
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการเลือกเปิดบญัชีการซ้ือขายค่าเงิน (FOREX Trading) 

ของนักลงทนุผา่นตวัแทนในประเทศไทย 

FACTORS RELATED TO INVESTOR DECISIONS TO OPEN FOREX TRADING 

ACCOUNTS THROUGH AGENTS IN THAILAND 
 

วชิชุตา เจรญิผล1 

 

บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัในครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการเลอืกเปิดบญัชกีารซือ้ขายค่าเงนิ 

(FOREX Trading) ของนักลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศไทย โดยตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ความรูด้า้นการซือ้

ขายค่าเงนิ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และการเปิดบญัชซีือ้ขายค่าเงนิ 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้น้ีคอื นกัลงทุนทีม่คีวามสนใจ / ศกึษาขอ้มลู กาํลงัจะเปิดบญัชหีรอืมี

เปิดบญัชกีารซือ้ขายค่าเงนิแลว้ จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติิ

ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื 

การวเิคราะหค์วามแตกต่าง โดยใชก้ารหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่าง

รายคู่โดยใชว้ธิ ีความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัน้อยทีสุ่ด หรอืค่าดนัเน้ตต์ท ี3 และการวเิคราะหค์วามสม้พนัธใ์ช้

สถติ ิสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยั พบว่า นกัลงทุน สว่นใหญ่มคีวามรูด้า้นฟอเรก็ซ ์สญัญาสว่นต่าง และตราสารอนุพนัธอ์ื่นๆ มี

การเปิดบญัชซีือ้ขายค่าเงนิแลว้ เพศชายมอีายุอยู่ระหว่าง 28 – 37 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท โดยนกัลงทุนมคีวามสามารถประเมนิ

ความเสีย่งที่เกี่ยวของกบัการเทรดฟอเรก็ซ ์และมคีวามรู้ทีเ่กี่ยวขอ้งจากการเรยีนในด้านการเงนิหรอืการลงทุน 

นอกจากน้ียงัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการเลอืกเปิดบญัชซีือ้ขายค่าเงนิ ดา้นกระบวนการ

บรกิาร ด้านราคา ด้านผลติภณัฑ์ และด้านการส่งเสรมิทางการตลาดโดยรวม นักลงทุนให้ระดบัความสําคญัใน

ระดบัมากตามลาํดบั 

 นักลงทุนทัว่ไปในประเทศไทยที่เป็นกลุ่มตวัอย่างมคีวามรูด้า้นการซือ้ขายเงนิประกอบด้วยความรู้ดา้น

ปจัจยัพืน้ฐาน และความรูด้า้นปจัจยัเทคนิคโดยรวมในระดบัมาก โดยความรูด้า้นการซือ้ขายเงนิมคีวามสมัพนัธก์บั

การเลอืกเปิดบญัชซีือ้ขายค่าเงนิในดา้นจํานวนการเปิดบญัชเีทรด และจํานวนครัง้ทีว่างแผนทีจ่ะเทรดฟอเรก็ซใ์น

ระยะเวลาต่อสปัดาห์ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบั

ค่อนขา้งตํ่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด และด้าน

กระบวนการบริการมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกเปิดบญัชีซื้อขายค่าเงินในด้านจํานวนการเปิดบญัชีเทรด และ

จาํนวนครัง้ทีว่างแผนทีจ่ะเทรดฟอเรก็ซใ์นระยะเวลาต่อสปัดาห ์อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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คาํสาํคญั: ความสมัพนัธ ์การซือ้ขายค่าเงนิ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ค่าเงนิฟอเรก็ซ ์

 

Abstract 

 

 The purpose of this research was to study the factors related to the decision of investors to 

open FOREX trading accounts through agents in Thailand. The variables studied were gender, age, 

marital status, educational level, job, salary, foreign exchange knowledge, service marketing mix and 

opening FOREX trading accounts. 

 The samples group consisted of four hundred investors. Questionnaires were used as a tool for 

data collection. The statistical methods used for data analysis were frequency, mean, standard deviation 

and inferential statistics, consisting of an Independent t-test, one way analysis of variances, Dunnett’s T3 

used for pair difference analysis, and the Pearson Correlation coefficient. 

 The result of this research found that most investors had foreign exchange knowledge with their 

own FOREX trading accounts, they were male, aged between twenty-eight to thirty-seven years of age, 

single, with a bachelor’s degree, working as an employee in a private company and earning an average 

monthly income of 15,001 – 25,000 baht with risk evaluation and foreign exchange knowledge. The 

results showed that service marketing mix factors including service, price, product and marketing 

influenced on the decisions of investors to open a FOREX trading account, respectively. 

 Most samples from the group of Investors had a high level understanding of foreign exchange 

knowledge, including fundamental and technical analysis. Foreign exchange knowledge influenced their 

decisions regarding the quantity of FOREX trading accounts opened and trade frequency at quite low 

level in the same direction at statistic significant level of 0.01. Also, service marketing mix factors 

including price, product, marketing and service had a quite low-level influence and in the same direction 

with the quantity of FOREX trading accounts opened and trade frequency at a statistically significant 

level of 0.01. 

 

Keyword: Relationships, Foreign Exchang, Service Marketing Mix, FOREX 

 

บทนํา 

ตลาดแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศหรอืทีเ่รยีกกนัตามสากลว่า Forex Market /Foreign Exchange 

Market คอืตลาดที่เกีย่วขอ้งกบัการทําธุรกรรมซือ้ขายเงนิตราของประเทศต่างๆหลายสกุลตลอดจนการลงทุน       

เพื่อการเก็งกําไรค่าเงินซึ่งตลาดน้ีมีธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขาย

เงนิตราต่างประเทศทีเ่ชื่อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ยทัว่โลกโดยตลาดเงนิตราต่างประเทศทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางการเงนิที่

สาํคญัของโลกซึง่การทีแ่ต่ละตลาดเปิดทําการซื้อขายในช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัตามเวลาของแต่ละประเทศตลาด

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศจงึมกีารซื้อขายอย่างต่อเน่ืองเสมอืนเปิด 24 ชัว่โมงนัน่เองทําให้เป็นตลาดที่มี

สภาพคล่องสงูและค่าเงนิมกีารเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
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เน่ืองจากปจัจุบันตัวแทนโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในประเทศไทยมีเป็นจํานวนมากและมีการแข่งขนักัน

