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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กบับริษัทหลักทรัพย์ ส าหรบั              
นักลงทุน Generation Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาถึงขอ้มูลส่วนบุคคล การวเิคราะห์การลงทุน ประเภท            
นักลงทุน และทัศนคติต่อการบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ นักลงทุนรายย่อยที่มีอายุ 20-37 ปี 
(Generation Y: Gen Y) ทีล่งทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 
400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติทิดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวน
ทางเดยีว การวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิซอ้น และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักลงทุน Gen Y ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ลงทุน             
ในหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ
 การวเิคราะหก์ารลงทุน ดา้นปจัจยัพืน้ฐาน มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์
ส าหรับนักลงทุน Gen Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยปจัจัยพื้นฐานมีอิทธิพลในการ
พยากรณ์ไดร้อ้ยละ 7 
 ประเภทนักลงทุนทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 ทัศนคติต่อการบริการ ด้านช่องทางให้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ                 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ส าหรับนักลงทุน Gen Y ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
ค าส าคญั: การตดัสนิใจลงทุน การวเิคราะหก์ารลงทุน นกัลงทุน Generation Y 
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Abstract 
 

 This research aims to study investment decisions with securities companies for Generation Y investors 
in the Bangkok metropolitan area.  The study included personal data, investment analysis, investor types, and 
the attitudes of Gen Y investors regarding the service marketing mix. The sample size in this research consisted 
of four hundred Thai individual investors between the ages of twenty to thirty-seven years (Generation Y: Gen 
Y)  who invested in securities with securities companies and resided in the Bangkok metropolitan.  Are 
questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics for data analysis included percentage, mean, 
standard deviation, a t-test, one way analysis of variance, multiple regression analysis, and Pearson product 
moment correlation coefficient.   
 The results of the hypotheses testing were gen Y Investors with a different average monthly income 
and levels of experience in securities investment influenced their investment decisions with securities company 
differently with a statistical significance. 
 Fundamental analysis influence investment decision with Securities Company for Generation Y                  
in Bangkok area with statistical significance levels and adjusted R2 is 7 percent. 
 Different Investors type of Gen Y influenced their investment decisions with securities company 
differently with a statistical significance.  
 Attitude of the Gen Y investors regarding the service marketing mix in the aspects of service channel, 
promotion, and process were positive related to investment decisions with Securities Company for Generation 
Y at a rather low level at statistical significance. 
  
Keyword: Investment Decisions, Investment Analysis, Generation Y Investors 
 
บทน า 
 ในยุคที่เศรษฐกจิและสงัคมมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอตัราเงนิเฟ้อ 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนแซงอตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก ซึ่งในปจัจุบนัอตัราเงนิเฟ้อของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.5 
ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 0.5 - 0.625 ต่อปี (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2560) 
การออมเงินในธนาคารเพียงอย่างเดียว จึงอาจไม่ใช่ค าตอบที่ดีในการสร้างความมัง่คัง่ และการน าไปสู่อิสรภาพ                
ทางการเงิน การลงทุนในตลาดหุ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่เหมาะสมในการแก้ไขปญัหาน้ี เพราะสามารถเพิ่ม
ผลตอบแทนใหก้บัเงนิออม ท าใหบ้รรลุเป้าหมายต่างๆ ในชวีติไดเ้รว็ขึน้ 
 เมื่อพจิารณา ผลตอบแทนรวมของตลาดหลกัทรพัย์ (SET TRI) จะพบว่า ในช่วง10 ปีที่ผ่านมานัน้เพิม่ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มแีนมโน้มเพิ่มขึน้  นอกจากนี้
จ านวนนักลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์เองก็มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แสดงถึงความนิยมในการลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยย์งัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เพื่อหวงัผลตอบแทนทีม่ากกว่าการฝากเงนิในธนาคารพาณิชย์ 
