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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่ อศึกษาปัจจัยด้านการลงทุนมี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์
ในเขตกรุงเทพมหานครใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากนกัลงทุน Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย ประมวลผลการศึกษาดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
ค่าสถิติ Independent Sample T-test และ F-test (One Way ANOVA) และวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายุระหว่าง 23 – 26 ปี มีสถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 20,001 - 
30,000 บาท และมีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี มีระดบัความคิดเห็นดา้นวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัปัจจยัการลงทุน อยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญัต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด อยู่ในระดบัมาก และกระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ของ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ ผูล้งทุนท่ีมีเพศ และสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ 
และประสบการณ์การลงทุน แตกต่างกัน และพบว่า ปัจจยัด้านการลงทุน และ ปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ของ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ABSTRACT 
The study aims to investigate factors affecting the investment decision making in 

securities, to examine the relation between investment factors and the investment decision making 
in securities, and also to explore the Marketing Mix (7Ps) factors relating to the investment 
decision making in securities among Generation Y in Bangkok. 

The data is gathered up the random sample of 400 Generation Y investors in Bangkok by 
the adapted questionnaire. Additionally, the data analysis was calculated by Independent Sample 
T-test and F-test (One Way ANOVA) and Pearson Product Moment Correlation Coefficient as a 
significance level of .05 

The result revealed that most of the samples are Female, 23-26 years old, who are single. 
They graduate with bachelor degree or equivalent degree and work as an office worker. Also, 
their salary is around 20,000 – 30,000 baht and their investment experience is less than a year. 
Therefore, these items indicated that they have the opinion of information analysis about the 
investment factors with a very high level, and the Marketing Mix (7Ps) factors with a high level 
respectively. 

Overall, the investment decision making in securities among Generation Y in Bangkok 
has a very high level. The result of this revealed that there is not effect on the investment decision 
making in securities by sex and status factors. In contrast, age, education, career, average income, 
and various investment experiences have an impact on the investment decision making in 
securities. Furthermore, the result indicated that investment factors and the Marketing Mix (7Ps) 
factors are relate to the investment decision making in securities among Generation Y in Bangkok 
with a statistical significance of .05 

 

บทน า 
สังคมในปัจจุบนัการลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดรั้บความสนใจและเป็นท่ีนิยมอย่างมากทั้งใน

วยัเกษียณ วยัท างานและวยัเรียนท่ีมีเงินออมและประสงคจ์ะบริหารเงินออมของตนให้มีความมัน่คง 
และมีอิสรภาพทางการเงินในระยะยาวแทนการฝากเงินไวก้บัธนาคารพาณิชยห์รืสถาบนั การเงิน
ต่างๆเพื่อรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง เป็นเพียงการ
รักษาเงินใหมี้มูลค่าเท่าเดิมเท่านั้น 



การลงทุนในทรัพยจึ์งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูท่ี้จะบริหารเงินออม โดยเฉพาะผูท่ี้
ตอ้งการความหลากหลายในการลงทุนมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดีไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนใน
รูปแบบต่างๆในอตัราท่ีสูงกว่าและหลากหลายรูปแบบกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับการฝากเงินใน
ธนาคารพาณิชย ์เช่น ผลตอบแทนผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือก าไรจากการซ้ือขายทรัพยเ์ป็นตน้ 
นกัลงทุนบุคคลออกเป็น 2 ประเภทคือ นกัลงทุน (Investor) และนกัเก็งก าไร (Speculator) ซ่ึงแต่ละ
ประเภทก็จะมีการลงทุนท่ีแตกต่างกนัออกไปตามวตัถุประสงค์ของตนเอง โดยมีการให้ค  าจ  ากดั
ความง่ายๆ ของนกัลงทุน คือ ผูท่ี้ซ้ือหลกัทรัพยเ์ก็บไวน้านๆ นานเพียงพอท่ีเขาจะไดรั้บเงินปันผลท่ี
บริษทัจะจ่ายให้ซ่ึงปรกติ ปีละคร้ัง บางบริษทัปีละ 2คร้ัง บางบริษทัและบางปีอาจมีเงินปันผลพิเศษ 
แถมเป็นปีละ 3-4 คร้ังก็ได ้ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บวดักนัในรูป เงินปันผล (Dividend Yield) 
นกัลงทุนจะช้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยวเิคราะห์ตามหลกัการลงทุนพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ซ่ึง
วา่กนัไปตามทฤษฎี ตอ้งเลือกซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจ่ายเงินปันผลสูงๆ เป็นเกณฑ์ ส่วนนกัเก็ง
ก าไร จ ากดัความง่ายๆ ไดว้่า คือผูท่ี้ซ้ือหลกัทรัพยม์าแล้วก็ขายหลกัทรัพยอ์อกไปบ่อย ๆ หวงัผล
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งบางคร้ังก็ขาดทุน ผลตอบแทนท่ีนกัเก็งก าไรไดรั้บ
วดักนัในรูป ก าไรส่วนทุน (Capital Gain)  

การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การลงทุนอยา่งละเอียด จะช่วยให้ผูล้งทุนสามารถบริหารจดัการความเส่ียงจากการลงทุนให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสมและไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีคาดหวงัได ้

ปัจจุบนัเราก าลงักา้วเขา้สู่สังคมของคน Generation Y อยา่งเต็มรูปแบบ โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี
จะมีอายุระหว่าง 23 – 40 ปี (ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540) เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ชาวมิลเลนเนียล 
(Millennials) มีสัดส่วนคิดเป็น 30% หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดค้่อนขา้ง
สูงแมอ้ายุยงัน้อย นอกจากน้ียงัมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ใชแ้สดงตวัตนท่ีแตกต่างมีความคล่องตวั
ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการตัดสินใจก่อนซ้ือสินค้าโดยอาศัยแหล่งข้อมูลออนไลน์มา
เปรียบเทียบ เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบัราคา รู้จกัการบริหารเงินแมอ้ายุยงันอ้ย เพราะ
มีความตอ้งการสร้างความมัน่คงใหก้บัตนเองโดยเร็วท่ีสุด 

 



 
 

ภาพท่ี 1.1 แสดงสัดส่วนและจ านวนประชากรของประเทศไทยตาม Generation 
 
             จากความส าคญัขา้งตน้ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาถึง “กระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์อง
นักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อท่ีจะทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลและความรู้
ความเขา้ใจของคนรุ่นใหม่ท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยผูว้ิจยัไดน้ าองคค์วามรู้
กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีศึกษามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้มีความสนใจลงทุนในหลกัทรัพยต่์อไป        
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการลงทุนกบักระบวนการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีต่อ
กระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ของ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นการลงทุนกบักระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ของ Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สัมพนัธ์กนั 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ของ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สัมพนัธ์กนั 



ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
                1. ผลการศึกษาสามารถน ามาปรับกลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ของคนรุ่นใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
         2. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนทางดา้นการเงินและการลงทุน การตดัสินใจ 
เพื่อปรับใชไ้ดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัลงทุน Generation Y 
         3. สามารถน าไปใช้เป็นฐานขอ้มูลในการตอบสนองความตอ้งการของนกัลงทุนรุ่นใหม่ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ขอบเขตการวจิัย 
                5.1   ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ โดยกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักลงทุน 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  
                5.2   ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
                   ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ประสบการณ์ลงทุน 
                   ปัจจยัดา้นการลงทุน ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ระยะเวลาท่ีถือครอง
หลกัทรัพย ์ปริมาณเงินท่ีใชล้งทุน ท่ีมาของเงินทุน 
                   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายและบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ ด้าน
กระบวนการ 
                   ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การรับรู้ถึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
                5.3   ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
                   ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2563 ถึง ธนัวาคม 2563  
 
 
 
 
 



ระเบียบวจัิย 
                 6.1 กรอบแนวคิดวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ทีม่า:  จากการทบทวนวรรณกรรม 
 
6.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
                       ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ศึกษาน้ี คือ นักลงทุน Generation Y ท่ีมีประสบการณ์การลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการตลาดและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และการก าหนดขนาดตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ นกัลงทุน Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรทั้งหมดท่ีแน่ชดั ดงันั้นจึงท าการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชก้ารค านวณหากลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งตามวิธีของ 
Cochran (1953) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ของขอ้มูลท่ี ร้อยละ 95 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 2. อาย ุ3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ีย 7. ประสบการณ์ลงทุน 
 ปัจจัยด้านการลงทุน 
1. วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ซ้ื อ ข า ย
หลกัทรัพย ์
2. ประเภทหลกัทรัพยท่ี์สนใจลงทุน 
3. ปริมาณเงินท่ีใชล้งทุน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด  
5. ดา้นบุคคล  
6. ดา้นกายภาพและการน าเสนอ  
7. ดา้นกระบวนการ  
 
         