ค่อนขา้งสงูสาํหรบัผูท้ีอ่ยากเริม่ตน้การลงทุนในตลาดฟอเรก็ซก์ารจะเลือกเปิดบัญชีเล่นฟอเร็กซ์ผ่านตัวแทนโบ

รกเกอรไ์หนดเีป็นคาํถามของคนทีอ่ยากเปิดบญัชเีทรดเพื่อหารายไดก้บัตลาดฟอเรก็ซด์ว้ยเหตุน้ีจงึเป็นสาเหตุให้

ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะทาํการศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการเลอืกเปิดบญัชเีล่นฟอเรก็ซข์องนกัลงทนุผา่นตวัแทน

โบรกเกอรใ์นประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา (Independent Variables) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ

ทางการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ 

ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด และดา้นกระบวนการของการใหบ้รกิาร 

2. ตวัแปรตามท่ีใช้ในการศึกษา (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความรูด้า้นการซื้อขายค่าเงนิดา้น

ปจัจยัพื้นฐาน ความรูด้า้นการซื้อขายค่าเงนิดา้นปจัจยัเทคนิค และการเปิดบญัชซีือ้ขายค่าเงนิของนักลงทุนผ่าน

ตวัแทนในประเทศไทย 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่เพศอายุสถานภาพระดบัการศกึษาอาชพีและรายไดต่้อเดอืนที่

แตกต่างกนัมคีวามรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิแตกต่างกนั 

 2. ความรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิมคีวามสมัพนัธต่์อการเลอืกเปิดบญัชกีารซือ้ขายค่าเงนิของนกัลงทุนผ่าน

ตวัแทนในประเทศไทย 

 3. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาด้านการส่งเสริมการทางการตลาดและด้าน

กระบวนการของการให้บรกิารมคีวามสมัพนัธ์ต่อการเลอืกเปิดบญัชกีารซื้อขายค่าเงนิของนกัลงทนุผา่นตวัแทน

ในประเทศไทย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2529, น. 312-316) 

ได้กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป โดยความแตกต่างทาง

ประชากรศาสตรจ์ะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร คอื อายุ (Age) การจะทําใหผู้ท้ีม่อีายุแตกต่างกนัเปลีย่นพฤตกิรรมนัน้ 

มคีวามยากง่ายแตกต่างกนั ผูท้ีม่อีายุมาก กจ็ะเปลีย่นแปลงไดย้ากกว่า ซึง่การชกัจูงจติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของ

คนนัน้จะยากขึน้ตามอายุของคนที่เพิม่ขึน้เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงมคีวามแตกต่างกนัและพฤติกรรม

เกีย่วกบัการสื่อสารกแ็ตกต่างกนัการศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่าํคญัต่อประสทิธภิาพของการ

สื่อสารของผู้รบัสารโดยเชื่อว่าการศกึษานัน้ทําให้มพีฤติกรรมแตกต่างกนัออกไปฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

(Social and Economic Status) หมายความรวมถงึอาชพี รายได ้เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ ์ตลอดจนภูมหิลงัของ

ครอบครวั โดยเชื่อว่าฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคน 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ คอตเลอร ์(Kotler. 2000: 16) ส่วน

ประสมทางการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได ้เช่น ผลติภณัฑ ์ซึง่บรษิทัใช่ร่วมกนั เพื่อสนอง

ความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย การสง่เสรมิการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ  
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 แนวคิดด้านการลงทุนการลงทุน (Investment) อาจหมายถงึ การซือ้อสงัหารมิทรพัยห์รอืหลกัทรพัย์

ของบุคคลหรอืสถาบนัซึง่ใหผ้ลตอบแทนเป็นสดัสว่นกบัความเสีย่งตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ10 ปีแต่อย่างตํ่า

ไม่ตํ่ากว่า 3 ปี การลงทุนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้3 ประเภท คอื การลงทุนเพื่อการบรโิภค การลงทุนใน

ธุรกจิ และการลงทุนในหลกัทรพัย ์

 แนวคิดและทฤษฎีด้านอตัราการแลกเปล่ียน ในการทําการคา้ระหว่างประเทศ จําเป็นต้องมเีงนิเป็น

สื่อกลางในการแลกเปลีย่นเช่นเดยีวกบัการคา้ภายในประเทศ แต่เน่ืองจากทุกประเทศต่างกม็เีงนิเป็นสกุลของ

ตนเอง ในทางปฏบิตัิการชําระเงนิจะต้องชําระดว้ยเงนิสกุลสําคญั ๆ ทีน่านาชาตยิอมรบัว่าเป็นสื่อกลางของการ

แลกเปลีย่นไดใ้นปจัจุบนัทีม่กีารยอมรบักนัมากทีส่ดุในโลก ไดแ้ก่ เงนิปอนด ์ดอลล่ารส์หรฐั เงนิเยน เงนิมารก์ และ

เงนิฟรงัค ์

 ความรูด้้านการซื้อขายค่าเงนิ ปจัจุบนั วธิกีารวเิคราะห์ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักวเิคราะห ์

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ การวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน และการวเิคราะหป์จัจยัทางเทคนิค 

 

วิธีการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื นกัลงทุนทีม่คีวามสนใจ/ศกึษาขอ้มลู กาํลงัจะเปิดบญัชหีรอืมกีารบญัชี

การซือ้ขายค่าเงนิแลว้ ผ่านตวัแทนในประเทศไทยซึง่ไม่ทราบจาํนวนทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัหมายถงึนักลงทุนที่มคีวามสนใจ/ศกึษาขอ้มูล กําลงัจะเปิดบญัช ี หรือมีการ

บัญชีก ารซื้อ ขายค่า เ ง ินแล้ว  ผ่ านตัว แทนในประ เทศไทย เ น่ือ งจ ากไม่ท ราบจํานวนประชากรที่

แน่นอน จงึคํานวณขนาดของตวัอย่างโดยกําหนดความเชื่อมัน่ที ่95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยใช้สูตร

คํานวณหาขนาดต ัวอย่างในกรณีที ่ไม ่ทราบประชากรแน่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา . 2545: 74/26)            

ได้ขนาดตวัอย่างจํานวน 385 คน และเพิม่จ ํานวนตวัอย่าง จํานวน 15 ตัวอย่าง รวมตัวอย่างทัง้หมด             

