทา่ ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (P) พบว่ามีผลเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ลงทนุหุ้นสามญัฮาลาล ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความวา่ หากมสุลิมมีคะแนนการ
วางแผนทางการเงินส่วนบคุคลเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะลงทนุในหุ้นสามญัท่ีฮาลาล 
เพิ่มขึน้ 1.059 เทา่ ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม (K) พบวา่ไมมี่ผลกบัพฤตกิรรม
การลงทนุสามญัท่ีฮาลาล ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 



  174 

สมมติฐานที่  2.2 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ
ความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม มีผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุกองทุนรวมฮาลาล 
ของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกับการลงทุน (A) ไม่มีผลกับ
พฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมฮาลาลของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน (I) พบวา่มีผลเชิงลบ
กบัพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมฮาลาลของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่าหาก
มสุลิมมีคะแนนด้านความสนใจเก่ียวกบัการลงทนุเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะลงทนุใน
กองทนุรวมฮาลาล ลดลง 46.5% ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทุน (O) พบว่าไม่มีผล
กับพฤติกรรมการลงทนุกองทุนรวมฮาลาลของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (P) พบว่ามีผลเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ลงทนุกองทนุรวมฮาลาลของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความวา่หากมสุลิมมีคะแนนการ
วางแผนทางการเงินส่วนบคุคลเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะลงทนุในกองทนุรวมอิสลาม 
เพิ่มขึน้ 1.070 เทา่ ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม (K) พบวา่ไมมี่ผลกบัพฤตกิรรม
การลงทนุกองทนุรวมฮาลาลของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว้ 
 

สมมติฐานที่  2.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และ
ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลกัอิสลาม มีผลกับพฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ า
แบบอิสลามของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเก่ียวกับการลงทุน (A) ไม่มีผลกับ
พฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน (I) พบวา่มีผลเชิงลบ
กับพฤติกรรมการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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หมายความว่า หากมสุลิมมีคะแนนด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทนุเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้
โอกาสท่ีจะออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม ลดลง 53% ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทุน (O) พบวา่มีผลเชิง
บวกกบัพฤติกรรมการการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
หมายความวา่ หากมสุลิมมีคะแนนด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้
โอกาสท่ีจะออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม เพิ่มขึน้  1.972 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (P) พบวา่มีผลเชิงบวกกบัพฤตกิรรมการออม
เงินหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครด้าน หมายความวา่ หากมสุลิมมี
คะแนนการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคลเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะท าให้โอกาสท่ีจะออมเงินหรือฝาก
ประจ าแบบอิสลาม เพิ่มขึน้ 1.029 เทา่ ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม (K) พบวา่ไมมี่ผลกบัพฤตกิรรม
การออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

อภปิรายผล 

ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ประเดน็ให้อภิปรายดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 มสุลิมท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้
แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุแตกตา่งกนั พบวา่ 

มสุลิมท่ีมีเพศ แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทุนในด้านการลงทุนถูกต้องตามหลักการ
อิสลาม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่าเพศชายมีการประเมินการ
ลงทนุโดยรวมท่ีผ่านมาว่าถกูต้องตามหลกัการอิสลามมากกว่าเพศหญิง อาจจะเน่ืองมาจาก เพศ
ชายเป็นเพศท่ีมีความมัน่ใจและมีความกล้าสงูกว่าเพศหญิง ท าให้เพศชายมีการประเมินการลงทนุ
โดยรวมท่ีผ่านมาว่าถูกต้องตามหลกัการอิสลามมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
วิทวสั รุ่งเรืองผล (2556) ท่ีได้ศกึษากลยทุธ์ในการเปล่ียนพฤตกิรรมการออมและการลงทนุ ของคน
วยั 20-29 ปี สู่การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ พบว่า เพศชายมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ขายหุ้น
สามญัมากกวา่เพศหญิง อาจเพราะโดยธรรมชาตแิล้วเพศชายมีความกล้าเส่ียงมากกว่าเพศหญิง 
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มสุลิมท่ีมีอายุ แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่
ปี แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่าผู้ ท่ีมีอายุ 48 ปีขึน้ไปมีพฤติกรรม
การลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปีมากท่ีสดุ เน่ืองจากผู้ ท่ีอยู่ในช่วงดงักลา่วมีรายได้
เฉล่ียท่ีสงูกว่าชว่งอายอ่ืุนๆ มีหน้าท่ีการงานท่ีมัน่คง รวมถึงอายท่ีุมากขึน้แนวการลงทนุจึงต้องเพิ่ม
ความมัน่คงมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับช่วยอายุหรือวยัของนกัลงทุนของ รัชนีกร 
วงศ์จนัทร์ (2555) ท่ีได้กลา่วถึงชว่งอายขุองผู้ลงทนุไว้วา่ ในชว่งวยักลางคนเป็นชว่งชีวิตท่ีนกัลงทนุ
มีรายได้สงูกว่ารายจ่าย หน้าท่ีการงานมัน่คงรายได้สม ่าเสมอและหนีส้ินลดลง ท าให้กลุ่มท่ีมีอายุ 
48 ปีขึน้ไป มีจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปีมากท่ีสดุ  

