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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัย
ท างานใกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลผล ผลการวิจัยพบว่า คนวัยท างานจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์แตกต่างกันและการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน  ได้แก่ 
ด้านตัวแปรภายนอกด้านการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และ 
ด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินด้านการลงทุนและการเงินมีความก้าวหน้าท าให้เกิดผลิตภัณฑ์การลงทุนข้ึนใหม่ 
และ นโยบายภาครัฐ สามารถดึงดูดคนวัยท างานให้เข้ามาลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยผ่าน Application ซึ่งมีเครื่องมือให้
วิเคราะห์ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ สามารถหาข้อมูลในการลงทุนออนไลน์และเลือกผลิตภัณฑ์ในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง
เพราะมีผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงินให้เลือกท่ีหลากหลาย สามารถท าธุรกรรมการเงินผ่าน application ได้อย่างปลอดภัย 
มีความเป็นส่วนตัว ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ท าธุรกรรมการเงินผ่าน Applications ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และ ปัจจุบันสามารถเปิด
บัญชีลงทุนทางการเงินออนไลน์ผ่าน Applications ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  ส่วนปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ ได้แก่ 
ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน ด้านการเข้าถึงการลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์6Ps และ ด้านความรู้ความเข้าใจในการลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคนวัยท างานซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนจะตัดสินใจลงทุนออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากงานประจ าและการเข้าถึงการ
ลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์6Psส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนเพราะ
สามารถเข้าถึงการลงทุนออนไลน์ได้ง่ายและมีผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงินใน Application ให้เลือกหลากหลาย ใช้เงิน
ลงทุนเริ่มต้นไม่สูงเหมือนกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ เปิดบัญชีลงทุนได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก และ คนวัยท างานจะ
ศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆ ในเรื่องผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนท าการลงทุนซึ่งจะ
ช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้และการติดตามข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย สิทธิประโยชน์ ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
การเงินจากแหล่งข้อมูลต่างๆอยู่เสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนเลือกผลิตภัณฑ์ลงทุนและกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมจะส่งผลต่อ
การได้รับผลตอบแทนท่ีดีสม่ าเสมอและท าให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
 
ค าส าคัญ: การลงทุนทาการเงินออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรมการเงิน  
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ABSTRACT 

 
This research aims to study the factors influencing the online financial investment decisions of 

working people in Bangkok. The population consisted of 400 participants and a questionnaire was used to 
collect the data. The participants were classified by age, gender, highest educational level, and average 
monthly income and different online financial investment decisions. The adoption of technology and 
financial innovation consisted of external variables, perception of the benefits, attitudes towards ease of 
use and behavioral intentions affecting online financial investment decisions. As technology and 
innovation in investment and finance advance, investment products have been reinvented. Government 
investment policies can attract investment through applications with tools to analyze, buy and sell 
securities and find investment information. However, there are a variety of financial investment products 
that use applications to safely conduct financial transactions through applications with privacy and a lack 
of complication. Moreover, financial transactions can be made 24 hours a day and it is easier and faster to 
open an online financial investment account through applications. The factors of online financial 
investments included investment objectives and accessibility based on the 6Ps, the electronic marketing 
mix and an understanding of online financial investments and products affecting the investment decisions 
and objectives of the population, mostly employees of private companies, who decided to invest online 
to increase their income and access to online financial investments. This is based on the 6Ps electronic 
marketing mix and they have easy access to online investments and various financial investment 
products. The initial investment was not as high as investing in tangible assets. Investment accounts can 
be opened quickly and conveniently and people may gain knowledge and understanding of various 
financial products, such as return and risks before investing which may create a return on investment and 
follow-up on investment information, news, laws, benefits, and risks of financial products from various 
sources to adjust and select investment products and diversify risks appropriately, resulting in consistently 
good returns and continual investment. 
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บทน า 
ในยุคที่กระแสการเงินมีความผันผวนท าให้หลายคนมีความกังวลถึงอนาคตการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ 

นอกจากงานประจ าแล้วการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน คือ การลงทุนทางการเงินก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ การลงทุนทางการเงิน 
คือ การลงทุนที่ผู้ลงทุนนั้นน าเงินท่ีมีอยู่ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ซึ่งรายได้หรือผลตอบแทนท่ีได้มา
อาจมาในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล ก าไรจากการซื้อขายหุ้น กองทุน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ของ
หลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วย การลงทุนเป็นทางเลือกที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและให้ผลตอบแทนเฉลี่ยค่อนข้างดีกว่าดอกเบี้ย          
เงินฝากธนาคารแต่ผู้ลงทุนต้องจะต้องท าการศึกษาถึงความเสี่ยงในการลงทุนด้วยเพราะบางสินทรัพย์ก็ไม่ได้มีการรับรอง           
ทางกฎหมาย 
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ย้อนเวลากลับไปประมาณ 20 ปีที่แล้ว หากกล่าวว่าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินท่ีไหน เมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่ต้อง

ไปที่ธนาคาร คงถูกมองด้วยความสงสัยเพราะบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินดูชซับซ้อนเกินกว่าที่จะจัดการได้  (Krungsir 
GURU online, 2563) หากเป็นเมื่อก่อนเวลาต้องการจะเปิดบัญชีธนาคารใหม่เพื่อฝากเงินจะมีขั้นตอนที่วุ่นวาย เริ่มตั้งแต่
เดินทางไปที่ธนาคาร รอคิว และใช้เอกสารมากมาย  การถอนเงินจ านวนมากก็ต้องไปธนาคารหรือสามารถใช้บัตร ATM กรณี
ถอนเงินจ านวนไม่มาก การจะซื้อสินค้า-จ่ายค่าบริการหรือท าธุรกรรมการเงินต้องเดินทางออกจากบ้านใช้เวลาถึงค่อนวันถึงจะ
ท าภารกิจเรื่องการเงินจนเสร็จและการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอดีต เช่น ประกันชีวิต กองทุนรวม ตราสารหนี้ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนรวม หุ้น ทองค า เป็นต้น ยังต้องติดต่อผ่านธนาคารหรือตัวแทน 