400 ตวัอย่าง 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ผู้วจิยัได้ใช้วธิีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดคุณสมบตัิของกลุ่ม 

ตวัอย่างดงัน้ี 

 1. มอีายุ 18 ปีขึน้ไป 

 2. นักลงทุนที่มีความตัง้ใจ สนใจกําลงัจะเปิดบญัชีหรอืเปิดบญัชีการซื้อขายค่าเงินผ่านตัวแทนใน      

ประเทศไทย 

 3. วธิสีุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้จิยัจะทําการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวกให้

ครบตามจาํนวนแบบสอบถาม 400 ชุด โดยการเกบ็แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้โปรแกรมGoogle Docsเป็น

เครื่องมือในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ จากนัน้นําลิง๊ค ์(Link) ของแบบสอบถามไปวางไวต้ามเวบ็ไซค์

ที่เกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์ เช่น thaiforexschool.com หรือPage บน Facebook เช่น 

Thaiforexschool&9professionaltrader, Forex Trading, Forex Thailand เป็นตน้ 

 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหล์กัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 328 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.00 
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 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 28-37 ปี จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 

รองลงมาคอื ผูท้ีม่อีายุระหว่าง 18-27 ปี จาํนวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.25 

 สถานภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จาํนวน 266 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.50 

 ระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจํานวน 250 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 62.50 รองลงมาคอื สงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.25 

 อาชพี พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนจาํนวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 

รองลงมาคอืเจา้ของกจิการ / ธุรกจิสว่นตวั จาํนวน 131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.75 

 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่รีายได้ต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท

จาํนวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.25 รองลงมาคอืผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป จาํนวน 97 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 24.25 

 ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเทรดฟอเร็กซ์ ความเหมาะสมระหว่าง

วตัถุประสงคก์ารลงทุนและความสามารถในการรบัความเสีย่งได้อย่างเหมาะสม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ความสามารถในการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัการเทรดฟอเรก็ซ ์จาํนวน 320 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.00 

 ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากการเรยีนในดา้นการเงนิหรอืการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วขอ้งจากการเรยีนในดา้นการเงนิหรอืการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์จํานวน 234 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 58.50 

 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะหข์้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพนัธต่์อการเลือก

เปิดบญัชีซ้ือขายค่าเงินของนักลงทุนผา่นตวัแทนในประเทศไทย 

 ระดบัความสาํคญัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ ความน่าเชื่อถือและ

ชื่อเสยีงของโบรกเกอรฟ์อเรก็ซ ์โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.55 รองลงมาคอืความเป็นมอือาชพีของตวัแทนโบรกเกอร์

ฟอเรก็ซ ์โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.45 และประเภทการเทรดและจาํนวนคู่เงนิทีม่ใีหเ้ทรด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28 

ตามลาํดบั ระดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความหลากหลายของประเภทบญัชทีีใ่ชใ้นการเทรดฟอเรก็ซ ์

เช่น Micro, Mini, Standard, ECN เป็นตน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 และค่าการเพิม่อาํนาจซือ้ (Leverage) ทีโ่บ

รกเกอรม์ใีหเ้ลอืกสาํหรบับญัชเีทรด โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.19 ตามลาํดบั  

 ระดบัความสาํคญัด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 เมื่อพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ค่าช่วงราคา (Spread) ทีต่้อง

เสยีในการเทรดจากผลต่างของราคา Bid และราคา Ask ของแต่ละคู่เงนิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 รองลงมาคอื 

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงในการฝากเข้าบัญชีเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44  และ

ค่าธรรมเนียมในการฝากและถอนเงนิของบญัชเีทรด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 ตามลาํดบั ระดบัความสาํคญัอยู่ใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ จาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีใ่ชใ้นการเปิดบญัชเีทรด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 

 ระดบัความสาํคญัดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.05 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ มกีารจดัส่งขอ้มูล

ข่าวสารให้กบัผู้ลงทุนอย่างสมํ่าเสมอโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.16 รองลงมาคือการจ่ายคืนเงินตามที่กําหนด 

(Rebate) สําหรบัการทําธุรกรรมที่เกดิการขาดทุน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.13 มกีารสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น 

เวบ็ไซต์, โซเชยีลมเีดยี เป็นต้น และโบนัสการฝากเงิน โบนัสในการเทรดตามเงื่อนไขที่กําหนดที่มคีวามดงึดูด

ความสนใจและเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.07 และมกีารมอบของขวญัในช่วงเทศกาล เช่น ครสิตม์าส ปีใหม่ วนั

เกดิ เป็นตน้ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.80 ตามลาํดบั  
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 ระดบัความสาํคญัดา้นกระบวนการบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสาํคญัอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มรีะบบป้องกนั

ความปลอดภยัดา้นขอ้มลูของลกูคา้ทีด่ ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 รองลงมาคอื มรีูปแบบในการฝากและการถอน

เงนิผ่านทางหลายช่องทาง เช่น ผ่านบตัรเครดติ, บญัชธีนาคารไทย, เพยส์บาย (Paysbuy) เป็นต้น โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.67 ความรวดเรว็ในการฝากและการถอนเงนิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 และขัน้ตอนในการใหบ้รกิารง่าย 

ไม่ซบัซอ้น โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.58 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี  3 การวิเคราะหด้์านความรูด้้านการซ้ือขายค่าเงินท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกเปิดบญัชี

ซ้ือขายค่าเงินของนักลงทุนผา่นตวัแทนในประเทศไทย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามรู้ความเขา้ใจด้านความรู้ด้านการซื้อขายค่าเงนิ ประกอบด้วย ความรู้ด้าน

ปจัจยัพืน้ฐาน และความรูด้า้นปจัจยัเทคนิค จากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน อธบิายผลไดด้งัน้ี 

 ความรูด้้านปัจจยัพืน้ฐาน 

 1. ขา่วดา้นตวัเลขการจา้งงานนอกภาคการเกษตรของสหรฐัอเมรกิา (Non-Farm Employment Change) 

หากตวัเลขเพิม่ขึน้แสดงว่ามกีารจา้งงานมากขึน้ แสดงถงึเศรษฐกจิกําลงัเจรญิเตบิโต ทําใหค้่าเงนิดอลลาร ์(USD) 

แขง็ค่ามากขึน้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 343 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.75 และตอบผดิจํานวน 