มสุลิมท่ีมีสถานภาพ แตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุน
เฉล่ียต่อปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่าผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสมี
พฤติกรรมการลงทุนด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทุนเฉล่ียต่อปีมากกว่าผู้ ท่ีมีสถานภาพโสด อาจเกิด
จากกลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสต้องการสร้างความมัง่คัง่และมัน่คงให้กบัครอบครัว จึงมีจ านวนเงินท่ี
น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปีสูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพชรี ขุมทรัพย์ (2544) ท่ีได้ก าหนด
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการลงทุนของผู้ ท่ีมีครอบครัวและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว (Marital 
status and family responsibilities) ว่าผู้ ท่ีมีครอบครัวแล้ว ต้องรับผิดชอบความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว ท าให้เกิดความจ าเป็นต้องลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีท าให้เกิดความมัน่คงท่ีให้รายได้แน่นอน 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อธิวฒัน์ โตสนัติกลุ (2556) ศกึษาเร่ือง แนวโน้มและพฤติกรรมการ
ลงทุนของนกัลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสจะมีการลงทุน
มากกวา่ผู้ ท่ีมีสถานภาพโสด 

มสุลิมท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ี
น าไปลงทุนเฉล่ียต่อปีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่าผู้ ท่ีมีระดับ
การศกึษาสงูสดุสงูกวา่ปริญญาตรี มีพฤตกิรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียต่อปี
มากกว่าผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีระดบัปริญญาตรี อาจเพราะผู้ ท่ีจบการศกึษาระดบัสงูย่อมท่ี
จะมีหน้าท่ีการ ต าแหน่งความรับผิดชอบต่อการงานท่ีอยู่ในระดบัสูง ซึ่งจะส่งผลค่าตอบแทนท่ี
ได้รับจากการท างานท่ีจะได้รับเพิ่มมากขึน้ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  และมีความพร้อมในการ
ลงทนุ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ กิจติพร สิทธิพนัธุ์ (2552) ท่ีได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
วางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระดบัการศกึษา มีอิทธิพลตอ่การวางแผนทางการเงินส่วนบคุคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ในด้านกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด และรูปแบบในการวางแผนทางการเงิน 
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มสุลิมท่ีมีอาชีพ แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ีย
ต่อปีแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยกลุ่ม นกัศึกษา/เกษียณ/ไม่ได้ท างาน/
องค์กรศาสนา มีพฤตกิรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปีน้อยกว่ากลุม่อาชีพ
อ่ืนๆ อาจเน่ืองมาจากว่าอาชีพแตล่ะอาชีพมีความคล่องตวัทางสถานภาพทางการเงินแตกตา่งกนั
ไป ผู้ ท่ีไม่มีรายได้ก็จะมีการลงทุนท่ีน้อยเน่ืองจากไม่มีรายได้เข้ามาทุกเดือนเหมือนผู้ ท่ีมีอาชีพ
ประจ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิวัฒน์ โตสันติกุล (2556) ศึกษาเร่ือง แนวโน้มและ
พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนท่ี มีอาชีพ
แตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการลงทนุในด้านมลูคา่การลงทนุโดยเฉล่ีย (ครัง้/บาท) แตกตา่งกนั 

มสุลิมท่ีมีรายได้ แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุในด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ีย
ตอ่ปีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่ผู้ ท่ีมีรายได้มากกวา่ 45,000 บาท 
มีพฤติกรรมการลงทนุด้านจ านวนเงินท่ีน าไปลงทนุเฉล่ียตอ่ปี มากท่ีสดุ  อาจเน่ืองจากการท่ีมสุลิม
มีรายได้สงูขึน้ท าให้มีเงินเหลือจากการหกัคา่ใช้จา่ยสงูพอท่ีจะน ามาลงทนุเพิ่มขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ สพุร จรูญรังสี (2546) ได้ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ของนกั
ลงทนุทัว่ไปในกรุงเทพ พบว่านกัลงทนุท่ีมีรายได้เพิ่มสงูขึน้จะมีความถ่ีในการลงทนุเพิ่มขึน้ เพราะ
หากเงินท่ีน ามาลงทนุให้ผลตอบแทนสงู นกัลงทนุก็จะน าเงินมาลงทนุเพิ่มขึน้ 

สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบคุคล และความรู้
ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม มีผลกับพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านการเลือกทรัพย์สินในการลงทนุ พบวา่ 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทุน มีผลกบัพฤติกรรมการ
ลงทนุในหุ้นสามญัฮาลาล กองทนุฮาลาล และการออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลามของมสุลิม
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลในทางลบ กล่าวคือถ้า
มสุลิมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจเก่ียวกับการลงทนุเพิ่มขึน้ โอกาสท่ีจะมีพฤติกรรม
การลงทุนจะลดลง อาจจะเน่ืองมาจาก เมื่อมุสลิมเริ่มมีการรู้จักและมีความสนใจในการลงทุนเพ่ิม
มากขึ้น พฤติกรรมการลงทุนอาจจะมีน้อยลง ซึ่งคนที่ลงทุนอยู่แล้วอาจจะไม่ได้มีความสนใจแล้ว แต่
คนที่ไม่เคยลงทุนนั้นจะมีความสนใจมากกว่า แต่ก็ยังไม่เกิดพฤติกรรมการลงทุนขึ้นเป็นเพราะอาจจะ
ยังขาดปัจจัยบางอย่าง หรือคิดว่าการลงทุนนั้นอาจจะไม่เหมาะกับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดผู้ที่
ไม่ได้เป็นลูกค้าของ ดับเบิลยู ซานคิม (2549: 131 - 145) ที่ได้กล่าวถึงผู้ที่ยังไม่ใช่ลูกค้าว่ามีอยู่ 3 
ระดับคือ ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าแต่ก าลังจะเป็นลูกค้า ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าซึ่งปฏิเสธไม่ตั้งใจเลือกตลาด 
และผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดนี้ โดยมุสลิมที่มีความสนใจแต่ยังไม่เกิดพฤติกรรมการซื้อ
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อาจเป็นผู้ที่ยังไม่ใช่ลูกค้า ซึ่งมีความสนใจและอาจก าลังจะมีพฤติกรรมการลงทุนเพ่ิมแต่ปัจจัยยังไม่
พร้อมในตอนนี้ มีความสนใจแต่ประเมินว่าการลงทุนอาจจะไม่เหมาะกับตนเอง  หรืออาจจะมี
ทางเลือกในการลงทุนในสินทรัพย์อ่ืนแทน และยังสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคของ ค านาย 
อภิปรัชญาสกุล (2558: อ้างอิงจาก แลมบ์และคณะ,1992) ที่กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อมีอยู่ 6 
ขั้นตอน คือการรับรู้สิ่งเร้า การรับรู้ปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การซื้อ และผล
การซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งมุสลิมที่สนใจแต่ยังไม่มีพฤติกรรมลงทุนอาจจะอยู่ในขั้นการ
ประเมินทางเลือกว่าทางไหนจะเหมาะสมกับตนเองที่สุด ท าให้ยังไม่เกิดพฤติกรรมการลงทุน 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทุน มีผลกบัพฤติกรรม
การลงทนุของมสุลิมในเขตกรุงเทพมหานครในการเลือกลงทุนในหุ้นสามญัฮาลาล และการเลือก
ออมเงินหรือฝากประจ าแบบอิสลาม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลในทางบวก 
กล่าวคือถ้ามสุลิมมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทนุเพิ่มขึน้ โอกาสท่ีจะ
มีพฤติกรรมการลงทนุจะเพิ่มขึน้ เนื่องจากความคิดเห็นหรือทัศนคติเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตในเรื่องความคิดเห็น (Opinion) ของ สุมาลี 
เหลืองด ารงกิจ (2543) ที่กล่าวว่า เป็นการแสดงออกทางความคิดบนพ้ืนฐานของค่านิยมความชอบ
ของตนเองและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งเป็นการตอบสนองหรือแสดงออกต่อสิ่งต่างๆ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ กนกวรรณ ศรีนวล และ สุทธินนัทน์ พรหมสุวรรณ (2559) ท่ีได้ศึกษา
เร่ืองการศกึษาปัจจยัส่วนบคุคล พฤตกิรรมการลงทนุ และแรงจงูใจในการลงทนุของนกัลงทนุไทยท่ี
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า พฤติกรรมในด้าน
ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทนุในหุ้น เพราะทศันคติเป็นการก าหนดของพฤติกรรม
เพราะว่าเก่ียวพนักบัการรับรู้ บคุลิกภาพ และการจงูใจ ทศันคติเป็นความรู้สึกทัง้ทางบวกและทาง
ลบ  และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ องอาจ เด็ดดวง (2546) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติ ความ
คาดหวัง และแนวโน้มพฤติกรรมของชาวมุสลิ มท่ีมีต่อการจัดตัง้ธนาคารอิสลามในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 ซึ่งทศันคติท่ีดีเกิดจากการรับรู้ท่ีดี หรือการมองเห็นประโยชน์ท่ีตนจะได้รับ ดงันัน้เม่ือ
มสุลิมมีทศันคตท่ีิดีหรือความคิดเห็นท่ีดีเก่ียวกบัการลงทนุ มองเห็นประโยชน์จากการลงทนุแล้วจึง
ท าให้เกิดพฤตกิรรมการลงทนุมากขึน้ 