 จากการส ารวจสถติทิางการทะเบยีน พบว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในช่วง Generation Y 
(Gen Y )  ซึ่งมีจ านวนกว่า 20ล้านคน เป็นกลุ่มคนที่ก าลังอยู่ในช่วงวัยท างาน ต้องการสร้างรายได้ ทางผู้วิจ ัย                
จงึเลง็เหน็ถงึโอกาสทีผู่้ประกอบธุรกจิบรษิัทหลกัทรพัย์จะใหค้วามสนใจนักลงทุนกลุ่มนี้ เพราะจะเป็นกลุ่มทีส่ามารถ
พฒันาใหม้ศีกัยภาพในอนาคตได ้นอกจากนี้การเปิดเสรใีบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมซือ้ขาย
หลกัทรพัย์ ท าให้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเพิม่สูงขึ้น ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจจะศกึษาปจัจยัต่างๆ ที่เกี่ยวกบั            
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การตดัสนิใจลงทุนของนักลงทุน Gen Y  ไม่ว่าจะเป็นปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม บรษิทั ปจัจยัทางเทคนิค 
ประเภทของนักลงทุน รวมถงึทศันคตต่ิอการบรกิารของบรษิทัหลกัทรพัย ์เพราะปจัจยัเหล่านี้ต่างมคีวามส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจลงทุน และการแขง่ขนัของบรษิทัหลกัทรพัย ์ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ส าหรับนักลงทุน  Gen Y ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล  
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการวิเคราะห์การลงทุน ต่อการตัดสนิลงทุนในหลกัทรพัย์กบับริษัทหลักทรัพย์       
ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของประเภทนักลงทุน กบัการตัดสนิลงทุนในหลกัทรพัย์กบับริษัทหลกัทรพัย์
ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการบริการ กับการตัดสินลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรพัยส์ าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. นักลงทุนทีม่ขีอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประสบการณ์
การลงทุนในหลกัทรพัย ์ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y 
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. การวิเคราะห์การลงทุน ประกอบด้วย ปจัจัยพื้นฐาน ปจัจัยเทคนิค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน                
ในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 3. ประเภทนักลงทุน ได้แก่ นักผจญภัย ผู้มีความเป็นเอกเทศ ดาราผู้มีชื่อเสยีง ผู้พิทกัษ์ ผู้ที่อยู่คาบเสน้                  
ทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 4. ทศันคตต่ิอการบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นความพรอ้มของขอ้มลู ดา้นค่าธรรมเนียม ดา้นช่องทางใหบ้รกิาร 
ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นผูแ้นะน าการลงทุน ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจยัอ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2550) โดยกล่าวไว้ว่า 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศอายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งแนวคิด
เกีย่วกบั Generation Y ผูว้จิยัอา้งองิจาก สาลนิี (2559) ทีก่ล่าวไวว้่า Generation Y คอื กลุ่มคนทีเ่กดิระหว่างปี พ.ศ. 
2523-2543 มลีกัษณะนิสยัชอบแสดงออก มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู ต้องการความชดัเจนในการท างาน โดยผูว้จิยั
น ามาใชใ้นการสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั การก าหนดสมมติฐาน การออกแบบสอบถามและอภปิรายผลการวจิยั 
 แนวคดิเกีย่วกบัประเภทนักลงทุน ผูว้จิยัอา้งองิจาก ศูนยส์่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน สถาบนักองทุน
เพื่อพฒันาตลาดทุน (2554) และคยี ์(2017) โดยใชแ้นวคดิ Bailard, Biehl & Kaiser Five-Way Model (BB&K) ซึง่เป็น
การจดักลุ่มนักลงทุนจากระดบัความมัน่ใจ และวธิปีฏบิตัขิองบุคคลนัน้ๆ โดยแบ่งประเภทผูล้งทุนออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ 1) นักผจญภัย มีความเชื่อมัน่ในตัวเองสูง เป็นบุคคลที่กล้าเสี่ยง ยึดถือความคิดของตนเองเป็นหลัก และ                 
มักลงทุนระยะสัน้ๆ 2) ผู้มีความเป็นเอกเทศ มีความเชื่อมัน่ในตัวเองสูง เชื่อมัน่ในศักยภาพและความสามารถ                   
การลงทุนจะตดัสนิใจอย่างรอบคอบ ผ่านการพจิารณาวเิคราะหอ์ย่างถีถ่ว้นดแีลว้ 3) ดาราผูม้ชีื่อเสยีง มคีวามวติกกงัวล 
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ชอบย ้าคิดย ้าท า เป็นพวกชอบตามกระแส จึงมักตัดสินใจเร็ว ไม่ค่อยระมัดระวงั 4) ผู้พิทักษ์  มีความระมดัระวงั                  
ค่อนขา้งสงู แต่จะมคีวามวติกกงัวลมาก ชอบย ้าคดิย ้าท า และกลวัการตดัสนิใจ 5) ผูท้ีอ่ยู่คาบเสน้ คอื ผูล้งทุนทีไ่ม่จดัอยู่
ในประเภทใดประเภทหนึ่งขา้งตน้น้ี เป็นกลุ่มบุคคลทีใ่ชเ้หตุผลในการลงทุน และพจิารณาความปลอดภยัจากการลงทุน 
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ผูว้จิยัอา้งองิจาก ศวิฤทธิ ์พงศกรรงัศลิป์ 
(2555) และศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) โดยกล่าวไวว้่า ทศันคต ิคอื อารมณ์ ความรูส้กึทีบุ่คคลแต่ละบุคคลแสดงออกมา 
ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าองคป์ระกอบส่วนประสมทางการบรกิารทัง้ 7 ดา้น มาประยุกต์ใชใ้นงานวจิยั สามารถแบ่งเป็น 1) ดา้น
ความพร้อมของขอ้มูล 2) ด้านค่าธรรมเนียม 3) ด้านช่องทางให้บรกิาร 4) ด้านส่งเสรมิการตลาด 5) ด้านผู้แนะน า              
การลงทุน 6) ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 7)ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตดัสนิใจลงทุน ผูว้จิยัอา้งองิจาก คอตเลอร ์(2556) โดยใชแ้นวคดิกระบวนการ
ตดัสนิใจในขัน้ที ่4 เท่านัน้ คอื การตดัสนิใจซือ้ ซึง่เป็นขัน้ทีผู่บ้รโิภคไดป้ระเมนิทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดแลว้ และจะซือ้สนิคา้
หรอืบรกิารนัน้ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ 
 แนวคดิการวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน ผูว้จิยัอา้งองิจาก ศูนยส์่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน (2554) ซึง่เป็น
การศกึษาวเิคราะหถ์งึปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และปจัจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ซึ่งปจัจัยเหล่าน้ีจะเป็นตัวก าหนดอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงจากการลงทุน และมูลค่าที่แท้จริง            
ของหลกัทรพัย ์
 แนวคดิการวเิคราะห์ปจัจยัทางเทคนิค ผู้วจิยัอ้างองิจาก ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (2558) ซึ่งเป็น
การศกึษาพฤตกิรรมหุน้ในอดตี โดยใชห้ลกัสถติ ิเพื่อน ามาคาดการณ์พฤตกิรรมของหุน้ในอนาคต โดยใชเ้สน้แนวโน้ม 
เส้นแนวรับแนวต้าน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และดัชนีชี้ว ัด  มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย              
การก าหนดสมมตฐิาน การออกแบบสอบถามและอภปิรายผลการวจิยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักลงทุนรายย่อยที่ลงทุนในหลกัทรพัย์กบับริษัทหลกัทรพัย์ ที่อาศยัอยู่               
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักลงทุนรายย่อย ที่มีอายุ 20-37 ปี (Generation Y: Gen Y)                
ทีล่งทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
ดงันัน้จงึใช้จ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95   
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกินร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 385 คน บวกเพิม่
จ านวน 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 400 คน 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกบริษัทหลักทรัพย์ที่มี
ผลติภณัฑท์างการเงนิทีห่ลากหลาย สามารถตอบสนองนกัลงทุนรายย่อยกลุ่ม Gen Y ในระยะยาวได ้จ านวน 5 บรษิทั
หลกัทรพัย์ (ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย. 2560: ออนไลน์) ได้แก่ บรษิัทหลกัทรพัย์ เอเซยีพลสั จ ากดั บรษิัท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์  เมย์แบงก์กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัยภ์ทัร จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยให้กลุ่มตัวอย่างบริษัทหลกัทรพัย์ทัง้             
5 แห่ง จ านวนเท่าๆ กนั ไดบ้รษิทัละ 80 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 
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 ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีการเกบ็ตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลู
โดยใชแ้บบสอบถามกบันกัลงทุนของบรษิทัหลกัทรพัยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่ตม็ใจและยนิดใีหข้อ้มลูจนครบ 400 ชุด 
 
ผลการวิจยั 
 การศึกษา การตัดสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์กบับรษิัทหลกัทรพัย์ ส าหรบันักลงทุน Generation Y ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุน Gen Y  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุ 30-37 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.50                
มีระดับการศึกษาต ่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 71.80  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น               
ร้อยละ 44.20  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-50,000บาท คิดเป็นร้อยละ 39.30 และมีประสบการณ์การลงทุน                         
ในหลกัทรพัย ์3 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 48.00 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลการลงทุน ส าหรบันักลงทุน Gen Y ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
 ปัจจยัพืน้ฐาน  
 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.85 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของบริษัทอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 
รองลงมา มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของบริษัท ปจัจัยมหภาคอื่นๆ  วัฏจักรเศรษฐกิจ ตัวชี้ว ัดเศรษฐกิจ                 