57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 

 2. ตวัเลขอตัราว่างงาน (Unemployment Rate) จะสะทอ้นภาพเศรษฐกจิโดยตรง ถ้ามกีารว่างงานใน

อตัราสงู แสดงว่าเศรษฐกจิกําลงัอ่อนแอและมผีลทําใหค้่าเงนิอ่อนค่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบถูกจํานวน 

345 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.25 และตอบผดิจาํนวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.75 

 3. การประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้ (Interest Rate) ในสหรฐัอเมรกิามผีลต่อค่าเงนิดอลลาร ์(USD) แขง็ค่า

ขึน้ เมื่อเทยีบกบัสกุลหลกัๆอย่างยโูร (EUR) ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตอบถูก จาํนวน 332 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

83.00 และตอบผดิจาํนวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.00  

 4. อตัราเงนิเฟ้อทําให้ค่าเงนิอ่อนหรอืแขง็ค่า ดงันัน้อตัราเงนิเฟ้อของสกุลเงนิหน่ึงๆ ควรอยู่ในระดบัที่

เหมาะสม เน่ืองจากเงนิเฟ้อจะเกดิขึน้ในทุกประเทศ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตอบถูกจํานวน 343 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 85.75 และตอบผดิจาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 ความรูด้า้นปจัจยัเทคนิค 

 5. กราฟ (Chart) คอืลกัษณะแสดงการใชแ้ทนการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลานัน้ๆ มใีนรูปแบบ

แผนภูมแิบบเสน้ (Line Chart) แผนภูมแิบบแท่ง (Bar Chart) และกราฟแท่งเทยีน (Candle Stick Chart) ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบถูกจํานวน 379 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.75 และตอบผดิจํานวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

5.25 

 6. การสงัเกต Trend Indicators ไวใ้ชห้าจุดกลบัของเทรนแลว้เทรด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ

ถูกจาํนวน 289 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.25 และตอบผดิจาํนวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.75 

 7. การใชด้ชันีตวัวดัความแกว่ง (Oscillator Indicators) สามารถบอกสญัญาณการเปลีย่นแนวโน้มได ้

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบถูกจํานวน 310 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.50 และตอบผดิจํานวน 90 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 22.50 

 8. รปูแบบราคาต่างๆ (Price Pattern) ซึง่เป็นรปูแบบกราฟทีเ่คลื่อนทีอ่ย่างมนียัสาํคญั สามารถใชใ้นการ

คาดการณ์ภาวะราคาทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตได ้ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตอบถูกจํานวน 348 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 87.00 และตอบผดิจาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 
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 ส่วนท่ี  4  การวิเคราะหด้์านการเลือกเปิดบญัชีซ้ือขายค่าเงินผา่นตวัแทนในประเทศไทย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน พบว่าการเลือกเปิดบญัชีซื้อขายค่าเงนิผ่าน

ตวัแทนในประเทศไทยประเภทบญัชซีือ้ขายค่าเงนิทีส่นใจเปิดบญัชเีทรดมากทีสุ่ดคอื บญัชมีาตรฐาน (Standard) 

จาํนวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 รองลงมาคอื บญัชมีนิิ (Mini) จาํนวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.75 

 วตัถุประสงคใ์นการลงทุนและลกัษณะการทําธุรกรรม พบว่า ลงทุน/ เกง็กําไรมากทีสุ่ด จํานวน 352 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 88.00รองลงมาคอืการกระจายความเสีย่งจาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 และการป้องกนัความ

เสีย่งจาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 ตามลาํดบั 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลการเลอืกเปิดบญัชซีื้อขายค่าเงนิผ่านตวัแทนในประเทศไทยพบว่าจํานวนบญัช ี          

ทีเ่ปิดในการลุงทุน มจีํานวนตํ่าสุดคอื 1 บญัช ีสงูสุด 10 บญัช ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.68 บญัช ีค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน           

อยู่ที ่2.097 

 ดา้นจํานวนเงนิที่ใช้ในการลงทุนมงีบประมาณตํ่าสุดคอื 30 ดอลลาร ์สูงสุด 40000 ดอลลาร์ ค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 2562.32 ดอลลาร ์ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ที ่4105.415 

 ด้านจํานวนครัง้ที่เทรด มีจํานวนการเทรดตํ่าสุดอยู่ที่ 1 ครัง้ต่อสปัดาห์ สูงสุด 200 ครัง้ต่อสปัดาห ์

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 16.31 ครัง้ต่อสปัดาห ์ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ที ่24.324 

 

สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการเลอืกเปิดบญัชกีารซือ้ขายค่าเงนิ (FOREX Trading) 

ของนกัลงทุนผ่านตวัแทนในประเทศไทย มปีระเดน็สาํคญัทีส่ามารถนํามาอภปิรายผลตามสมมตฐิานไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี

และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มคีวามรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิแตกต่างกนัผลการวจิยัพบว่า 

 1.1 เพศ นกัลงทุนทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิดา้นปจัจยัพืน้ฐาน และดา้นปจัจยั

เทคนิคไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจาก

ความรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิทัง้ในดา้นปจัจยัพืน้ฐานและปจัจยัเทคนิคเกดิจากประสบการณ์ในการเรยีนรูด้า้นการ

ซือ้ขายค่าเงนิ รวมทัง้ประสบการณ์ของนักลงทุนใน   การเทรดฟอเรก็ซ ์ซึง่นักลงทุนทัง้เพศชายและเพศหญงิใน

ยุคสมยัใหม่สามารถทีจ่ะศกึษาและเรยีนรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิไดเ้หมอืนกนัขึน้อยู่กบัความตัง้ใจและความสนใจที่

จะศกึษา และปจัจุบนัการศกึษาเรยีนรูใ้นดา้นการลงทุนทีทุ่กคนสามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้โดยไม่เกีย่วกบัเพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่เป็นปจัจัยส่วนบุคคลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทรัตน์            

สงิหเดช (2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกลงทุนและความพงึพอใจของลูกคา้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส และรายไดม้พีฤตกิรรมการตดัสนิใจ

เลอืกลงทุนทีไ่ม่แตกต่างกนั 

 1.2 อายุ นกัลงทุนทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิดา้นปจัจยัพืน้ฐาน และดา้นปจัจยั

เทคนิคไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่าอายุไม่

สามารถวดัระดบัความรูใ้นดา้นการซือ้ขายค่าเงนิทัง้ในดา้นปจัจยัพืน้ฐานและดา้นปจัจยัเทคนิค เน่ืองจากว่าความรู้