ในปัจจุบันนวัตกรรมใหม่ๆและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีการด าเนินชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตการสื่อสาร (Telecommunication) และเครื่องมือสื่อสาร (Mobile Device) ท าให้ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Mobile 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตจากเดิมที่เคยมีคอมพิวเตอร์ Notebook Smartphone หรือ Tablet กลายมาเป็นสิ่ง
ที่ทกคนเกือบจะมีและใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับ Mobile Device เพื่อการสื่อสาร บันเทิง การค้นหาข้อมูลท าธุรกรรมทางการเงิน
ต่างๆ หรือการลงทุนอนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ันและแพลทฟอร์มต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่ให้บริการทางด้านการเงินในรูปแบบใหม่ๆ 
เรียกว่า FinTech (รินใจ  ชาครพิพัฒน์, 2559) FinTech มาจาก Financial Technology หมายถึง นวัตกรรมที่เกิดจากการ
ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาการด้านการสื่อสารมาช่วยให้การด าเนินกิจกรรมทางการเงินมีความสะดวกต่อผู้ใช้และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น อดีตการมีบัตร ATM ช่วยให้เราสามารถเบิกเงิน โอนเงิน หรือช าระค่าบริการต่างๆ ได้ง่าย แต่ในปัจจุบัน 
ธนาคารได้เปลี่ยนเป็นการให้บริการ Online Banking ซึ่งสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้จาก Mobile Device  นอกจาก
การท าธุรกรรมทางการเงินแล้ว FinTech ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องการลงทุนและการระดมทุนด้วย เช่น การลงทุนทางออนไลน์
โดยเปิดพอร์ตลงทุน การให้บริการ Crowdfunding ส าหรับธุรกิจใหม่ที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อการระดมทุนระหว่างผู้ด าเนิน
ธุรกิจและผู้ลงทุน จะเห็นได้ว่า FinTech เป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจหลากหลายประเภทให้มีความส าเร็จและเช่ือว่าธุรกรรม
เหล่านี้จะผสานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคในอนาคต   ถึงแม้ว่า FinTech สามารถพัฒนาให้ภาค
การเงินเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถท าธุรกรรมได้สะดวก รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมถูกลง สร้างโอกาสการ
ลงทุน รวมถึงเปิดช่องทางการระดมทุนใหม่ๆแล้ว แต่FinTechยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในความมั่นใจของผู้ใช้ในเรื่อง
ระบบความปลอดภัยของการท าธุรกรรมรวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎเกณฑ์ข้อบังคับทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับดูแลธุรกรรม นอกจากนี้ FinTech มักถูกน ามาใช้ในการเรียกบริษัท กลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มผู้ประกอบการที่คิดค้น
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการให้บริการด้านการ เงินและการลงทุนให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย FinTech มี 2 รูปแบบ คือ Traditional Fintech เป็นธุรกิจเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่ที่อ านวยความสะดวกและสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีแก่ภาคการเงินโดยทั่วไป เช่น internet banking หรือ mobile 
banking ให้แก่สถาบันการเงิน เป็นต้น และ Emergent FinTech เป็นธุรกิจหรือกลุ่มผู้ประกอบการที่คิดค้นนวัตกรรมทาง
การเงินใหม่ๆโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดบทบาทหรือก าจัดตัวกลางทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น PayPal ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจ 
Startup จ านวนไม่น้อยเลยที่ท าธุรกิจ FinTech (พิมรักษ์ พรหมปาลิต, 2559) 

อย่างไรก็ตามหากมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการลงทุนหรือท าธุรกรรมทาการเงินออนไลน์ การสร้าง 
Application หรือ Platform ต่างๆ ควรจะต้องมีประโยชน์ ใช้งานง่าย  มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีการรักษาความ
เป็นส่วนตัว   เนื่องจากผู้ใช้งานมีความแตกต่างกัน ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีก็มีความแตกต่างกัน เช่น คนรุ่นใหม่ย่อมจะ
มีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีมากกว่าคนสูงวัย ดังนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงการใช้งานง่ายส าหรับผู้สูงวัยด้วย และในการลงทุน
ในยุคปัจจุบันซึ่งมีผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายดังนั้น การเข้าถึงผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อลงทุน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และ
ความเข้าใจเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนและลดความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน  
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จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างาน

ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ลงทุน การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน และ ปัจจัย
ในการลงทุนโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุน การเข้าถึงการลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสม
ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 6Ps และ ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆ
ที่เป็นตัวแปรในการตัดสินใจในลงทุนทางการเงินออนไลน์ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากวิจัยในครั้งนี้ยังเป็นข้อมูลให้แก่สถาบัน
การเงิน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ หรือ กลุ่ม start up แพลตฟอร์มการลงทุนทางการเงินต่างๆ ได้ทราบถึงความคิดเห็นของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สนใจลงทุนทางการเงินออนไลน์เพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงปรับตัวและพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 
แพลตฟอร์มของตนเอง ให้ทันต่อสถาน การณ์ในอนาคต และตรงตามความต้องการของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจการลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้และอาชีพ 
2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคน

วัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างาน

ในกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน  ภัทราวดี วงศ์สุเมธ(2556)(อ้างถึง 
Davis, Bagozzi, และ Warshaw, 1989) เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย Davis, Bagozzi และ Warshaw ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด
ของ TRA โดย TAM จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่ ซึ่งปัจจัยหลักท่ีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้งาน (Perceived Ease of Use – PEOU) และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้(Perceived Usefulness - PU) โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี(Behavioral Intention) มีปัจจัยดังนี้ (บรมกิจและนรชัย, 
2561) (Davis และคนอ่ืน ๆ, 1989)  

1. ตัวแปรภายนอก (External Variables) คือ อิทธิพลของตัวแปรภายนอกสร้างจากการรับรู้ที่ได้รับอิทธิพล
แตกต่างกันและท าให้เกิดการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ ความเช่ือ และ
พฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น 

2. การรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ซึ่งเป็นตัว
ก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลแต่ละคนจะรับรู้ได้ว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการพัฒนาหรือศักยภาพผลงานของตัวเองได้
อย่างไรบ้าง 