ในประเทศ วงจรชวีติอุตสาหกรรม และการวเิคราะห์แรงกระทบทัง้ 5 ด้านของอุตสาหกรรมอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.89 3.87 3.84 3.77 3.73 และ3.59 ตามล าดบั 
 ปัจจยัเทคนิค  
 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการวเิคราะหป์จัจยัเทคนิคโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.69 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ใชก้ารวเิคราะหเ์สน้แนวรบั แนวตา้น  รองลงมา ใชก้ารวเิคราะหเ์สน้แนวโน้มและจุดกลบัตวั 
การตดักนัของเสน้ค่าเฉลี่ย และการวเิคราะห์ดชันีตวัเลขอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 3.84 3.55 และ 3.53 
ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลประเภทของนักลงทุน Gen Y ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนักลงทุนประเภทผู้มคีวามเป็นเอกเทศ คดิเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมา             
เป็นผูท้ีอ่ยู่คาบเสน้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 ดาราผูม้ชีื่อเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 19.25 นกัผจญภยั คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 และ
ผูพ้ทิกัษ์ คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลทศันคติต่อการบริการของบริษทัหลกัทรพัย ์
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทศันคติต่อการบริการโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัทัศนคติด้านช่องทางให้บริการ ด้านผู้แนะน าการลงทุน                
ดา้นค่าธรรมเนียม ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นความพรอ้ม
ของขอ้มลูอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01  3.99  3.77  3.77  3.75  3.62 และ3.58 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับริษทัหลกัทรพัย ์
 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการตดัสนิใจลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94  เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการตดัสนิใจซื้อหลกัทรพัย์ และระดบัการตดัสนิใจขายหลกัทรพัย์             
อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 และ 3.81 ตามล าดบั 
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 ส่วนท่ี 6 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 นักลงทุนท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ประสบการณ์ลงทุนในหุ้น ที่แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์กบับริษัทหลกัทรพัย์ ส าหรบันักลงทุน                
Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  สมมติฐานข้อ 1.1 นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  ผลการวจิยั พบว่า นกัลงทุน Gen Y ทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์
กบับรษิทัหลกัทรพัยไ์ม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
  สมมติฐานข้อ 1.2 นักลงทุนที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัท
หลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  ผลการวจิยั พบว่า นักลงทุน Gen Y ทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์
กบับรษิทัหลกัทรพัยไ์ม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
  สมมติฐานข้อ 1.3 นักลงทุนที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์              
กบับรษิทัหลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  ผลการวจิยั พบว่า นักลงทุน Gen Y ที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจตดัสนิใจลงทุน            
ในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัยไ์ม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  สมมติฐานข้อ 1.4 นักลงทุนที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์กบับริษัท
หลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุน Gen Y ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจตัดสินใจลงทุนใน
หลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัยไ์ม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
  สมมติฐานข้อ 1.5 นกัลงทุนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์
กบับรษิทัหลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  ผลการวจิยั พบว่า นกัลงทุน Gen Y ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 80,001บาทขึน้ไป มกีารตดัสนิใจลงทนุ
ในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์มากกว่านักลงทุน Gen Y ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท 
และมากกว่านกัลงทุน Gen Y ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001-80,000 บาท อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
  สมมติฐานข้อ 1.6 นักลงทุนที่มปีระสบการณ์การลงทุนในหลกัทรพัย์แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจ
ลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  ผลการวจิยั พบว่า นกัลงทุน Gen Y ทีม่ปีระสบการณ์การลงทุนในหลกัทรพัย ์3 ปีขึน้ มกีารตดัสนิใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ มากกว่านักลงทุน Gen Y ที่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์              