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มีผลกับพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานครในการเลือกลงทนุในหุ้นสามญัฮาลาล กองทนุฮาลาล และการเลือกออมเงินหรือ
ฝากประจ าแบบอิสลาม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีผลในทางบวก กล่าวคือ ถ้า
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มุสลิมมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพิ่มขึน้ โอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมการลงทุนจะเพิ่มขึน้ 
เน่ืองจาก การลงทนุนัน้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของการ
วางแผนการลงทุนท่ีศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การ
วางแผนการลงทุน (Investment Planning) เป็นเร่ืองของการบริหารทรัพย์สมบตัิหรือความมัง่คัง่ 
ซึ่งเป็นเร่ืองของวิธีการใช้ทรัพย์สมบตัิและการบริหารทรัพยากรทางการเงินในความครอบครองแต่
ละคน และแนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนการเงินส่วนบคุคลของ อจัฉรา โยมสินธุ์ (2555) ท่ีกล่าวไว้
ว่า แผนการเงินส่วนบุคคล เป็นแผนการบริหารจัดการการเงินของบุคคลเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
รายได้ในแต่ละช่วงวัยและสถานการณ์ในชีวิต ซึ่งการวางแผนทางการเงินประกอบไปด้วยแผน
ต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงแผนการออมเงิน และแผนการลงทุน ดงันัน้ผู้ ท่ีมีการวางแผนการออมและการ
ลงทนุสงู ก็จะมีโอกาสเกิดพฤตกิรรมการลงทนุสงูขึน้ 

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอิสลาม ไมมี่ผลกบัพฤตกิรรมการลงทนุของ
มสุลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และไม่สอดคล้องกับบทวิจยั
ของ Rohani Mohd and Badrul Hisram Syed Shah Alam (2013) ท่ีกลา่ววา่ ค าสอนของศาสนา
มีผลกระทบอยา่งสงูตอ่พฤตกิรรมการบริโภคและการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการ โดยค าสอนของ
อิสลามได้ถือเป็นแนวทางและเป็นสิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมการบริโภคและตดัสินใจซือ้สินค้าหรือ
บริการของมสุลิม อย่างไรก็ตามผลการวิจยัสอดคล้องกบัผลวิจยัของ องอาจ เด็ดดวง (2546) ท่ีได้
ศกึษาเร่ือง ทศันคต ิความคาดหวงั และแนวโน้มพฤติกรรมของชาวมสุลิมท่ีมีตอ่การจดัตัง้ธนาคาร
อิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้ความเข้าใจในหลกัศาสนาแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี KAP-GAP ซึ่งอธิบายถึงสาเหตุของความไม่
สอดคล้องกนัระหว่างความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม และสอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม
ในด้านปัจจยัทางสงัคม (Social Factors) วา่บางครัง้คนเรามีความรู้และทศันคตท่ีิดี แตไ่มส่ามารถ
น ามาปฏิบัติใช้ได้ อาจเป็นเพราะว่า มุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมไทยซึ่งมีวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย ท าให้อาจมีพฤติกรรมตามคนส่วนใหญ่ในสงัคมท่ีไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้องในหลกั
ศาสนาอิสลาม แม้จะมีทัศนคติท่ีดีต่อศาสนา เช่น เร่ืองการออมเงินกับดอกเบีย้ (ริบา) ท่ีคนใน
สงัคมไมจ่ าเป็นต้องสนใจ แตก่ลบักนัมสุลิมจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใสใ่จรายละเอียดตรงนี ้ความรู้
ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลามจงึไมมี่ผลตอ่พฤติกรรมการลงทนุ  
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
1. จากงานวิจยัพบว่า มุสลิมเพศชายท่ีมีอายุ 48 ปีขึน้ไป สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อ

เดือน 45,000 บาทขึน้ไป มีการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี และท าการค้าหรือท าธุรกิจ เป็นกลุ่มท่ีมี
การลงทุนแบบอิสลามมากท่ีสุด ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนแบบอิสลาม เช่น บริษัท
หลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนแบบอิสลาม สามารถน าข้อมลูนีไ้ปปรับใช้ในการประชาสมัพนัธ์ 
เพ่ือลดต้นทุนในการประชาสมัพนัธ์ และสามารถประชาสมัพนัธ์ได้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาก
ท่ีสดุ 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่น ธนาคารอิสลาม  บริษัทหลักทรัพย์และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกับการลงทุนของมสุลิมในประเทศไทย ควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์เร่ือง ความเข้าใจใน
การลงทุนท่ีถูกหลักอิสลามให้มากขึน้ เพราะจากงานวิจัยพบว่า มุสลิมส่วนใหญ่อยากให้มีการ
ประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองการลงทนุท่ีถกูหลกัในระดบัมาก และระดบัความรู้ความเข้าใจในการลงทุน
ตามหลกัอิสลามอยูใ่นระดบัน้อย สว่นใหญ่ไมท่ราบวา่ตราสารหนีท่ี้ให้ผลตอบแทนรูปแบบดอกเบีย้
ไม่สามารถลงทุนได้ และยงัมีการลงทุนในสิ่งท่ีศาสนาไม่อนุมัติ เช่น หุ้นกู้  พนัธบตัรรัฐบาล ฝาก
ประจ าเพ่ือรับดอกเบีย้ และสลากกินแบง่รัฐบาล 

3. จากงานวิจัยพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็นต่อการลงทุนและการ
วางแผนทางการเงินมีผลเชิงบวกกบัพฤติกรรมการลงทนุในธุรกรรมแบบอิสลาม ดงันัน้หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลนีไ้ปใช้ในการปรับเปล่ียนการประชาสัมพันธ์โดยเน้นไปท่ีการ
ประชาสมัพนัธ์เร่ืองการวางแผนทางการเงินสว่นบคุคลและความคิดเห็นตอ่การลงทนุแบบอิสลาม
โดยอาจใช้เร่ืองของผลตอบแทนและความมัน่คงเป็นหลกั สว่นเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการลงทนุ
ตามหลกัศาสนาจะเป็นส่วนเสริม เพราะจากงานวิจยัพบว่าความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตาม
หลกัอิสลามไม่มีผลกบัพฤติกรรมการลงทนุของมุสลิม แต่อย่างไรธุรกรรมนัน้ก็จ าเป็นท่ีจะต้องถูก
หลกัอิสลาม 

4. จากงานวิจยัพบว่ามสุลิมสว่นใหญ่มีความสนใจท่ีจะเข้าฟังสมัมนาการลงทนุในระดบั
ปานกลาง หน่วยงานท่ีเก่ียวอาจปรับกลยทุธ์ในการจดัอบรมสมัมนาทัง้เชิงวิชาการและปฏิบตัิการ
ในเร่ืองของการลงทุนแบบอิสลามโดยปรับเป็นการอบรมนอกสถานท่ีมากขึน้ เช่น จัดกิจกรรม
ร่วมกับมัสยิดในการช่วยให้ความรู้การลงทุน เพ่ือยกระดับความรู้ทางการเงินให้แก่มุสลิม
ภายในประเทศ เพ่ือให้เข้าถึงและเกิดความสะดวกแก่มสุลิมท่ีสนใจการลงทนุ 

5. จากงานวิจยัพบว่าพฤติกรรมการลงทนุของมสุลิมมีการออมเงินตามหลกัอิสลามมาก
ท่ีสดุ รองลงมาคือการท าธุรกิจส่วนตวั โดยท่ีการลงทนุในกองทนุฮาลาลและหุ้นสามญัฮาลาล อยู่
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ในอนัดบัท่ี 4 และ 6 ตามล าดบั ดงันัน้โอกาสส าหรับบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนแบบ
อิสลามยงัมีอยู่อีกมากเน่ืองจากเงินส่วนใหญ่ยงัอยู่ในการออมหรือฝากประจ า จึงควรเพิ่มการรับรู้
ด้วยการประชาสมัพนัธ์การลงทนุให้เข้าถึงความต้องการของมสุลิมมากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 
1. การวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศึกษาการลงทุนโดยภาพรวม ดงันัน้การวิจยัครัง้ต่อไปอาจ

ศึกษาเก่ียวกับการลงทุนท่ีเจาะจงมากขึน้ เช่น ศึกษาเก่ียวกับหุ้นสามญัท่ีฮาลาล กองทุนฮาลาล 
หรือ ประกนัตะกาฟลุ เป็นต้น 

2. ควรศึกษาเร่ืองความรู้และทัศนคติต่อศาสนาอิสลาม มากกว่าเร่ืองการลงทุนแบบ
อิสลามในเชิงทฤษฎี เชน่ถามวา่สินทรัพย์อะไรสามารถลงทนุได้ สินทรัพย์อะไรไมส่ามารถลงทนุได้ 
โดยใช้ทฤษฎี KAP (Knowledge, Attitude, Practice) เน่ืองจากการถามความรู้ความเข้าใจในการ
ลงทนุแบบอิสลามอาจเป็นเร่ืองท่ีลกึและยากเกินไปส าหรับมสุลิมในประเทศ 

3. ควรศกึษาการเปรียบเทียบระหว่างผู้ ท่ีมีการลงทุน และผู้ ท่ีไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์
ตา่งๆ เช่น เปรียบเทียบปัจจยัของผู้ ท่ีลงทนุในหุ้นสามญัท่ีฮาลาล กบัผู้ ท่ีไม่ลงทนุในหุ้นสามญัท่ีฮา
ลาล เป็นต้น  

4. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยทางสังคม เช่น ภาวะทาง
เศรษฐกิจและการเมือง รูปแบบการใช้ชีวิตในสงัคม รูปแบบการใช้ชีวิตในครอบครัว และวฒันธรรม
ของสงัคมไทย วา่มีผลกบัการลงทนุของมสุลิมหรือไม่ 
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แบบสอบถาม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง 

 แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ

จัดการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงส าหรับการน าไป

ปรับใช้ในการประชาสมัพนัธ์และการให้ความรู้แก่มสุลิมส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย 

 ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต 

 ตอนท่ี 3 การวางแผนทางการเงินสว่นบคุคล 

 ตอนท่ี 4 ความรู้ความเข้าใจในการลงทนุตามหลกัอิสลาม 

 ตอนท่ี 5 พฤติกรรมการลงทนุ 

 การตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้ผู้ วิจยัขอความร่วมมือจากผู้ตอบในการให้ข้อมลูที่ตรงกบัความ

เป็นจริงมากท่ีสดุ โดยข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลบั ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวม

เท่านัน้ ไมน่ าเสนอเป็นรายบคุคล และไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานของท่าน 

 ผู้ วิจยัจงึขอขอบคณุทกุท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้

นายปรัญชยั จลุธีระ 

นิสิตปริญญาโท สาขาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการลงทุนของมุสลิม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  หรือเตมิค าในชอ่งท่ีก าหนดให้ ท่ีเห็นวา่เหมาะสมท่ีสดุ 

1. เพศ 

    1. ชาย            2. หญิง 

2. อาย ุ 

    1. 18 - 27 ปี           2. 28 - 37 ปี 

    3. 38 - 47 ปี           4. 48 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ 

    1. โสด            2. สมรส 

4. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี         2. ปริญญาตรี 

    3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพ 

    1. นกัเรียน/นกัศกึษา         2. ข้าราชการ/หนกังานรัฐวิสาหกิจ 

    3. ลกูจ้าง/พนกังานบริษัทเอกชน     4. ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 

    5. เกษียณ/ไมไ่ด้ท างาน        6. อื่นๆโปรดระบ ุ………………... 

6. รายได้ตอ่เดือน 

    1. น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท    2. 15,001 - 25,000 บาท 

    3. 25,001 - 35,000 บาท        4. 35,001 - 45,000 บาท 

    5. มากกวา่ 45,000 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในชอ่งท่ีทา่นเห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริงท่ีสดุเพียงข้อละ 1 ชอ่ง 
 

รูปแบบการด าเนินชีวติ ระดับความเป็นจริง 

 
ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุน 

มาก
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 
(2) 

น้อย
ที่สดุ 
(1) 

1 ทา่นมีการอา่นหนงัสอืการลงทนุเพื่อเพิ่มความรู้      
2 ทา่นมีการเข้าร่วมอบรมหรือสมัมนาเก่ียวกบัการลงทนุ      
3 ท่านมีการติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุน เศรษฐกิจ และการเมือง

ผา่นทาง Social Media เช่น Facebook, Line หรือ Website ตา่งๆ 
     

4 ทา่นมีการคยุแลกเปลีย่นความรู้หรือข้อมลูในการลงทนุกบัคนรู้จกั      

5 ทา่นมีการเข้าร่วมงานสง่เสริมการเงินหรือการลงทนุท่ีจดัขึน้ในประเทศ
เช่น งาน Set in the City หรือ Money Expo 

     

 
 
ด้านความสนใจเกี่ยวกับการลงทุน 

ระดับความสนใจ 
มาก
ที่สดุ 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 
(2) 

น้อย
ที่สดุ 
(1) 

1 ทา่นมีความสนใจที่จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายวิธีการลงทนุตามหลกั
อิสลาม หากมีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจดัขึน้ 

     

2 ท่านมีความสนใจใช้บริการ พอร์ตหรือบญัชีซือ้ขายหุ้นตามหลกัการ
อิสลาม 

     

3 ทา่นมีความสนใจใช้บริการ กองทนุหุ้นระยะยาวแบบอิสลาม (Islamic 
LTF) 

     

4 ท่านมีความสนใจใช้บริการ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพแบบอิสลาม 
(Islamic RMF) 

     

5 ท่านมีความสนใจใช้บริการ กองทุนรวมอิสลาม ( Islamic Mutual 
Fund) 
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รูปแบบการด าเนินชีวติ ระดับความคดิเห็น 

 
 
ด้านความคดิเหน็เกี่ยวกับการลงทุน 

เห็น
ด้วย
อยา่ง
ยิ่ง 
(5) 

เห็น
ด้วย 

 
 
(4) 

ไม่
แนใ่จ 

 
 
(3) 

ไม่
เห็น
ด้วย 

 
(2) 