3. การรับรู้ความง่ายในการใช้ Perceived Ease of Use คือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานซึ่งเป็นตัวก าหนดการ
รับรู้ในปริมาณหรือความส าเร็จที่จะได้รับว่าตรงกับท่ีต้องกาหรือไม่ 

4. ทัศนคติที่มีต่อการใช้ Attitude toward Using คือ ทัศนคติที่มีต่อการใช้ว่าแต่ละบุคคลมีความสนใจที่จะใช้ระบบ
เทคโนโลยีหรือยอมรับการใช้งาน 

5. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้ (Behavioral Intention to Use) จาก 4 ปัจจัยข้างต้นจนในท้ายที่สุดจะเกิด
ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีจะส่งอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี (Actual System Usage) นั่นเอง 
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แนวคิดนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology) พิมรักษ์  พรหมปาลิต (2559) FinTech หรือ 

Financial Technology คือ เทคโนโลยีทางการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินและการลงทุนหรืออีกนัยหนึ่ง 
FinTech มักใช้เรียกบริษัท กลุ่มธุรกิจ กลุ่มผู้ประกอบการที่คิดค้นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้
กับการบริการด้านการเงิน และ การลงทุน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 
Blockchain Cryptocurrency เป็นต้น 

แนวคิดและทฤษฎีวัตถุประสงค์ของการลงทุน  (TSI, 2553) วัตถุประสงค์การลงทุน คือ ผลตอบแทนซึ่งแบ่ง
ผลตอบแทนท่ีต้องการได้รับจากาการลงทุน ดังนี้ 

1. เพื่อความปลอดภัยของเงินทุน (Safety of Principle) เป้าหมายการลงทุนนี้เพื่อผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเงินเฟ้อ 
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินทุน(Capital Appreciation) เป็นเป้าหมายที่ต้องการให้หลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุน

หรือมีอยู่นั้นเพิ่มมูลค่าเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาที่ลงทุน เช่น ลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์คาดหวังให้หุ้นที่ซื้อนั้นมีราคา
เพิ่มขึ้น เพื่อจะได้มีก าไรส่วนต่างของราคาหุ้นเพิ่มขึ้น  

3. เพื่อเสถียรภาพของรายได้ (Stability of Income) มีเป้าหมายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสอนทรัพย์ใดๆ               
ก็ตามที่ให้กระแสเงินสดรับเข้ามาแน่นอนเป็นประจ าสม่ าเสมอ ซึ่งรายได้ประจ านี้อาจอยู่ในรูปของดอกเบี้ยรับ เงินปันผล 

4. เพื่อให้ได้ผลตอบแทนรวม(Total Return) ผู้ลงทุนต้องการให้ระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนมี
ความเหมาะสมไม่เน้นทางใดทางหนึ่งมากเกินไป โดยลงทุนผสมกันไประหว่างวัตถุประสงค์การลงทุนที่กล่าวมาข้างต้น 

5. เพื่อประโยชน์ทางภาษี (Tax Benefit) สามารถลดหย่อนภาษีหรือได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ลงทุนใน RMF  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 6Ps (E-Commerce) เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล 

(2559) ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็นองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 6 Ps 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การรักษา
ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินการตลาด
ออนไลน์ ประกอบด้วย 

1. ผลิตภัณฑ์(Product) เป็นสิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ได้แก่ สินค้าที่สามารถจับ            
ต้องได้ (Physical Goods) สินค้าดิจิทัล (Digital Goods) และธุรกิจบริการ (Services) 

2. ราคา(Price) เป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตราหรือเป็นมูลค่าที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยน 
ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยในการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ เช่น ราคาตลาดเป็นหลัก รวมราคาค่าขนส่ง 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Distribution) เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปสู่
ผู้บริโภคหซึ่งปัจจัยในการพิจารณาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์โดยมีเว็บไซต์เป็นช่อ งทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ใช้งานง่ายและความปลอดภัยของข้อมูล   

4. การส่งเสริมการตลาด(Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารการตลาดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อหรือกลุ่มเป้าหมาย 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพื่อเตือนความทรงจ า แจ้งข่าวสารหรือชักจูงใจให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจ
ซื้อโดยการประชาสัมพันธ์  

5. การให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) เป็นการบริการแบบโต้ตอบร่วมกันระหว่างผู้ขายกับลูกค้าแบบ
เจาะจงบุคคล หรือการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อน าเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกค้าอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

6. การรักษาความเป็นส่วนตัว(Privacy) ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะข้อมูล
เกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ปรัญชัย จุลธีระ (2561) (อ้างถึง Benjamin S. Bloom, 1956) 

กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณ์ต่างๆซึ่งเน้นการจ าไม่ว่าจะเป็นการระลึกถึงหรือระลึกได้ก็ตามเป็น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมสาระต่างๆ เหล่านั้น จนกระทั่งพัฒนาไปสู่ขั้นที่มี
ความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นต่อไป 

ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถทางปัญญาและทักษะ ความสามารถในการให้ความหมายหรือการแปล
ความสามารถในการเข้าใจความหมายของการคิดหรือการตีความ สามารถในการคาดคะเนถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือการประเมิน 
ความรู้ นั้นมีหลายระดับตั้งแต่สามารถระลึกได้จนถึงสามารถน าความรู้ ไปเป็นข้อมูลเพื่อประเมินผล และให้ข้อตัดสินต่อ              
สิ่งต่างๆ (อ้างถึง Benjamin S. Bloom, 1976; ปรัญชัย จุลธีระ, 2561) แบ่งความรู้ 6 ระดับ คือ 

1. ระดับท่ีระลึกได้ (Recall) คือ ความสามารถในการน าข้อมูลจากความจ าออกมาได้ 
2. ระดับท่ีรวบรวมสาระส าคัญได้ (Comprehension) หมายถึง บุคคลสามารถท าบางสิ่งบางอย่างได้มากกว่าการจ า