น้อยกว่า 1 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 สมมติฐานท่ี 2 การวิเคราะหก์ารลงทุน ประกอบดว้ย ปจัจยัพืน้ฐาน ปจัจยัเทคนิค มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ส าหรบันกัลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์การลงทุน ด้านปจัจัยพื้นฐาน(X2) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
หลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ส าหรบันักลงทุน Gen Y ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.01 โดยปจัจยัพืน้ฐานมอีทิธพิลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 7 
 สมมติฐานท่ี 3 ประเภทนักลงทุน ไดแ้ก่ นกัผจญภยั ผูม้คีวามเป็นเอกเทศ ดาราผูม้ชีื่อเสยีง ผูพ้ทิกัษ์ ผูท้ีอ่ยู่
คาบเส้น ที่แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจลงทุนในหลักทรพัย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ส าหรบันักลงทุน Gen Y ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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 ผลการวิจัย พบว่า นักลงทุนประเภทผู้มีความเป็นเอกเทศ มีการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กบับริษัท
หลกัทรพัย ์มากกว่านักลงทุนประเภทนักผจญภยั และ นักลงทุนประเภทผูม้คีวามเป็นเอกเทศ มกีารตดัสนิใจลงทุนใน
หลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์มากกว่านกัลงทุนประเภทผูท้ีอ่ยู่คาบเสน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติต่อการบริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับริษทั
หลกัทรพัย ์ส าหรบันักลงทุน Gen Y ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
 ผลการวิจัยพบว่า  ด้านช่องทางให้บริการ  ด้านส่งเสริมการตลาด  และด้านกระบวนการให้บริการ                                
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ส าหรับนักลงทุน Gen Y ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร โดยความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล  
 จากผลการศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์ส าหรบันักลงทุน Generation Y 
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
 1. จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุน Gen Y 
  1.1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน นักลงทุน Gen Y ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจ
ตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์กบับรษิทัหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยนักลงทุน Gen Y                 
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 80,001 บาทขึน้ไป มกีารตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์มากกว่านักลงทุน 
Gen Y ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท และนักลงทุน Gen Y ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน      
50,001-80,000 บาท ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะนักลงทุนที่มรีายได้เพิม่สูงขึน้ กจ็ะสามารถจดัสรรเงนิเพื่อน ามาลงทุนได้
มากกว่า และหากเงนิทีน่ ามาลงทุนใหผ้ลตอบแทนสงู นกัลงทุนกจ็ะน าเงนิมาลงทุนเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและ
ทฤษฎขีอ้มูลส่วนบุคคล ทีก่ล่าวว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งู สามารถตดัสนิใจซือ้สนิค้าไดง้่ายกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได้ต ่า 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกดล สริวิฒันชยั (2557: 115) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง การตดัสนิใจลงทุนในหุน้ของคนรุ่นใหม่
ทีม่อีายุ 18-48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คนรุ่นใหม่ทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในหุน้
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  1.2 ประสบการณ์ลงทุนในหลกัทรพัย์ นักลงทุน Gen Y ที่มปีระสบการณ์การลงทุนในหลกัทรพัย์
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์กบับรษิัทหลกัทรพัย์แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ                 
ที ่0.01 โดยนกัลงทุน Gen Y ทีม่ปีระสบการณ์การลงทุนในหลกัทรพัย ์3 ปีขึน้ไป มกีารตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บั
บรษิทัหลกัทรพัย ์มากกว่านกัลงทุน Gen Y ทีม่ปีระสบการณ์การลงทุนในหลกัทรพัยน้์อยกว่า 1 ปี ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะ 
นักลงทุนที่มปีระสบการณ์การลงทุนยาวนานกว่า จะมคีวามรู้ความเขา้ใจด้านการลงทุน สามารถเรยีนรู้และปรบัการ
ลงทุนใหเ้หมาะสมกบัตนเองไดท้ าใหม้คีวามมัน่ใจและมกีารตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยม์ากกว่านักลงทุน Gen Y ทีม่ี
ประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 1 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนกร พจน์ธนาบนัเทงิ (2559 : 118) ไดศ้กึษาถึง