ดา้นการซื้อขายค่าเงนิขึน้อยู่กบัประสบการณ์ในการลงทุน โดยนักลงทุนที่มปีระสบการณ์ในการเทรดเป็นระยะ

เวลานาน จะทาํใหม้คีวามรูใ้นการวเิคราะหก์ารซื้อขายค่าเงินทัง้ในด้านปจัจยัพื้นฐานและด้านปจัจยัเทคนิคได้

ดกีว่านักลงทุนที่พึ่งได้เริม่ศกึษาความรู้ดา้นการซือ้ขายค่าเงนิ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นันทรตัน์ สงิหเดช 

(2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกลงทุนและความพงึพอใจของลกูคา้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็
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เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส และรายไดม้พีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกลงทุนที่

ไม่แตกต่างกนั 

 1.3 สถานภาพ นกัลงทุนทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมคีวามรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิดา้นปจัจยัพืน้ฐานและ

ดา้นปจัจยัเทคนิคไม่แตกต่าง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่า

นักลงทุนที่มสีถานภาพโสดหรอืสมรสต่างก็สามารถมคีวามรู้ในการซื้อขายค่าเงนิโดยรวมจากประสบการณ์ใน

การศกึษาเรยีนรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นันทรตัน์ สงิหเดช (2551) ศกึษาเรื่องปจัจยั

ที่มีผลต่อการเลือกลงทุนและความ    พึงพอใจของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 

(มหาชน) พบว่า เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส และรายได้มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกลงทุนที ่             

ไม่แตกต่างกนั 

 1.4 ระดบัการศกึษา นักลงทุนที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มคีวามรู้ด้านการซื้อขายค่าเงนิด้าน

ปจัจยัพืน้ฐาน และดา้นปจัจยัเทคนิคแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้พบว่านักลงทุนทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามรูด้้านการซื้อขายค่าเงนิดา้นปจัจยัพื้นฐานและด้าน

ปจัจยัเทคนิคมากกว่าระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีและนกัลงทุนทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรมีคีวามรูด้า้นการ

ซือ้ขายค่าเงนิดา้นปจัจยัพืน้ฐานและดา้นปจัจยัเทคนิคมากกว่าระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีเน่ืองจากการศกึษาทําให้

บุคคลมศีกัยภาพเพิม่ขึน้แลว้ ทาํใหเ้กดิความแตกต่างทางความคดิและการเกดิความรู้ความเขา้ใจที่แตกต่างกนั

ซึง่สอดคลอ้งกบั ปรมะ สตะเวทนิ (2546:116) ไดก้ล่าวว่าการศกึษาเป็นลกัษณะสาํคญัอกีประการหน่ึงทีม่อีทิธพิล

ต่อผู้รบัสารดงันัน้คนที่ไดร้บัการศกึษาในระดบัที่ต่างกนัยุคสมยัทีต่่างกนัระบบการศกึษาแตกต่างกนัสาขาวชิาที่

แตกต่างกนัจงึมคีวามรูส้กึนึกคดิอุดมการณ์และความต้องการที่แตกต่างกนัไปอกีด้วย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ         

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2539) ที่ได้วเิคราะห์ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์แต่ละบุคคลแตกต่างกนั

ออกไปในดา้นการศกึษา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพยีงใจ สยุะดุก (2553) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรม

ในการเลอืกโบรกเกอรแ์ละการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ หอ้งคา้เชยีงใหม่ พบว่านักลงทุนทีม่ี

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจต่อการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืการเลอืกใชบ้รกิารหลกัทรพัยต่์างกนั 

 1.5 อาชพี นกัลงทุนทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิดา้นความรูด้า้นปจัจยัพืน้ฐาน

และความรูด้า้นปจัจยัเทคนิคไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้เน่ืองมาจากนกัลงทุนสามารถมคีวามคดิและประสบการณ์ในการลงทุนดา้นการซือ้ขายค่าเงนิไดเ้หมอืนกนั

ไม่ว่าจะประกอบอาชพีอะไร โดยสามารถทีจ่ะศกึษาและมคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นความรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิได ้

ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชญัญาพชัญ์ เนาวพรศรนัย ์(2552) พบว่านักลงทุนทีม่อีาชพีแตกต่างกนัทําใหม้ี

ความคดิและประสบการณ์แตกต่างกนั สง่ผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารแตกต่างกนั 

 1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน นักลงทุนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิ

ดา้นความรูด้า้นปจัจยัพืน้ฐานและความรูด้า้นปจัจยัเทคนิคไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่รายไดน่้าจะเป็นตวักําหนดจํานวนเงนิในการลงทุนมากกว่า ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ นนัทรตัน์ สงิหเดช (2551) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกลงทุนและความพงึพอใจของลูกคา้

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส และรายได้

มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกลงทุนทีไ่ม่แตกต่างกนั 

 จากผลการวจิยั 6 ขอ้ เน่ืองจากระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิดา้น

ปจัจยัพื้นฐาน และด้านปจัจยัเทคนิคของนักลงทุน ดงันัน้ทางบรษิัทตวัแทน โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ควรมีการจดั

หลกัสตูรพืน้ฐานเบือ้งต้นสาํหรบัผูล้งทุนให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจ โดยการจดัคอรส์ อบรม สมัมนาและกจิกรรมให้
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สอดคลอ้งตามกลุ่มระดบัการศกึษาสาํหรบัใหค้วามรูส้าํหรบันักลงทุนมอืใหม่และมอือาชพีอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิม่

ความรูใ้หแ้ก่นกัลงทุน 

 สมมติฐานข้อ 2 ความรูด้้านการซ้ือขายค่าเงินมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกเปิดบญัชีการซ้ือขาย

ค่าเงินของนักลงทุนผา่นตวัแทนในประเทศไทย 

 2.1 ความรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิดา้นปจัจยัพืน้ฐานเมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหข์อ้มลูแลว้ พบว่าความรู้

ดา้นการซือ้ขายค่าเงนิดา้นปจัจยัพืน้ฐาน มคีวามสมัพนัธต่์อจาํนวนการเปิด   บญัชเีทรดหรอืมคีวามสนใจทีจ่ะเปิด