เนื้อหาท่ีได้รับ สามารแสดงให้เห็นด้วยภาพ แปลความ และเปรียบเทียบความคิดเห็น คาดคะเนผลที่เกิดขึ้นต่อไปได้ 
3. ระดับการน าไปใช้(Application) สามารถน าเอาข้อเท็จจริง ความคิดที่เป็นนามธรรมไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม 
4. ระดับการวิเคราะห์(Analysis) สามารถใช้ความคิดในรูปของการน าแนวความคิดมาแยกเป็นส่วนประเภท หรือ

น าเอาข้อมูลต่างๆมาประกอบกันเพื่อการปฏิบัติของตนเอง 
5. ระดับของการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การน าเอาข้อมูล แนวความคิดมาประกอบกันแล้วน าไปสู่การ

สร้างสรรค์ใหม่ท่ีต่างจากเดิม 
6. ระดับของการประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถใช้ความรู้ เพื่อจัดต้องการรวบรวมข้อมูล การวัดข้อมูล

ตามมาตรฐาน เพื่อให้ข้อตัดสินถึงระดับของประสิทธิผลของกิจกรรมแต่ละอย่าง 
ประเภทของผลิตภัณฑ์การเงิน ได้แก่ ตราสารทุนหรือหุ้น ตราสารอื่น อนุพันธ์ กองทุนรวม ETF เทรดทองค า 

สินทรัพย์ดิจิทัล การระดมทุน Crowdfunding และ Forex  
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ หนึ่งฤทัย ไชยลา (2563)(อ้างอิงถึง Kotler, 2003) กระบวนการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค (Decision Process) ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อท่ีคล้ายคลึงกันซึ่งกระบวน การตัดสินใจซื้อ แบ่งออกเป็น 
5 ข้ันตอน ดังนี ้

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ(Problem or Need Recognition) คือ สภาพที่รู้สึกว่าดีต่อตนเองและ
เป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติม
เต็มส่วนต่างระหว่างสภาพ อุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป 

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล(Search for Information) การหาหนทางแก้ไขโดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยตัดสินใจ 
3. การประเมินทางเลือก(Evaluation of Alternative) การประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการ

ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมินโดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้า 
4. การตัดสินใจซื้อ(Decision Marking)โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการ

ตัดสินใจส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน 
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ(Post purchase Behavior) หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการ

บริโภคซึ่งอาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆ ของสินค้าท าให้เกิดการซื้อซ้ าได้ 
หรืออาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจผู้บริโภคก็อาจเลิกซื้อสินค้านั้นๆ ในครั้งต่อไปและอาจส่งผลเสียต่อ  
เนื่องจากการบอกต่อท าให้ลูกค้าซื้อสินค้าน้อยลงตามไปด้วย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่ลงทุนทางการเงินออนไลน์ในช่วงอายุตั้งแต่ 
21-60 ปี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่ลงทุนทางการเงินออนไลน์ในช่วง อายุ
ตั้งแต่ 21-60 ปี จ านวน 400 คน 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น  (non probability 
sampling) โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างผ่านช่องทาง
ออนไลน์ คือ กลุ่มคนวัยท างานท่ีลงทุนทางการเงินออนไลน์บน Facebook/Line 
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
รวบรวมข้อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งน ามาประยุกต์เป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) หรือ ระดับการวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ ด้าน             
ตัวแปรภายนอก ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ทัศนคติที่มีต่อการใช้ และ ด้านความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close – Ended Question) ซึ่งเป็นระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale)โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale มี 5 ระดับจ านวน 
15 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์
การลงทุน ด้านการเข้าถึงการลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 6Ps และ 
ด้านความรู้ความเข้าใจการลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็น
ค าถามปลายปิด (Close–Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) โดยมี
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale มี 5 ระดับ จ านวน 14 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close – Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale มี 5 ระดับ จ านวน 5 ข้อ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินประกอบด้วย ด้านตัวแปรภายนอก ด้านการรับรู้ 

ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้และด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน          
การใช้ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ประกอบด้วย ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน ด้านการ
เข้าถึงการลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากสว่นประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์6Ps และด้านความรู้ความเข้าใจ
ในการลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆ 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจการลงทุนทางการเงินออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ทดสอบโดยการใช้สถิติ Independent Sample : t-test และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA)      

สมมติฐานข้อที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินประกอบด้วย ด้านตัวแปรภายนอก ด้านการรับรู้
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้และด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร  ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้
สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน ด้านการเข้าถึง
การลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  6Ps และด้านความรู้ความเข้าใจใน
การลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทตา่งๆมีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัย
ท างานในกรุงเทพมหานครทดสอบสมมติฐานโดยสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ประชากรศาสตร์ จ าแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบ 

สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิงจ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68  มี ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 155 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.75  มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 ประกอบอาชีพ 
พนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อเดือนมากกว่า 45,001 บาทขึ้นไป 
จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 

การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการยอมรับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงินโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านตัวแปรภายนอก มีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินด้านการลงทุนและ
บริการธุรกรรมทางการเงินมีความก้าวหน้า 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ มีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่
ก้าวหน้าขึ้นท าให้สามารถหาข้อมูลในการลงทุนออนไลน์และเลือกผลิตภัณฑ์ในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง และการลงทุน
ทางการเงินออนไลน์ผ่าน Applications/Platforms มีเครื่องมือให้วิเคราะห์ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ได้สะดวกขึ้น 

ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ มีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ การลงทุนทางการเงินออนไลน์และการท าธุรกรรม
การเงิน (รับ-จ่าย/ฝาก-ถอน) ผ่าน Applications/Platforms สามารถท าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และ สามารถเปิดบัญชีลงทุน
การลงทุนทางการเงินออนไลน์ผ่าน Applications/Platforms ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น การลงทุนทางการเงินออนไลน์และ           
การท าธุรกรรมการเงิน (รับ-จ่าย/ฝาก-ถอน) ผ่าน Applications/Platforms มีการใช้งานท่ีง่ายขึ้น 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จะเลือกลงทุนในApplications/Platforms ที่
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักลงทุนเท่านั้น และ จะลงทุนทางการเงินออนไลน์ผ่าน Applications/Platforms ที่ใช้
งานง่ายไม่ซับซ้อน 
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ด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้ มีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ จะเลือกลงทุนทางการเงินออนไลน์ผ่าน 