 

กระบวนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ 

ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. การรับรู้ถึงปัญหา 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 



6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
                    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ 
โดยศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
                    ส่ วน ท่ี  1  แบบสอบถาม เก่ียวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยจ าแนกตามลกัษณะซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นลกัษณะค าถามปลาย
ปิด ซ่ึงเป็นลกัษณะค าถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
                    ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการลงทุน ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการ
ซ้ือขายหลักทรัพย ์ระยะเวลาท่ีถือครองหลักทรัพย ์ปริมาณเงินท่ีใช้ลงทุน ท่ีมาของเงินทุน เป็น
แบบสอบถามปลายปิด ใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale  
มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
                   ระดบั 5  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
                   ระดบั 4  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยมาก 
                   ระดบั 3  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยปานกลาง 
                   ระดบั 2  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยนอ้ย 
                   ระดบั 1  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
                   ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ประกอบดว้ย ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและบริการ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้น
กายภาพและการน าเสนอ และดา้นกระบวนการ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ใชม้าตราส่วนประเมิน
ค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 
                    ระดบั 5  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
                ระดบั 4  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยมาก 
                ระดบั 3  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยปานกลาง 
                ระดบั 2  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยนอ้ย 
                ระดบั 1  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
                   ส่วนที่  4  ปั จจัยด้านกระบวนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุน 
ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ



พฤติกรรมหลงัการซ้ือ เป็นแบบสอบถามปลายปิด ใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) 
ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
               ระดบั 5  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
                ระดบั 4  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยมาก 
               ระดบั 3  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยปานกลาง 
               ระดบั 2  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยนอ้ย 
               ระดบั 1  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นท่ีท่าน เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
                    

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
                   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวเิคราะห์และอภิปรายผลดงัน้ี 
                   1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
                   เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิงจ านวน 316 
คน คิดเป็นร้อยละ 79.0  และเพศชายจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0      
                   อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 23-26 ปี จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 
อายุ 27-30 ปี จ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 อายุ 31-36 ปี จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 
อาย ุ37-40 ปี จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 
                   สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 356 คน คิด
เป็นร้อยละ 89.0 สถานภาพสมรส จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 สถานภาพหยา่ จ  านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.0  และหยา่ จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
                   การศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ แบบสอบถาม มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จ  านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 การศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.0 การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และระดบั
การศึกษาปริญญาเอก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
                   อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นพนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 160 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.0 นิสิต/นักศึกษา จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  
และพนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
                    รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายได ้20,001 - 30,000 บาท จ านวน 132 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.0 รายได้ 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 รายได้ต ่ากว่า 



10,000 บาท จ านวนคน 60 คิดเป็นร้อยละ 15.0 รายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.0 รายได้ 40,001 - 50,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และรายได้มากว่า 
50,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
                    ประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรัพย์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 1 ปี จ  านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 ประสบการณ์ 1 – 5 ปี จ  านวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.0 ประสบการณ์มากกวา่ 5 ปี จ  านวน 56 คน ร้อยละ 14.0 
                    ผลการวิเคราะห์ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นผู ้หญิง อายุ 23-26 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พนักงาน
บริษทัเอกชน รายได ้20,001 - 30,000 บาท ประสบการณ์การลงทุน นอ้ยกวา่ 1 ปี 
                    2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการลงทุน  
                    วตัถุประสงคใ์นการซ้ือขายหลกัทรัพย ์พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.17) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ เพื่อการเก็งก าไรหาผลตอบแทนท่ีคาดหวงั เพื่อไดรั้บเงิน
ปันผลสม ่าเสมอ และเพื่อกระจายเงินการลงทุนในทรัพย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เท่ากนัทั้งสามวตัถุประสงค์ รองลงมาคือ เพื่อศึกษาการเรียนรู้การลงทุนในหลกัทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.70 
                    ประเภทหลักทรัพยท่ี์สนใจลงทุน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.14) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ หุ้นกู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ตราสารทุนกองทุนรวมตราสารทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด หุ้น 
อนุพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และพนัธบตัร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 อยู่ใน
ระดบัมาก 
                    ปริมาณเงินท่ีใชล้งทุน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 1% - 20 % ของทรัพยสิ์น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ 20% - 40% ของทรัพยสิ์น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 40% - 60 % 
ของทรัพยสิ์น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 อยูใ่นระดบัปานกลาง และ60% - 80% ของทรัพยสิ์น มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.06 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
                    3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
                    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( x  = 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด  คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เท่ากนัสองอนัดบั รองลงมา ดา้น
บุคคล มีค่าเฉล่ีย 4.32 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดบั



มากท่ีสุด ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ในระดบัมาก ดา้นกายภาพและการน าเสนอ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 อยูใ่นระดบัมาก และดา้นราคามีค่าเฉล่ีย 3.67 อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
                    3.1 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.33) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ หลกัทรัพยมี์ตวัเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลาย บทวเิคราะห์ท่ีแม่นย  า
และน่าเช่ือถือ และมีบริการหลงัการท าธุรกรรม เช่น ใบยนืยนัเอาเงินเขา้หลกัทรัพย ์ใบยนืยนัในการ
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                    3.2 ด้านราคา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.67) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ ค่าธรรมเนียมถูกกวา่การสั่งซ้ือขายผา่นโบรกเกอร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 อยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมาคือ มีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 อยูใ่น
ระดบัมาก 
                    3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.31) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ ซ้ือขายผ่านอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ฝากเจา้หนา้ท่ีการตลาด (นายหนา้) ดูแลซ้ือขายให ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั รองลงมาคือ สามารถช าระค่าหน่วยลงทุนไดส้ะดวก เช่น ช าระผ่าน 
เคาน์เตอร์ ธนาคาร Mobile Banking Internet Banking มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                     3.4 ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.16) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ มีสิทธิพิเศษส าหรับผูถื้อพอร์ตการลงทุนตวัท่ีซ้ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.34 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีการส่งเสริมให้ความรู้นกัลงทุน เช่น การสอนลงทุน การวางแผนทาง
การเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั รองลงมาคือ มีการโฆษณา
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต วทิย ุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 อยูใ่นระดบัมาก 
                     3.5 ดา้นบุคคล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.32) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ ผูแ้นะน ามีความกระตือรือร้นในการให้บริการดว้ยความรวดเร็วถูกตอ้ง
แม่นย  า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือผูแ้นะน าการลงทุนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผูแ้นะน าการลงทุนในด้านการ
แนะน าผลิตภณัฑเ์อาใจใส่และใหค้  าปรึกษาอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                     3.6 ด้านกายภาพและการน าเสนอ  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.92) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ แอพพลิเคชัน่หลกัทรัพยท่ี์ท่านใชบ้ริการมีความทนัสมยั
ใช้งานง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือช่องทางในการติดต่อ
หลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และรูปแบบเวบ็ไซตข์องหลกัทรัพยท่ี์ท่าน
ใชบ้ริการอยูมี่ความทนัสมยัใชง่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 อยูใ่นระดบัปานกลาง 



                     3.7 ด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.33) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ โปรโมชัน่ต่างๆ เช่น เปิดบญัชีรับสิทธิพิเศษสะสมยอดซ้ือขาย
แลกของรางวลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือมีระบบการป้องกนัความ
ปลอดภยัของขอ้มูล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และขั้นตอนในการสั่งซ้ือขายไม่
สลบัซอ้นและสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                    4. ก ระบ วน ก ารตัด สิ น ใจล ง ทุ น ในห ลัก ท รัพ ย์  ข อ ง  Generation Y ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร 
                    4.1 ดา้นการรับรู้ถึงปัญหา พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั รองลงมา ข่าวลือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                    4.2 ดา้นการคน้หาขอ้มูล พบวา่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา บทวิเคราะห์การลงทุนในอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 อยู่ใน
ระดบัมาก 
                     4.3 ดา้นการประเมินทางเลือก พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.14) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ ความน่าเช่ือถือของบริษทัจดัการในหลกัทรัพย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.33 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ผลก าไรของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 อยู่ในระดบัมาก 
อตัราดอกเบ้ีย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และความตอ้งการผลตอบแทนท่ีมากกวา่
การฝากเงินไวก้บัธนาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 อยูใ่นระดบัมาก 
                     4.4 ดา้นการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.32) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ ตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา 
อินเตอร์เน็ต/โทรทัศน์/วิทยุ และครอบครัว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าท่ี
การตลาด (โบรกเกอร์) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด นักวิเคราะห์/บทวิเคราะห์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
                     4.5 พฤติกรรมหลงัการซ้ือ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.56) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีสูงสุด คือ เป็นโอกาสสร้างช่ือเสียงให้ตนเองในการลงทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.33 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ให้ความสนุก ความบนัเทิง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 อยู่ในระดบั
มาก เป็นส่วนหน่ึงของการเขา้สังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 อยูใ่นระดบัมาก รู้ทนัข่าวสารต่างๆมาก