ไมเ่ห็น
ด้วย
อยา่ง
ยิ่ง 
(1) 

1 ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จในชีวิต      
2 หน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนควรมีการให้ความรู้ และ

การประชาสมัพนัธ์ด้านการลงทนุท่ีถกูหลกัอิสลามมากกวา่นี ้ 
     

3 ธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลาม สร้างความสะดวกสบายในการออม 
หรือการลงทนุมากขึน้ 

     

4 ธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลาม ไม่ได้แตกต่างจากธุรกรรมทาง
การเงินทัว่ไป 

     

5 มสุลมิจ าเป็นท่ีจะต้องลงทนุโดยใช้หลกัการอิสลาม      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในชอ่งท่ีทา่นเห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริงท่ีสดุเพียงข้อละ 1 ชอ่ง 

ข้อ 
 

การวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล ระดับการปฏิบัต ิ
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

1 ทา่นใช้เวลาวา่งหลงัจากงานประจ าในการหารายได้เสริม      

2 ทา่นมีความพยายามท าให้รายได้เพิ่มขึน้อยูเ่สมอ       

3 ทา่นมีการบนัทกึรายรับและรายจ่ายเป็นประจ า      

4 ทา่นมีการวางแผนและควบคมุคา่ใช้จ่ายไมใ่ห้เกินรายได้      

5 ทา่นมีการวางแผนการออมเงินส าหรับเปา้หมายในอนาคต      

6 ท่านแบ่งเงินจากรายได้จ านวนหนึ่งส าหรับการออม ก่อนที่จะน าไปใช้จ่าย
อยา่งอื่น 

     

7 ทา่นใช้จ่ายเงินออมให้เกิดประโยชน์มากกวา่ใช้จ่ายที่ไมจ่ าเป็น      

8 ทา่นมีการวางแผนและก าหนดเปา้หมายก่อนตดัสนิใจลงทนุ      

9 ทา่นดผูลตอบแทน ความเสีย่ง และสภาพคลอ่งก่อนการลงทนุ      

 10 ทา่นมีการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพท่ีดี      

11 ทา่นกินอาหารที่มีคณุคา่และโภชนาการดี      

12 ทา่นบริหารความเสีย่งโดยมีการท าประกนัภยั      

13 ทา่นวางแผนท่ีอยูอ่าศยัในอนาคตยามเกษียณอายุ      

14 ทา่นวางแผนในการหาอาชีพเสริมยามเกษียณอายุ      

15 ทา่นวางแผนรับมือกบัคา่ใช้จ่ายหลงัการเกษียณอายุ      

16 ทา่นมีการจดบนัทกึหนีส้นิท่ีจะต้องรับผิดชอบ      

17 ถ้าท่านมีหนีส้ินท่านจะวางแผนจ่ายหนีส้ินก่อน แล้วจึงน าไปใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนั 

     

18 ถ้าทา่นมีหนีส้นิทา่นสามารถช าระหนีไ้ด้ตรงตามเวลาที่ก าหนด      

19 ทา่นใช้เวลาวา่งหลงัจากงานประจ าในการหารายได้เสริม      

20 ทา่นมีความพยายามท าให้รายได้เพิ่มขึน้อยูเ่สมอ       
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลักอสิลาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริงท่ีสดุเพียงข้อละ 1 ช่อง 

ข้อ ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนตามหลกัอิสลาม ใช ่ ไมใ่ช ่
1 มสุลิมทกุคนต้องสร้างความงอกเงยแก่ทรัพย์สินตามความรู้ความสามารถของตนเองไม่วา่จะเป็น

การประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ หรือการลงทนุตา่งๆ 

  

2 การจ่ายซะกาต เป็นการช่วยเหลอืผู้ยากไร้ และลดช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจนโดยจะต้องจ่าย 
2.5% ของสนิทรัพย์ทกุชนิดรวมไปถึงหุ้นสามญัที่ตัง้ใจลงทนุระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล และที่ดินที่
ไมไ่ด้ใช้งาน เมื่อครอบครองครบรอบ 1 ปี 

  

3 มสุลมิสามารถรับดอกเบีย้จากธนาคาร แตไ่มส่ามารถรับดอกเบีย้จากผู้ที่มากู้ยืมตนได้   

4 อิสลามห้ามการลงทุนโดยขาดการวิเคราะห์ปัจจัยพืน้ฐานของกิจการ (Fundamental Analysis) 
หรือ การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis)  

  

5 มุสลิมไม่สามารถรับก าไรส่วนต่างที่เพิ่มขึน้จากการขายหุ้น (Capital Gain) ของบริษัทที่มีการ
เติบโตเพราะถือว่าเป็นการเก็งก าไร แต่สามารถรับเงินปันผล (Dividend) ได้เพราะถือว่าเป็นการ
ลงทนุ  

  