บญัชเีทรดฟอเรก็ซ ์และจาํนวนครัง้ทีว่างแผนทีจ่ะเทรดฟอเรก็ซใ์นระยะเวลาต่อสปัดาหอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่

0.01 โดยการวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐานกค็อืการวเิคราะหป์จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ เช่น 

อตัราการว่างงาน อตัราเงนิเฟ้อ และอตัราดอกเบี้ย เป็นต้น นักลงทุนที่มีความรู้ด้านการซื้อขายค่าเงนิในด้าน

ปจัจยัพื้นฐานจะมีการวิเคราะห์พิจารณาและคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในช่วงนัน่ๆ ถ้าการวิเคราะห์ปจัจยัด้าน

พืน้ฐานออกมาในแนวโน้มทีด่ ีกจ็ะสง่ผลใหม้กีารเปิดบญัชใีนการเทรดหรอืมจีาํนวนครัง้ในการเทรดเพิม่มากขึน้ ซึง่

สอดคลอ้งกบั เพชร ีขุมทรพัย ์(2544: 22-13) กล่าวว่าการวเิคราะหด์ว้ยปจัจยัพืน้ฐาน เป็นอกีเหตุผลทีน่ักลงทุน

ตอ้งคาํนึง เน่ืองจากในการเปลีย่นแปลงภาวะทางเศรษฐกจิจะส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละเป็นตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการ

วเิคราะหภ์าวะทางเศรษฐกจิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัญา ขนัธวทิย ์(2546) ไดก้ล่าวว่า ผูว้เิคราะหจ์ะตอ้ง

มคีวามรูเ้รื่องเศรษฐกจิ เมื่อทําการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์เพราะเศรษฐกจิที่ดเีป็นตวัแปรทีก่ําหนดดชันีชีว้ดัหลกัๆ

ทางเศรษฐกิจมหภาค เพื่อที่นักลงทุนสามารถนําข้อมูลทางเศรษฐกิจไปวเิคราะห์ถึงภาวะและผลกระทบของ

เศรษฐกจิทีม่ต่ีอตลาดการเงนิ 

 ในส่วนด้านจํานวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์กับความรู้ด้านการซื้อขายค่าเงินด้าน

ปจัจยัพืน้ฐานไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่ากระบวนการตดัสนิใจใน

การลงทุนในดา้นจาํนวนเงนิน่าจะขึน้อยู่กบัรายไดข้องนกัลงทุนมากกว่าการมคีวามรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิ 

 ดงันัน้ บรษิทัตวัแทนโบรกเกอรฟ์อเรก็ซ์ ควรมุ่งเน้นในดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสารทางด้านปจัจยัพื้นฐาน 

เพื่อใหน้กัลงทุนสามารถนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการเทรด ซึง่ในการวเิคราะหโ์ดยใชป้จัจยัพืน้ฐานกค็อืการ

วเิคราะหแ์นวโน้มของเศรษฐกจิของประเทศนัน้ๆ การวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐานช่วยใหน้ักลงทุนสามารถวเิคราะหไ์ด้

โดยการดขูา่วของประเทศนัน้ๆ  

2.2 ความรู้ด้านการซื้อขายค่าเงนิด้านปจัจยัเทคนิค เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแล้ว พบว่า

ความรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิดา้นปจัจยัเทคนิคมคีวามสมัพนัธต่์อจาํนวนการเปิดบญัช ี เทรดหรอืมคีวามสนใจทีจ่ะ

เปิดบญัชเีทรดฟอเรก็ซจ์าํนวนเงนิทีค่าดว่าจะใชใ้นการซือ้ขายฟอเรก็ซจ์ํานวนครัง้ทีว่างแผนทีจ่ะเทรดฟอเรก็ซใ์น

ระยะเวลาต่อสปัดาหอ์ย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่0.01 ทัง้น้ีเน่ืองจากว่า การมคีวามรูด้า้นการซื้อขายค่าเงนิดา้น

ปจัจยัเทคนิคช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทศิทางการเคลื่อนไหวของราคาได้รวมทัง้สามารถหาจงัหวะที่

เหมาสมในการซื้อ ขาย และจุดทํากําไร เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการลงทุนทัง้ตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง 

สามารถใชว้เิคราะหศ์กึษาพฤตกิรรมของแต่ละคู่เงนินัน้ๆโดยอาศยัรปูกราฟราคาและปรมิาณซือ้ขายเพื่อคาดการณ์

แนวโน้มราคาในอนาคต ทําให้นักลงทุนที่มีความรู้ด้านปจัจยัเทคนิคสามารถซื้อขายค่าเงินได้มีประสทิธิภาพ

ได้มากขึน้ และความรู้ด้านปจัจยัเทคนิคยงัช่วยให้สามารถวเิคราะห์รูปแบบแนวโน้มในอนาคตได้ สําหรบัการ

วเิคราะหป์จัจยัทางเทคนิคนัน้เป็นแนวทางทีอ่าศยัการวเิคราะหก์ารเคลื่อนไหวของราคาและปรมิาณการซือ้ขายใน

อดตีทีผ่่านมา เพื่อคาดการณ์ถงึแนวโน้มของราคารวมถงึระดบัราคาทีค่วรจะซือ้หรอืขายทัง้ในระยะสัน้ระยะกลาง

และระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุพร จรูญรงัศ ี(2546) เรื่องพฤติกรรมและปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจลงทุนในตราสารทางการเงนิ ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัยข์องนักลงทุนโดยใชก้าร

วเิคราะหท์างเทคนิค เพื่อหาระดบัราคาทีเ่หมาะสมเขา้ลงทุนได ้ 



10 

 ดงันัน้บรษิัทตวัแทนโบรกเกอรฟ์อเรก็ซ์ควรมุ่งเน้นในการใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์ทาง

เทคนิคโดยทีน่ักลงทุนสามารถศกึษาจากประวตัขิองกราฟยอ้นหลงัเพื่อนํามาใชใ้นการตดัสนิกบักราฟปจัจุบนัหา

แนวรบัแนวต้านจากราคาเก่าทีเ่คยสรา้งจุดสูงสุดและจุดตํ่าสุดไวโ้ดยการดูทีก่ราฟและเป็นการศกึษารูปแบบของ

กราฟทีไ่ดก้าํหนดมาแลว้ว่ากราฟเป็นรูปแบบไหนมแีนวโน้มขึน้หรอืลงซึง่สิง่เหล่าน้ีจะช่วยใหน้ักลงทุนสามารถใช้