Applications/Platforms ที่มีบริการการแก้ปัญหาที่ดีรวดเร็วและจะเลือกลงทุนทางการเงินออนไลน์ผ่าน Applications 
/Platforms ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกที่หลากหลายและคนวัยท างานชอบที่จะลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยผ่าน 
Applications/Platforms 

ปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนมีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ ลงทุนทางการเงินออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้
นอกเหนือจากงานประจ า และ สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนทางการเงินออนไลน์ได้ตลอดเวลาผ่าน Application/ 
Platforms 

ด้านการเข้าถึงการลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 6Ps                    
มีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ การลงทุนทางการเงินออนไลน์ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูงเหมือนกับการลงทุนในสินทรัพย์                
ที่จับต้องได้เช่น ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์(Price) และ การเปิดบัญชีลงทุนท าได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก ผ่าน Application / 
Platform ไม่ต้องใช้เอกสารจ านวนมาก เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินในการตรวจสอบตัวตน
(Place) และ ผลิตภัณฑ์การเงินใน Application /Platform ต่างๆ มีหลากหลายให้เลือกลงทุนตามความชอบส่วนบุคคล
(Product) และ การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของผู้ให้บริการ Application / Platform มีความปลอดภัย
(Privacy) 

ด้านความรู้ความเข้าใจในการลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆ มีความเห็นในระดับ              
มากที่สุด คือ การศึกษาหาข้อมูลในผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจก่อนที่จะลงทุนมีส่วนช่วยให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได้ และการศึกษาความเสี่ยงการลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆอยู่เสมอเพื่อปรับเลือก
ผลิตภัณฑ์ การเงินกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมและมีการศึกษาหรือท าความเข้าใจในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆ                  
ในเรื่องผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนท าการลงทุนทางการเงินออนไลน์ และ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย สิทธิประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์การเงินจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เสมอก่อนท าการลงทุน 

การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ มีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ จะลงทุนทางการเงิน
ออนไลน์อย่างต่อเนื่องหากได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ าเสมอและเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจ และ ลงทุนทาง
การเงินออนไลน์เพราะสามารถเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ-ขายง่าย และ ลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยดูจากผลตอบแทน และ 
ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนจะลงทุนทางการเงินออนไลน์ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะข้อมูลประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยดูจากผลตอบแทน การศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนลงทุน 
การเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจ การเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ-ขายง่าย และ การลงทุนต่อเนื่องเมื่อได้รับผลตอบ 
แทนท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า 

เพศ คนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยเลือกลงทุน
ในผลิตภัณฑ์การเงินท่ีสนใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

อายุ คนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยเลือกลงทุน
ในผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  และมีการ
ตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์เพราะสามารถเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ -ขายง่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ทีร่ะดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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ระดับการศึกษาสูงสุด คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนทาง 

การเงินออนไลน์โดยลงทุนต่อเนื่องเมื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ าเสมอแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติ ฐานท่ีตั้งไว้ 

อาชีพ คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยดูจากผล 
ตอบแทน การศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนลงทุน การเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจ เปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ -ขายง่าย 
และ ลงทุนต่อเนื่องเมื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ าเสมอไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนทาง 
การเงินออนไลน์เพราะเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ-ขายง่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ ด้านตัวแปรภายนอก ด้านการรับรู้
ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และ ด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยดูจากผลตอบแทน การศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ก่อนลงทุน การเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจ การเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ-ขายง่าย และ การลงทุน
ต่อเนื่องเมื่อได้รับผลตอบ แทนท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ โดยผลการวิจัยพบว่า 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านตัวแปรภายนอก 
และ ด้านทัศนคติที่มอีิทธิพลต่อการใช้มีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร
โดยดูจากผลตอบแทน อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านตัวแปรภายนอก 
ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ และด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน
ออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยการศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนลงทุน อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.3 การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านตัวแปรภายนอก 
และ ด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพ 
มหานครโดยเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินท่ีสนใจ อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.4 การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน โดยผลการวิจัยพบว่า  ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่
เกิดจากการใช้ ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้และด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครเพราะการเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ -ขายง่าย 
อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 2.5 การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่
เกิดจากการใช้ด้านทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการใช้ด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการ
เงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครการลงทุนต่อเนื่องเมื่อได้รับผลตอบ แทนที่ดีอย่างสม่ าเสมอ อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ 0.05 และ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน ด้านการเข้าถึงการ
ลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 6Ps และ ด้านความรู้ความเข้าใจในการ
ลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัย
ท างานในกรุงเทพมหานครโดยดูจากผลตอบแทน การศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนลงทุน การเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่
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สนใจ การเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ-ขายง่าย และ การลงทุนต่อเนื่องเมื่อได้รับผลตอบ แทนที่ดีอย่างสม่ าเสมอ โดยผลการวิจัย
พบว่า 

สมมติฐานข้อท่ี 3.1 ปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน ด้าน
การเข้าถึงการลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 6Ps และ ด้านความรู้ความ
เข้าใจในการลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์
ของคนวัยท างานใกรุงเทพมหานครโดยดูจากผลตอบแทน อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อท่ี 3.2 ปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ 
ด้านความรู้ความเข้าใจในการลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลติภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทาง 
การเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยมีการศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนลงทุนอย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.01ซึ่งสอด 
คล้องกับสมมติฐาน ที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3.3 ปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านการเข้าถึงการลงทุนทางการเงิน
ออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 6Ps และ ด้านความรู้ความเข้าใจในการลงทุนทางการเงิน
ออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพ 
มหานครโดยเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินท่ีสนใจ อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3.4 ปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์  โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านการเข้าถึงการลงทุนทาง
การเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 6Ps และ ด้านความรู้ความเข้าใจในการลงทุนทาง
การเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆมีอิทธิพลลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานใน
กรุงเทพมหานครเพราะเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ-ขายง่าย อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3.5 ปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ โดยผลการวิจัยพบว่าด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนและ
ด้านความรู้ความเข้าใจในการลงทุนทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการ 
เงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยจะลงทุนต่อเนื่องเมื่อได้รับผลตอบแทนท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกันมีตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยเลือกลงทุนใน

ผลิตภัณฑ์การเงินทีสนใจแตกต่างกันโดยคนวัยท างานเพศหญิงมีการตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจมากกว่าคนวัย
ท างานเพศชายเมื่อรู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงินประเภทต่างๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม Cryptocurrency และ ศึกษา
ข้อมูลต่างๆแล้วซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ภัทรเกษวิทย์ (2561) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า เพศหญิงจะมีการประเมินมี
การตัด สินใจขั้นประเมินทางเลือกมากกว่าคนวัยท างานเพศชาย ซึ่งจะหาข้อมูลลงทุนตามหนังสือชวนศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ที่
จะลง ทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์ศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยเลือกลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจ แตกต่างกัน โดยคนวัยท างานท่ีมีอายุ 31– 40 ปี มีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยเลือก
ลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินท่ีสนใจมากกว่าคนวัยท างานที่มีอายุ 51-60 ปี อาจเป็นเพราะปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการ 
เงินให้เลือกมากขึ้น และ กลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุ วัย 31-40 ปี ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากกว่าและจ านวนผู้ลงทุน
ของช่วงวัยนี้เยอะกว่าอายุ 51-60 ปี  



12 

 
คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์เพราะสามารถเปิดบัญชี

ลงทุนท าการซื้อ-ขายได้ง่ายแตกต่างกันโดยคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 21-30 ปี และ 31-40 ปี  มีการตัดสินใจ
ลงทุนทางการเงินออนไลน์เพราะเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ-ขายง่ายมากกว่าคนวัยท างานท่ีมีอายุ 51-60 ปี และคนวัยท างานที่
มีอายุ 31 – 40 ปี มีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์เพราะเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ-ขายง่าย มากกว่าคนวัยท างานอายุ 
41-50 ปี อาจจะเนื่องด้วยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงินออนไลน์ที่หลากหลายและคนวัยท างานอายุน้อยสามารถ
รับความเสี่ยงได้มากกว่าคนช่วงอายุวัยใกล้เกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ภัทรเกษวิทย์ (2561) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลักทรัพย์นั้นๆและเลอืกลงทุนตามระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่องหากได้รับผลตอบแทนท่ีดีอย่างสม่ าเสมอแตกต่างกัน โดยคนวัยท างานระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี
มีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์อย่างต่อเนื่องหากได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ าเสมอมากกว่าคนวัยท างานคนวัย
ท างานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอาจเป็นเพราะคนวัยท างานท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเที่ยบเท่าปริญญาตรีเข้า
มาลงทุนมากขึ้นเพราะปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีลงทุนทางการเงินออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็วใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มาก
ผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงินให้เลือกมากซึ่งสอดคล้องกับงาน วิจัยของ Yang Mo(2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักลงทุนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ ไม่แตกต่าง เนื่องจาก
ทุกอาชีพเข้ามาลงทุนออนไลน์ได้ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มากจึงท าให้ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงลงทุนได้มากข้ึนแม้กระทั่งกลุ่มนัก 
ศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรชา ตนานุวัฒน์และนพดล โตวิชัยกุล (2560) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทยของนักลงทุนรายย่อยในจังหวั ดเชียงใหม่ พบว่า นักลงทุน 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญด้านตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญ ไม่แตกต่างกัน นัก
ลงทุนที่มีอายุ สถานภาพ แหล่งที่มาของทุนและประสบการณ์การลงทุนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญด้าน
ตัดสินใจขายหุ้นสามัญ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

คนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท กับ 35,001 – 45,000 
บาท มีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์เพราะเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ -ขายง่าย แตกต่างกัน โดยคนวัยท างานที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ เพราะสามารถเปิดบัญชีลงทุน
ท าการซื้อ-ขายง่าย มากกว่าคนวัยท างานท่ีมีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท อาจเป็นเพราะปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์
การลงทุนทางการเงินให้เลือกมากขึ้น เปิดบัญชีลงทุนซื้อ-ขายง่ายขึ้นและรวดเร็ว ใช้เงินลงทุนต่ ากว่า ดึงดูดให้คนท างานทีมี
รายได้น้อยสามารถเข้ามาลงทุนได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   ณัฐพร ภัทรเกษวิทย์ (2561) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ”
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยพบว่า คน
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ ด้านตัวแปรภายนอก ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ 
ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และ ด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
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ลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยดูจากผลตอบแทน การศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนลงทุน การ
เลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจ การเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ-ขายง่าย และ การลงทุนต่อเนื่องเมื่อได้รับผลตอบแทนที่
ดีอย่างสม่ าเสมอ  

การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ ด้านตัวแปรภายนอกและด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้มีอิทธิพล
ตอ่การตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครโดยดูจากผลตอบแทนเนื่องเทคโนโลยีและนวัต 
กรรมทางการเงินด้านการลงทุนและบริการธุรกรรมทางการเงินมีความก้าวหน้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเงินท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
เช่น Blockchain/Cryptocurrency สามารถดึงดูดให้ท่านสนใจเข้ามาลงทุนทางการเงินออนไลน์ และ นโยบายภาครัฐหรือ
กฎหมายที่ออกมาคุ้มครองทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการเงิน ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ เช่น สกุลเงินดิจิทัล ท าให้เกิดการ
สนใจในการลงทุนทางการเงินออนไลน์ซึ่งคนวัยท างานมีแนวโน้มจะเลือกใช้งาน Applications/Platformsการลงทุนทางการ 
เงินออนไลน์เฉพาะที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุนและลงทุนใน Applications ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักลงทุน
เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรมกิจ ดอนละครและนรชัย อรินต๊ะทราย (2561) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการเปิดรับ
เทคโนโลยี Block Chain ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน Cryptocurrency ของนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยพบว่า การเปิดรับเทคโนโลยี Blockchain มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ ด้านตัวแปรภายนอก ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ 
และด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานใกรุงเทพมหา
นครโดยมีการศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนลงทุน เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินด้านการลงทุนและบริการธุรกรรม
ทางการเงินมีความก้าวหน้ามีนวัตกรรมทางการเงินการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่และมีนโยบายภาครัฐหรอืกฎหมายที่ออกมาคุ้มครอง
ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการเงิน ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ และ การลงทุนทางการเงินออนไลน์ ผ่าน Applications มี
เครื่องมือให้ท่านวิเคราะห์ ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ได้สะดวกขึ้นท าให้ สามารถหาข้อมูลในการลงทุนออนไลน์และเลือกผลิตภัณฑ์
ในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง นอกจากนี้ Applications  ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกที่หลากหลายจะมีข้อมูล
หลักทรัพย์ หนังสือช้ีชวน ช้ีแจงความเสี่ยง ท าให้คนวัยท างานสามารถศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ หนึ่งฤทัย ไชยลา (2563) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคช่ัน
(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินพบว่าด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชัน่ (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ ด้านตัวแปรภายนอก และ ด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครในการเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์
การเงินท่ีสนใจ เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินด้านการลงทุนและบริการธุรกรรมทางการเงินมีความก้าวหน้า มี
นวัตกรรมทางเงินการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่ และภาครัฐมีนโยบาย กฎหมาย ออกมาคุ้มครองทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
การเงิน ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ และ Applications/Platforms ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกที่หลากหลาย จะมีข้อมูล
หนังสือช้ีชวนท าให้คนวัยท างานสามารถศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนได้ และ สามารถเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจ 
และ คนวัยท างานชอบที่จะลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยผ่าน Applications จะเลือกลงทุนผ่าน Applications ที่มีบริการ
การแก้ปัญหาที่ดี รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรมกิจ ดอนละครและนรชัย อรินต๊ะทราย (2561) ท่ีได้ท าการศึกษา
เรื่อง การเปิดรับเทคโนโลยี BlockChain ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน Cryptocurrency ของนิสิตและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยพบว่า การเปิดรับเทคโนโลยี Block Chain มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 
(Cryptocurrency) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ด้านการรับรู้ความ

ง่ายในการใช้ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และ ด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน
ออนไลน์ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครเพราสามารถเปิดบัญชีลงทุนท าการซื้อ-ขายง่าย เนื่องจากการลงทุนทางการเงิน
ออนไลน์และการท าธุรกรรมการเงิน (รับ-จ่าย/ฝาก-ถอน) ผ่าน application มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว มี
เครื่องมือวิเคราะห์ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ได้สะดวกขึ้น สามารถหาข้อมูลในการลงทุน ท าให้สามารถเลือกผลิตภณัฑ์ในการลงทุนที่
เหมาะสมกับตัวเองและคนวัยท างานชอบลงทุนผ่าน Applications  ที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งการลงทุนและการท าธุรกรรม
การเงิน (รับ-จ่าย/ฝาก-ถอน) ผ่าน Applications สามารถท าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และ ปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีลงทุนการ
ลงทุนทางการเงินออนไลน์ผ่าน  Applications ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น คนวัยท างานจะเลือกเปิดบัญชีลงทุนใน Applications 
ที่น่าเช่ือถือ เป็นที่ยอมรับ มีบริการการแก้ปัญหาที่ดี รวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ หนึ่งฤทัย ไชยลา (2563) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคช่ัน(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินพบว่าด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจลงทุนในสลาก
ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น(MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสิน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤพล 
รัตนวิบูลย์ลาภ(2564) ที่ได้ท าการศึกษาเรือง การยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเทรดสกุลเงิน
ดิจิทัล(คริปโตเคอเรนซี) ของนักลงทุน First Jobber โดยพบว่า การยอมรับด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
usefulness)และการยอมรับด้านความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use)  มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน
แพลตฟอร์มเทรดสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) ของนักลงทุน First Jobber ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

การยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ 
และด้านความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้ที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานใกรุงเทพมหา
นครที่จะลงทุนต่อเนื่องเมื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ าเสมอ พบว่า การลงทุนทางการเงินออนไลน์ ผ่าน Applications มี
เครื่องมือให้ท่านวิเคราะห์  ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ได้สะดวกขึ้น ใช้งานง่ายไม่ซบซ้อน สามารถหาข้อมูลในการลงทุนออนไลน์และ
เลือกผลิตภัณฑ์ในการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง คนวัยท างานท่ีชอบลงทุนผ่าน Applications และจะเลือก Applications ที่
มีบริการการแก้ปัญหาที่ดีรวดเร็วและมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกที่หลากหลายให้ลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและปรั บ 
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์การลงทุนทางการเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  บรมกิจ ดอนละคร 
และนรชัย อรินต๊ะทราย (2561) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง การเปิดรับเทคโนโลยี BlockChain ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน
ใน Cryptocurrency ของนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าการเปิดรับเทคโนโลยี Block chain มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล(Cryptocurrency) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทักษิณ พันแสน ทีท าการศึกษาเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนต่อการระดมทุนสาธารณะในประเทศไทย ” พบว่า  
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้านความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีบล็อกเชน และด้านความซับซ้อนของเทคโนโลยีบล็อกเชนส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในการ
ระดมทุนสาธารณะด้านการรับรู้ประโยชน์การใช้งานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ปัจจัยการลงทุนทางการเงินออนไลน์ ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน ด้านการเข้าถึงการลงทุนทางการเงิน
ออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 6Ps และ ด้านความรู้ความเข้าใจในการลงทุนทางการเงิน
ออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนทางการเงินออนไลน์ของคนวัยท างานใกรุงเทพมหานคร
โดยดูจากผลตอบแทน การศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนลงทุน การเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินที่สนใจ การเปิดบัญชีลงทุนท า
การซื้อ-ขายง่ายและการลงทุนต่อเนื่องเมื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ าเสมอ พบว่า วัตถุประสงค์ในการลงทุนของคนวัย
ท างานทุกอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนจะตัดสินใจลงทุนออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้นอกเหนือจากงานประจ า 
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รองลงมาคือ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน การออมเงินระยะยาว และ เพื่อเก็งก าไรระยะสั้น และ จากการวิจัยจะเห็น
ได้ว่าคนวัยท างานทุกอาชีพ ทุกช่วงอายุวัยท างาน สามารถเข้ามาลงทุนกันได้ง่ายมากกว่าในอดีต  