ปจัจยัที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ของนักลงทุนกลุ่มวยัท างานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักลงทุนที่มปีระสบการณ์การลงทุนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ดา้นลกัษณะการลงทุน และกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายบ่อยครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 2. จากผลการศึกษาการวิเคราะหก์ารลงทุน  
 การวเิคราะหก์ารลงทุนดา้นปจัจยัพืน้ฐาน มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย์ 
ส าหรับนักลงทุน Gen Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ                  
การวิเคราะห์ปจัจยัพื้นฐาน เป็นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัปจัจยัเศรษฐกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม และหลกัทรพัย์                
ทีน่กัลงทุนสนใจ ซึง่สามารถศกึษาและมแีหล่งขอ้มูลใหเ้รยีนรูไ้ดง้่ายกว่า เช่น จากบทวเิคราะหข์องหลกัทรพัย ์ต่างจาก
การวเิคราะห์ปจัจยัทางเทคนิค ที่ต้องอาศยัประสบการณ์และความช านาญของนักลงทุนแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกบั
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แนวคดิการวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน ทีก่ล่าวว่า ปจัจยัทางดา้นพืน้ฐาน จะเป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทน ความเสีย่ง
จากการลงทุน และมูลค่าทีแ่ทจ้รงิ ซึง่นักลงทุนน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อุรสา บรรณกจิโศภน (2553: 272) ที่ได้ศกึษา ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผู้ลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า นักลงทุนรายย่อยใช้ปจัจัยมหภาค ด้านข้อมูลดัชนีชี้วดัทางเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรมและความมีเสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงปจัจยัจุลภาค ด้านการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน                  
เป็นปจัจยัส าคญัในการตดัสนิใจลงทุน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกยีรตศิกัดิ ์พฒันด ารงเกยีรต ิ(2558) ทีไ่ดศ้กึษา
ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพแวดล้อมการลงทุนด้านภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง การวเิคราะห์หลกัทรพัย ์มอีทิธพิล             
ต่อพฤติกรรมการลงทุนด้านการตัดสินใจซื้อหุ้นสามัญ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบาย                 
ไดร้อ้ยละ 30.8 
 3. จากผลการศึกษาประเภทนักลงทุน Gen Y 
 ประเภทนักลงทุนทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยนักลงทุนประเภทผู้มีความเป็นเอกเทศ มีการตัดสินใจลงทุนในหลกัทรพัย์                  
กบับรษิทัหลกัทรพัย ์มากกว่านักลงทุนประเภทนักผจญภยั และนักลงทุนประเภทผูท้ีอ่ยู่คาบเสน้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
นักลงทุนประเภทผู้มีความเป็นเอกเทศ มีความเชื่อมัน่ในตัวเองสูง ก่อนจะตัดสินใจลงทุนจะต้องมีการวางแผน 
เปรยีบเทยีบขอ้มูลการลงทุนด้วยความรอบคอบ และมกีารปรบัเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกบัตนเอง ท าให้มีการ
ตัดสนิใจลงทุนมากกว่านักผจญภยั ที่ลงทุนอย่างหุนหนัพลนัแล่น ขาดความระมดัระวงั และผู้ที่อยู่คาบเส้น ที่เน้น               
ความปลอดภยัจากการลงทุน ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีFive-Way Model ของ Bailard, Biehi&Kaiser ทีจ่ดัประเภทของ
นกัลงทุนจากระดบัความมัน่ใจ และวธิปีฏบิตัขิองบุคคลนัน้ๆ ซึง่จะมปีฏกิริยิาในการลงทุนแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ Akhtar, F.; Thyagaraj K. S. & Niladri, Das. (2014, July-Dec) ที่ได้ศึกษา การพัฒนากรอบแนวคิด
ส าหรบักลยุทธก์ารลงทุน โดยใชรู้ปแบบ BB&K Five-Way พบว่า นักลงทุนประเภทผูม้คีวามเป็นเอกเทศ มอีทิธพิลต่อ
การยอมรบัความเสีย่ง และนกัลงทุนกลุ่มนี้เหมาะกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ตราสารอนุพนัธ ์และหลกัทรพัย ์
ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามซบัซอ้น ตอ้งใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยความรอบคอบ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 4. จากผลการศึกษาทศันคติต่อการบริการของบริษทัหลกัทรพัย ์
  4.1 ทศันคติด้านช่องทางให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์กบับริษัท
หลักทรัพย์ ส าหรับนักลงทุน Gen Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กล่าวคือ เมื่อนักลงทุน Gen Y มีทศันคติต่อการบริการด้านช่องทาง
ให้บรกิารดขีึน้ จะมีการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์กบับรษิัทหลกัทรพัย์ เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า  
ช่องทางการให้บริการของบริษัทหลกัทรพัย์ เช่น การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตและแอพพลิเคชัน่ สาขาของบริษัท
หลกัทรพัยท์ีม่กีระจายทัว่ทุกภาค และตัง้อยู่ในแหล่งทีส่ะดวกต่อการเดนิทางไปใชบ้รกิารนัน้เป็นสิง่จ าเป็นในการลงทุน
ของนักลงทุน Gen Y ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวก สามารถตัดสนิใจซื้อขายได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎี               