ข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 อยูใ่นระดบัปานกลาง และเป็นโอกาสเพิ่มรายได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 อยู่
ในระดบัปานกลาง 
  

อภิปรายผล     
                     สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั     
                     ผลการศึกษา พบว่า เพศและสถานภาพ ท่ีต่างกันมีกระบวนการตดัสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย ์ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน แต่อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย และประสบการณ์การลงทุนท่ีต่างกนัมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุน
ในหลกัทรัพย ์ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั     
                    สมมุติฐานท่ี2  ปัจจยัดา้นการลงทุนกบักระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ของ 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สัมพนัธ์กนั 
                    ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัการลงทุน ได้แก่ วตัถุประสงค์ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ประเภทหลักทรัพย์ท่ีสนใจลงทุน และปริมาณเงินท่ีใช้ลงทุนมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
.01 
                    สมมุติฐานท่ี 3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สัมพนัธ์กนั 
                    ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัการลงทุน ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ดา้นกายภาพและการน าเสนอ ดา้นกระบวนการ มี
ความสัมพัน ธ์กับกระบวนการตัด สินใจลงทุนในหลักท รัพย์ ของ Generation Y ใน เขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 
 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังนี้ 
                      จากผลการวิ จัยค ร้ั ง น้ี ก ลุ่ มตัวอย่าง เป็ นนั กล งทุ น ใน  Generation Y ใน เขต
กรุงเทพมหานครอาจจะเป็นเพียงนกัลงทุนท่ียงัมีประสบการณ์การลงทุนนอ้ย อายุนอ้ย และยงัไม่มี
ปริมาณเงินลงทุนท่ีมากพอ การน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปใช้ในกระบวนการตดัสินใจลงทุนใน
หลักทรัพย ์ เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ทางด้านการเงิน อาจจะยงัไม่คลอบคลุมในด้านต่างๆ หาก
ตอ้งการใช้ขอ้มูลผลวิเคราะห์เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ทางดา้นการเงินและการลงทุนให้เหมาะกบั 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นอาจจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเขา้ถึงง่าย เขา้ใจง่ายและทนัสมยั  



เพราะดา้นกายภาพและการน าเสนออยูใ่นระดบัมากรองลงมาจาก ดา้นผลิตภณัฑ์, ดา้นกระบวนการ 
และดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
                     1.ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลกระกระบวนการตดัสินใจของนักลงทุน 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงในการวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มเติมขยายขอบเขตกลุ่ม
ตวัอยา่งใหก้วา้งข้ึนไปยงันกัลงทุนใน Generation ต่างๆใหค้ลอบคลุม 
                     2.ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนเช่น ความเส่ียง, กลยทุธ์การลงทุน 
อตัราผลตอบแทน เป็นตน้ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัลงทุน 
                     3.อาจเพิ่มเติมขอบเขตหลกัทรัพยก์ารลงทุนท่ีน ามาวเิคราะห์ ไม่ใช่แค่หลกัทรัพยแ์ค่ใน
ประเทศไทย อาจเพิ่มเติมรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศดว้ย 
 

กติติกรรมประกาศ 
                      ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปิยะวิทย ์ ทิพรส ท่ีกรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
และได้สละเวลาอนัมีค่าในการให้ค  าปรึกษา แนะน าช้ีแนะแนวทางในการศึกษา จนการคน้ควา้
อิสระน้ีเสร็จสมบูรณ์โดยตลอดระยะเวลาท่ีท างานวิจยัผูว้ิจยัรับรู้ไดถึ้งความเมตตา และความเอาใจ
ใส่ของท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยความราบร่ืน 
ส าหรับความรู้ท่ีไดรั้บจากท่านอาจารยท่ี์ปรึกษานั้นไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์ส าหรับงานศึกษาฉบบั
น้ีเท่านั้น แต่ยงัเป็นประโยชน์ส าหรับการท างานในภายภาคหนา้ของผูว้จิยัอีกดว้ย 
                   การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะส าเร็จลงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากผู ้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ซ่ึงเสียสละเวลาในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามทั้ง 400 คน ท าให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการตดัสินใจลงทุนในหลงัทรัพย ์ท าให้การวิจยัในคร้ังน้ี ส่งผล
ใหง้านวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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