วเิคราะหใ์นการเทรดไดซ้ึง่มคีวามสมัพนัธต่์อการเทรดทัง้ในด้านการเลอืกเปิดบญัชเีทรด จํานวนเงนิและจํานวน

ครัง้ในการเทรดใหเ้พิม่ขึน้ได ้

 สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบด้วยด้านผลิตภณัฑ์ด้านราคาด้านการ

ส่งเสริมการทางการตลาดและด้านกระบวนการของการให้บริการมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกเปิดบญัชี

การซ้ือขายค่าเงินของนักลงทุนผา่นตวัแทนใน ประเทศไทย 

 3.1 จาํนวนการเปิดบญัชเีทรดหรอืมคีวามสนใจทีจ่ะเปิดบญัชเีทรดฟอเรก็ซผ์ลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า

สว่นประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม ดา้นราคาโดยรวม ดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม 

และดา้นกระบวนการบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธต่์อจํานวนการเปิดบญัชเีทรดหรอืมคีวามสนใจทีจ่ะเปิดบญัชี

เทรดฟอเรก็ซ ์อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

สุรีย์ โบรษกรนัฎ (2546) ได้ศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการบริษัทหลกัทรพัย์ลกัษณะและ

พฤตกิรรมของนกัลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร และความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมของนกัลงทุนกบัปจัจยัส่วน

บุคคล พบว่า ปจัจยัทางดา้นการตลาดทีแ่ตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมของนกัลงทุนโดย  นักลงทุน

สว่นใหญ่จะใหค้วามสาํคญักบัความรวดเรว็และถูกตอ้งในการใหบ้รกิารมากทีส่ดุ   

3.2 จาํนวนเงนิทีค่าดว่าจะใชใ้นการซือ้ขายฟอเรก็ซแ์ตกต่างกนัผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่าส่วนประสม

ทางการตลาดบริการด้านผลติภัณฑ์โดยรวม ด้านราคาโดยรวม ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม และด้าน

กระบวนการบรกิารโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธต่์อจาํนวนเงนิทีค่าดว่าจะใชใ้นการซือ้ขายฟอเรก็ซ ์อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองมาจากในการลงทุนดา้นจํานวนเงนิทีจ่ะใชล้งทุนต้องมี

การบรหิารจดัการเงนิทีจ่ะใชล้งทุนซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัรายได ้เงนิออมของผูล้งทุนมากกว่า ซึง่นักลงทุนมกัมแีผนใน

การจดัการเงินที่จะใช้ลงทุนที่จะใช้ในการซื้อขายค่าเงินอยู่ก่อนแล้ว อ้างถึง สง่า บรรจงประเสริฐและ กนิยะ            

อสิระประชา (2554) ซึ่งได้อธบิายพฤติกรรมการออมและการลงทุน พบว่านักลงทุนทัว่ไปมกีารลงทุนในหุน้และ

กองทุน เพิม่ขึน้ตามระดบัรายได ้ 

 3.3 จํานวนครัง้ทีว่างแผนทีจ่ะเทรดฟอเรก็ซใ์นระยะเวลาต่อสปัดาห ์ผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่าส่วน

ประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม ดา้นราคาโดยรวม ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวม และดา้น

กระบวนการบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ต่อจํานวนครัง้ที่วางแผนที่จะเทรดฟอเรก็ซ์ในระยะเวลาต่อสปัดาห ์

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้พบว่านักลงทุนจะใหค้วามสาํคญักบัดา้นราคา

โดยรวมเป็นอย่างมากไดแ้ก่ ค่าช่วงราคา (Spread) ทีต่อ้งเสยีในแต่ละครัง้ในการเทรดซึง่มคีวามสมัพนัธต่์อจาํนวน

ครัง้ที่จะเทรด เน่ืองจากในแต่ละครัง้ที่มีการเทรดจะเสียค่าช่วงราคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัคทนัน 

พงศธนนภ (2556) ไดศ้กึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุน ในกองทุน

ตราสารหุน้ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความถีใ่นการซือ้ขายของนกัลงทุนมคีวามสมัพนัธก์บั

ส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และด้านกจิกรรมส่งเสริม

การตลาด 

 ดงันัน้ บรษิทัตวัแทนโบรกเกอรฟ์อเรก็ซค์วรมุ่งเน้นในการพฒันาทัง้ในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด และด้านกระบวนการบรกิาร ให้มคีวามแตกต่างในสิง่ที่นักลงทุนจะได้รบัจากการเลือก

ตวัแทนโบรกเกอร์นัน้ และเหนือกว่าตวัแทนโบรกเกอร์อื่น เพื่อใชเ้ป็นสิง่จูงใจแก่นักลงทุนในการพจิารณาเลอืก         
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โบรกเกอร์สาํหรบัการเปิดบญัชซีื้อขายค่าเงนิ อกีทัง้บรษิัทตวัแทนโบรกเกอร์จะต้องมคีวามพร้อมในด้านขอ้มูล

ข่าวสารทีร่วดเรว็และถูกต้องสามารถบอกถงึความเคลื่อนไหวทีน่่าจบัตาใหน้ักลงทุนเพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจ

ลงทุนได ้

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 ผลจากการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการเลอืกเปิดบญัชกีารซื้อขายค่าเงนิ (FOREX 

Trading) ของนกัลงทุนผ่านตวัแทนในประเทศไทย ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 1. บรษิทัตวัแทนโบรกเกอรค์วรมกีารสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อต่างๆ ในการใหข้อ้มูลดา้นการซือ้ขาย

ค่าเงนิไปยงันกัลงทุนกลุ่มเป้าหมาย จากผลการวจิยัพบว่ากลุ่มประเภทนกัลงทุนส่วนใหญ่มกีารเปิดบญัชแีลว้ และ

รองลงมาคอืกลุ่มที่มคีวามสนใจ/ ศกึษาขอ้มูล หากมกีารสื่อสารทางการตลาดที่มปีระสทิธภิาพ มกีารให้ขอ้มูลที่

ช่วยประกอบในการตดัสนิใจและเขา้ถงึกลุ่มทีค่วามสนใจเหล่าน้ี จะช่วยใหก้ลุ่มนกัลงทุนกลุ่มน้ีเลอืกตดัสนิใจในการ