6 ธุรกิจที่ด าเนินการขดัหลกัการอิสลาม เช่น ธนาคาร(ที่ไม่ได้ใช้ระบบอิสลาม) ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
แอลกอฮอล์, สกุรและอาหารไมฮ่าลาล, ธุรกิจบนัเทิง, ยาสบู และ การผลติหรือจ าหนา่ยอาวธุ 

  

7 ตราสารหนี ้เช่น พนัธบตัรรัฐบาล หรือ หุ้นกู้ของบริษัทตา่งๆ สามารถลงทนุได้   

8 การลงทนุที่อ้างอิงข้อมลูจากทรัพย์สินหรือหุ้น เช่น สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (TFEX) หรือ ใบส าคญั
แสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ไมส่ามารถลงทนุได้เพราะไมถื่อวา่เป็นการเพิ่มความมัง่
คัง่และความงอกเงย ในกรณีที่ไมไ่ด้ใช้เพื่อการบริหารความเสีย่งแตใ่ช้ส าหรับการเก็งก าไร 

  

9 มซูาเราะห์กะฮ์ (Musharakah) คือการร่วมกนัเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นหลกัการเดียวกบัการซือ้
หุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ 

  

10 มสุลมิสามารถลงทนุในหุ้นหรือธุรกิจที่เก่ียวข้องกบั ดอกเบีย้และรายได้ที่ไมถ่กูหลกัศาสนาอิสลาม
ได้ แตจ่ะต้องมีสดัสว่นไมเ่กิน 5% ของรายได้ทัง้หมด เนื่องจากในปัจจบุนัเป็นสิง่ที่หลกีเลีย่งได้ยาก
ส าหรับธุรกิจที่ไมใ่ช่ธุรกิจอิสลาม  
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5        4                  3                    2                  1 

 5      4               3                 2              1 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุน  

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หรือ เติมค าในช่องวา่งตามความเป็นจริง 

1. เปา้หมายในการลงทนุของทา่น (เลอืกได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) 

  เพื่อสร้างความมัง่คัง่ระยะยาว     เพื่อเป็นรายได้เสริม ใช้ในชีวิตประจ าวนั       

  เพื่อเป็นมรดกให้ลกูหลาน                 เพื่อการกระจายความเสีย่งของเงินทนุ 

  อื่นๆ โปรดระบ ุ…………............              

2. จ านวนเงินท่ีทา่นน าไปลงทนุโดยเฉลีย่  

  น้อยกวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท       10,001 – 50,000 บาท    

  50,000 – 100,000 บาท                   100,001 – 150,000 บาท   

  150,001 – 200,000 บาท      มากกวา่ 200,000 บาท                   

3. ทา่นมีการลงทนุในทรัพย์สนิใดบ้าง (เลอืกได้มากกวา่ 1 ค าตอบ) 

  หุ้นสามญั                                หุ้นสามญัที่ตรงตามหลกัการอิสลาม    

  กองทนุรวมตา่งๆ                      กองทนุรวมตา่งๆส าหรับอิสลาม    

  ออมเงิน/ฝากประจ าทัว่ไป           ออมเงิน/ฝากประจ าตามหลกัอิสลาม 

  พนัธบตัรรัฐบาล                         สลากกินแบง่รัฐบาล 

  สลากออมสนิ                            หุ้นกู้  

  อสงัหาริมทรัพย์         ทองค า/เพชรพลอย/เคร่ืองประดบั     

  ประกนัชีวิต                               ท าการค้า/ธุรกิจ 

  อื่นๆ โปรดระบ ุ…………............        

4. ทา่นคิดวา่การลงทนุโดยรวมทีผ่า่นมาของทา่นถกูต้องตามหลกัการอิสลามเพียงใด 

ถกูหลกัแนน่อน ………… : ………… : ………… : ………… : ………… ไมถ่กูหลกัแนน่อน 

5. ระดบัการลงทนุของทา่นเป็นอยา่งไร เมื่อเทียบกบัรายได้ที่ทา่นได้รับ 

เหมาะสม  …………… : …………… : …………… : …………… : ……..…… ไมเ่หมาะสม 

 

ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีสละเวลาเพือ่ท าแบบสอบถามนี ้

ญาซากลัลอฮฺค็อยร็อน 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 

        รายช่ือ          ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 

1. รองศาสตราจารย์ สพุาดา สิริกตุตา             อาจารย์ประจ าสาขาวิชาธุรกิจเพื่อ  
                 สงัคม คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม  
                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. อาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิ์นรงค์            รักษาการแทนผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพฒันา
                ศกัยภาพนิสิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
                สงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายปรัญชยั จลุธีระ 
วัน เดือน ปี เกิด 21 เมษายน 2536 
สถานที่เกิด จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557 วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์

รังสิต, ปทมุธานี  
พ.ศ. 2562 บธ.ม. (การจดัการ), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 209 เทอดไท5 บางย่ีเรือ ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600   
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