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทีก่ล่าวว่า ช่องทางการจดัจ าหน่าย ทีท่ าใหผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารเป็นทีห่าง่ายส าหรบั
ลูกคา้ จะสามารถตอบสนองลูกคา้ไดท้นัท่วงท ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มณฑติา หริญัวาทติ (2559: 130) ทีไ่ด้
ศกึษาเรื่อง ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ             
ใช้บรกิารธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
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  4.2 ทศันคติด้านส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์กบับริษัท
หลักทรัพย์ ส าหรับนักลงทุน Gen Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า หากบรษิทัหลกัทรพัยม์กีารสง่เสรมิการขายโดยแจก
บตัรของขวญั จะช่วยกระตุ้นให้นักลงทุน Gen Y ลงทุนมากขึน้ และหากมกีารโฆษณาเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ผ่านทาง
รายการโทรทศัน์ หรอือนิเทอรเ์น็ต จะช่วยใหน้กัลงทุน Gen Y มขีอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนในผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบั
ตวัเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทีก่ล่าวว่า การสง่เสรมิการตลาด เป็นเครื่องมอืทีจ่งูใจให้
เกดิความตอ้งการ สรา้งความพงึพอใจ และเตอืนความจ าในผลติภณัฑ ์โดยคาดว่าจะสง่ผลต่อความรูส้กึ ความเชื่อ และ
การตัดสนิใจซื้อ สอดคล้องกบังานวิจยัของ มณฑิตา หิรญัวาทิต (2559: 131) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ทศันคติส่วนประสม             
ทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จ ากดั
(มหาชน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนข้างต ่า  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อดุลย ์สาลฟิา (2559: 56) ทีพ่บว่า ปจัจยัดา้นสง่เสรมิการขายมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
  4.3 ทศันคตดิา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทั
หลักทรัพย์ ส าหรับนักลงทุน Gen Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า ระบบการซือ้ขายของบรษิทัหลกัทรพัยท์ีใ่ชง้านง่าย 
ไม่ซับซ้อน จะท าให้นักลงทุน Gen Y สามารถเรียนรู้การใช้งาน และเริ่มลงทุนได้เร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎี                  
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ที่กล่าวว่า กระบวนการใหบ้รกิารลูกคา้ทีม่แีบบแผนชดัเจน จะช่วยใหลู้กคา้มคีวาม
สะดวกสบายและมสีว่นช่วยในการตดัสนิใจซือ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวุรรณา วจศีกัดิส์ทิธิ ์(2551: 131) ทีไ่ดศ้กึษา
ทศันคตต่ิอบรกิารและพฤตกิรรมนกัลงทุนทัว่ไปต่อการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านเจา้หน้าทีก่ารตลาดของบรษิทัหลกัทรพัย์
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตต่ิอการบรกิารดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นดา้นมลูค่าในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ มณฑติา หริญัวาทติ (2559: 126) ได้ศกึษาเรื่อง ทศันคติ
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคาร
กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไป 
ในทศิทางเดยีวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. บริษัทหลักทรัพย์ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายทางการตลาด                
เพื่อก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม เนื่องจากผลวจิยัพบว่า นักลงทุน Gen Y ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและประสบการณ์
ลงทุนในหลกัทรพัย์แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย์กบับริษัทหลกัทรพัย์แตกต่างกนั ดงันัน้ บริษัท
หลกัทรพัยค์วรใหค้วามส าคญักบันกัลงทนุ Gen Y ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 80,001บาทขึน้ไป และมปีระสบการณ์ลงทุน
ในหลกัทรพัยม์ากกว่า 3 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่ศีกัยภาพในการลงทุนในหลกัทรพัยม์ากกว่ากลุ่มอื่น 
 2. บริษัทหลักทรัพย์ควรให้ความส าคัญกับข้อมูลปจัจัยพื้นฐาน เน่ืองจากในปจัจุบันมีจ านวนบริษัท                   
ที่จดทะเบียนกว่า 600 บริษัท ซึ่งบริษัทหลกัทรพัย์แต่ละแห่งมกีารจดัท าบทวิเคราะห์ด้านปจัจยัพื้นฐานได้ไม่ครบ                
ทุกอุตสาหกรรม นอกจากนี้  ยงัใช้ภาษาในการเขยีนที่เป็นทางการหรือเป็นศพัท์เฉพาะมากจนเกินไป ท าให้ความ
น่าสนใจของบทวเิคราะหล์ดลง และจากผลวจิยั พบว่า นักลงทุน Gen Y ใช้การวเิคราะหป์จัจยัพื้นฐานเป็นเครื่องมอื               
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ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัย ์ดงันัน้บรษิัทหลกัทรพัย์ควรพฒันาบทวเิคราะหใ์ห้มขีอ้มูลทีค่รบถ้วน 
อาจใช ้Infographics เขา้มาช่วยใหบ้ทวเิคราะหเ์ขา้ใจไดง้่ายขึน้ และจดัท าบทวเิคราะหใ์หค้รอบคลุมทุกอุตสาหกรรม  
 3. บรษิัทหลกัทรพัย์ สามารถน าผลการวจิยัประเภทนักลงทุน ไปพฒันาเป็นแบบประเมนินักลงทุน โดยให้