เปิดบญัชซีือ้ขายค่าเงนิไดม้ากขึน้ 

 2. ดา้นความรูด้า้นการซือ้ขายค่าเงนิดา้นปจัจยัพืน้ฐาน และดา้นปจัจยัเทคนิค บรษิทัตวัแทนโบรกเกอร์

ฟอเรก็ซ์ ควรมกีารจดัหลกัสูตรพื้นฐานเบื้องต้นสําหรบัผู้ลงทุนให้มคีวามรู้ความเขา้ใจ โดยการจดัคอร์ส อบรม 

สมัมนาและกจิกรรมให้สอดคลอ้งตามกลุ่มระดบัการศกึษาสาํหรบัใหค้วามรูส้าํหรบันักลงทุนมอืใหม่และมอือาชพี

อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิม่ความรูใ้หแ้ก่นกัลงทุน 

 3. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในด้านผลติภณัฑ์ ตวัแทนโบรกเกอร์ฟอเรก็ซ์ควรรกัษาระดบั

ความน่าเชื่อถือและมกีารวางแผนหรอืกาํหนดกลยุทธใ์นการปรบัปรุงความเป็นมืออาชีพของโบรกเกอร์ฟอเรก็ซ์ 

ซึ่งเป็นส่วนสาํคญัทีน่กัลงทุนจะพจิารณาในการเลอืกเปิดบญัช ีซือ้ขายค่าเงนิในอนัดบัแรก และจดัทําแผนพฒันา

ดา้นผลติภณัฑใ์หเ้หนือกว่า เพื่อใหเ้กดิความแตกต่างในการดงึดดูนกัลงทุนในการเลอืกเปิดบญัชซีือ้ขายค่าเงนิผ่าน

ตวัแทนนัน้ไดเ้พิม่ 

 4. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในด้านราคา พบว่านักลงทุนให้ความสําคญักบัค่าช่วงราคา 

(Spread) มากทีสุ่ดและยงัมคีวามสมัพนัธต่์อจํานวนครัง้ในการเทรด ตวัแทนโบรกเกอรฟ์อเรก็ซค์วรพจิารณาใน

การกาํหนดราคาทีม่คีวามเหมาะสมในดา้นต่างๆ ทัง้ช่วงราคา อตัราแลกเปลีย่นในการฝากเงนิเขา้บญัช ีเพื่อใหน้ัก

ลงทุนตดัสนิใจพจิารณาในการเลอืกเปิดบญัชเีทรดกบัตวัแทนและเป็นการดงึดูดใจในการตดัสนิใจเลอืกตวัแทนโบ

รกเกอร ์

 5. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในด้านส่งเสริมการตลาด ตวัแทนโบรกเกอร์ฟอเรก็ซ์ควรมี

วางแผนในการพัฒนาด้านการส่งเสริมทางการตลาด ในด้านการสื่อสารโปรโมชัน่ต่างๆ ผ่านทาง Website, 

Facebook ฯลฯ เพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักลงทุนให้มีการเลือกเปิดบญัชีการซื้อขายค่าเงินเพิ่มมากขึน้และช่วย

กระตุน้สง่เสรมิจาํนวนความถีใ่นการเทรดค่าเงนิของนกัลงทุนได ้

 6. ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารในดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร พบว่าระบบป้องกนัความปลอดภยั

ดา้นขอ้มลูของลกูคา้ทีด่ ีกบัความรวดเรว็ในการฝากถอนเงนิเป็นสิง่ทีน่ักลงทุนใหค้วามสาํคญัมากและใชพ้จิารณา

ในการเลอืกเปิดบญัชซีือ้ขายค่าเงนิผ่านตวัแทนโบรกเกอรฟ์อเรก็ซ ์ตวัแทนโบรกเกอรฟ์อเรก็ซค์วรมุ่งเน้นในเรื่อง

การรกัษาระดบัการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐานและรวดเรว็อย่างต่อเน่ืองเพื่อรกัษากลุ่มนักลงทุนทีเ่ลอืกเปิดบญัชเีทรด

ผ่านตวัแทนนัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจและความประทบัใจ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากการศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการเลอืกเปิดบญัชกีารซือ้ขายค่าเงนิ (FOREX Trading) ของนกั

ลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศไทย พบว่ามีข้อผิดพลาดบางประการ ดังนัน้ในการทําวิจัยในครัง้ต่อไป จึงขอ

เสนอแนะแนวทางการดาํเนินงานดงัน้ี 

 1. ในการทําวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาตวัแทนในประเทศไทยแบบเจาะจง โดยระบุว่าจะศกึษาตวัแทนโบ

รกเกอรไ์หนใหช้ดัเจนและระบุกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจนมากขึน้ เพื่อใหผ้ลการวจิยัมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบดา้นพฤตกิรรมการตดัสนิใจและลกัษณะการลงทุนของผูท้ีล่งทุนในตลาดการซือ้

ขายค่าเงนิต่างประเทศ 

 3. ควรศกึษาเกีย่วกบัทศันคต ิและความพงึพอใจของนักลงทุนทีเ่ปิดบญัชกีารซือ้ขายค่าเงนิผ่านตวัแทน

ในประเทศไทย เพื่อไปพฒันาปรบัปรุงใหด้ ีตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.ญาณพล 

แสงสนัต์ อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ด้ให้คําปรกึษา ขอ้เสนอแนะตลอดจนแก้ไขปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ 

เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบรูณ์ ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ คณาอาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณาใหค้วามรู ้ทัง้ในทาง

ทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิและขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เจา้หน้าที่

ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยั ทุกท่าน ตลอดจนผูม้สีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัน้ีทุกท่าน

ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอาํนวยความสะดวกเป็นอย่างด ีตลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 

 สุดท้ายน้ี ผู้วิจยัขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถาม ซึง่มสีว่นทาํใหก้ารวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครวั 

ทีค่อยเป็นกําลงัใจอยู่เสมอและสนับสนุนตลอดมา ตัง้แต่เริม่ต้นศกึษาปรญิญาโทจนถงึการทําสารนิพนธ์ในครัง้น้ี 

ตลอดจนเพื่อนนิสติ และเพื่อนร่วมงานทีเ่ป็นกาํลงัใจช่วยเหลอืและใหค้าํแนะนําการทาํสารนิพนธ ์ฉบบัน้ีเป็นอย่างด ี
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