ความส าคญักบันักลงทุนประเภทผู้มคีวามเป็นเอกเทศ หมายถงึ นักลงทุนทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง และชอบวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบขอ้มูลก่อนตดัสนิใจลงทุน เนื่องจากผลวจิยั พบว่า นักลงทุนประเภทผูม้คีวามเป็นเอกเทศ มกีารตดัสนิใจ
ลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัยม์ากกว่านักลงทุนประเภทอื่น ดงันัน้ บรษิัทหลกัทรพัยค์วรจดัอบรมหลกัสูตร              
ที่เหมาะสมกบันักลงทุนกลุ่มน้ี เช่น หลกัสูตรปจัจยัดา้นพืน้ฐาน ซึ่งจะสามารถตอบสนองได้ทัง้นักลงทุน Gen Y และ
กลุ่มทีเ่ป็นผูม้คีวามเป็นเอกเทศ 
 4. บรษิทัหลกัทรพัย ์ควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาแอพลเิคชัน่ในการซือ้ขายหลกัทรพัยม์ากทีส่ดุ เน่ืองจาก
เทคโนโลยีในปจัจุบนัมกีารพฒันาอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง จะเห็นได้จากการพฒันาเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกบั               
การลงทุน เช่น โปรแกรมซื้อขายหุ้นอตัโนมตัิ (Algorithm Trading - AT) ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการซื้อขาย
หลกัทรพัยแ์ละถูกน ามาใชใ้นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เช่น ประเทศองักฤษ เป็นต้น จากการศกึษาของตลาดหลกัทรพัย์ 
พบว่า AT มปีระโยชน์ในด้านช่วยเพิม่สภาพคล่อง โดยขึน้กบัสภาวะตลาดที่แตกต่างกนั และจากผลการวจิยั  พบว่า 
ทัศนคติด้านช่องทางให้บริการมีความสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ ทัศนคติด้านส่งเสริม
การตลาด และทศันคตดิา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดงันัน้ บรษิทัหลกัทรพัยค์วรพฒันาแอพลเิคชัน่ใหง้่ายต่อการใช้งาน                  
มคีวามปลอดภยั รวมถงึสามารถดงึดูด หรอืกระตุ้นการลงทุนของนักลงทุน Gen Y ไดด้ว้ยการส่งเสรมิการตลาด เช่น 
การสะสมค่าคอมมชิชัน่ เพื่อแลกรบับตัรของขวญั การโฆษณาผลติภณัฑผ์่านรายการโทรทศัน์ หรอืสื่อสงัคมออนไลน์ 
และการไปออกบทูตามงาน Set in the city หรอื Money Expo เป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาวจิยัการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยก์บับรษิทัหลกัทรพัย ์โดยเปรยีบเทยีบกลุ่มนกัลงทุน Gen Y 
กบันักลงทุน Gen B เนื่องจากนักลงทุนทัง้ 2 กลุ่มมลีกัษณะนิสยัและศกัยภาพในการลงทุนแตกต่างกนั เพื่อใหบ้รษิทั
หลกัทรพัยส์ามารถก าหนดนกัลงทุนเป้าหมาย และวางกลยุทธท์ีเ่หมาะสมกบันกัลงทุนแต่ละกลุ่มไดช้ดัเจนขึน้ 
 2. ควรศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในขอบเขตทีก่วา้งขึน้  โดยครอบคลุมการลงทุนในดา้นอื่นๆ เช่น การลงทุน  
ในตราสารหนี้ การลงทุนในกองทุนรวม เพื่อเป็นประโยชน์แก่บรษิทัหลกัทรพัยใ์นการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิาร               
ทีต่รงกบัความตอ้งการของนกัลงทุนมากขึน้ 
 3. ควรศึกษาปจัจยัเทคโนโลยีซื้อขายหุ้นอตัโนมตัิ (Algorithm Trading) ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจลงทุน             
ในหลกัทรพัย ์เน่ืองจากจะเป็นเทคโนโลยทีีน่่าจะเขา้มามบีทบาทส าคญัในการตดัสนิใจลงทุนในอนาคต 
 4. ควรท าการวจิยัเชงิคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์กลุ่มนกัลงทุนรายใหญ่ ทีม่ศีกัยภาพในการลงทุนสงู เพื่อให้
ไดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยด ีเนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จาก  อาจารย์               
ดร.ญาณพล แสงสนัต์ ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาและตรวจสอบแกไ้ข ตัง้แต่เริม่ด าเนินการ
จนกระทัง่ไดเ้ป็นสารนิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ ผูว้จิยัจงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์อนัประกอบไปดว้ย รองศาสตราจารย์ ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์
และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณนายวรเมธ และนางมาลยั ตรปีระทปีกุล ผูซ้ึง่เป็นบดิา และมารดาทีใ่หก้ารอบรม 
สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
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 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในโครงการหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ที่ได้มอบความรู้ 
ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั รวมถงึเจา้หน้าทีโ่ครงการพเิศษบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ทีใ่หค้วามช่วยเหลอื และ
ค าแนะน าทีด่ตีลอดมา จนท าใหท้ าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณนางสาวปาลติา ไกรรว ีทีค่อยเป็นทีป่รกึษา และเป็นก าลงัใจใหเ้สมอ รวมถงึเพื่อนการตลาด
นอกเวลา รุ่น 19 ทุกท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนในทุกๆ ดา้นมาโดยตลอด 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีเ่สยีสละเวลาอนัมคี่า และใหค้วามร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถาม จนท าใหก้ารเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้สามารถน าไปวจิยัจนส าเรจ็สมบรูณ์ได้ 
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