การเข้าถึงการลงทุนทางการเงินออนไลน์โดยพิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 6Ps ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันคนวัยท างานเข้าถึงการลงทุนออนไลน์ได้ง่าย มีผลิตภัณฑ์การ
ลงทุนทางการเงินใน Application ให้เลือกหลากหลายและใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูงเหมือนกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้อง
ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีลงทุนได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก ไม่ต้องใช้เอกสารจ านวนมากสามารถตรวจสอบตัวตนผ่าน
Application และ คนวัยท างานจะเลือกเปิดบัญชีลงทุนใน Application ให้บริการแก้ปัญหาการใช้งานได้ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
รักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ก่อนการลงทุนคนวัยท างานจะศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจในผลิตภัณฑ์การเงิน
ประเภทต่างๆในเรื่องผลตอบ แทน ความเสี่ยง ก่อนท าการลงทุน ซึ่งสามารถช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ การ
ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กฎหมาย สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์การเงินจากแหล่งข้อมูลต่างๆเสมอศึกษาความเสี่ยงการลงทุน
ทางการเงินออนไลน์ในผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆ อยู่เสมอเพื่อปรับเลือกผลิตภัณฑ์ การ เงินกระจายความเสี่ยงให้
เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนท่ีจะได้รับและหากได้รับผลตอบแทนที่ดีสม่ าเสมอก็จะท าให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่ง
สอด คล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ภัทรเกษวิทย์ (2561) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจัยในการลงทุน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยปัจจัยในการลงทุน ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ
และการเมืองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพขั้นประเมินทางเลือกของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร และ ปัจจัยในการลงทุน ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ขั้นตัดสินใจลงทุนของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล(2559) ท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่
มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลติภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี
ให้ความ ส าคัญกับส่วนประสมทางการ ตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก อย่างมีนัยทางสถิติที่ 0.05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ภัทรเกษวิทย์ (2561) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ”
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบว่า 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคนที่มีระดับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระดับน้อย มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ข้ันตัดสินใจลงทุน 
น้อยกว่า คนท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในระดับปานกลาง  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากงานวิจัยคนวัยท างานเพศหญิงมีการเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีสนใจมากกว่าเพศชายกลุ่ม 

FinTech สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่เพศหญิงสนใจเข้ามาใน Application และ Platform เพื่อเพ่ิมฐานลูกค้าให้มากขึ้น 
2. คนวัยท างานเข้ามาลงทุนออนไลน์เพื่อหารายได้นอกเหนือจากงานประจ ามากขึ้นไม่ว่าอาชีพใดก็สามารถเข้ามาลง 

ทุนทางการเงินออนไลน์ได้ นอกจากนี้คนวัยท างานที่มีรายได้ต่ ากว่า 25,000 บาท สนใจเข้ามาลงทุนเพราะเปิดบัญชีซื้อ-ขาย
ง่าย ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูงเท่ากับการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ และ คนวัยท างานช่วงอายุ 21 -40 ปี เปิดบัญชีลงทุน
ทางการเงินออนไลน์มากกว่าคนวัยท างานอายุ 51-60 ปี จะเห็นได้ว่าคนวัยเริ่มต้นท างานเข้ามาลงทุนมากขึ้น จึงเป็นโอกาสให้
บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์  ธ น าค าร  ห รื อ  ก ลุ่ ม  FinTech เป็ น  Start up น าข้ อ มู ล ก าร วิ จั ย เพื่ อ จั ด ท าแ ล ะ พั ฒ น า 
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Application/Platform ของตนเองให้ตรงกับความต้ องการของกลุ่ มคนวัยท างานที่ ลงทุนทางการเงินออนไลน์ 
Application/Platform ควรมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทันสมัย มีผลิตภัณฑ์ใน Application ให้ซื้อ-ขาย หลาย
ประเภท   

3. จากข้อมูลวิจัยการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินคนวัยท างานส่วนใหญ่เลือกลงทุนใน Application 
ที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร หรือ กลุ่ม FinTech ควรจัดตั้ง Application/Platform ภายใต้การ
จดทะเบียนตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายด้านการลงทุนของ กลต. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น เพื่อ
ความมั่นใจในความปลอดภัยในการลงทุนของนักลงทุนวัยท างาน และ จะต้องพัฒนาด้านนวัตกรรมการเงินต่างๆ ใน 
Application และ Platform สม่ าเสมอ เช่น มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายให้นักลงทุน ค่าธรรมเนียมไม่แพง สามารถ
เปิดบัญชีไม่ยุ่งยากโดยผ่าน application และใช้งานไม่ยุ่งยาก สามารถท าธุรกรรมการงเงินในการลงทุนที่ปลอดภัย รวดเร็ว มี
ความเป็นส่วนตัวและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว และมีเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนที่ทันสมัย ใช้งานง่าย มีข้อมูลลงทุนให้ค้นคว้าที่
เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อดึงดูดให้คนวัยท างานเข้ามาลงทุน 

4. จากข้อมูลวิจัยในเรื่องปัจจัยการลงทุนด้านวัตถุประสงค์การลงทุนการเข้าถึงการลงทุนโดยพิจารณาจากส่วน
ประสมการตลาด 6Ps และ ด้านความรู้ความเข้าใจในการลงทุนผลิตภัณฑ์การเงินประเภทต่างๆ  ดั้งนั้น กลุ่ม FinTech 
สามารถน าข้อมูลไปพัฒนา Application และ Platform โดยอาจหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และ เหมาะสมกับคนวัยท างาน
เพราะวัตถุประสงค์ที่ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้จากงานประจ าและกระจายความเสี่ยง และ จากข้อมูลด้านการเข้าถึงการลงทุนฯ 
อาจจะจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีการลงทุนไม่สูง และ พัฒนา Application ให้มีการเปิดบัญชีซื้อ-ขายง่ายสะดวก รวดเร็ว 
และ ปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัว มีความเสถียร และ ด้านความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่ม FinTech 
ควรจะมีข้อมูลที่มากพอสมควรให้คนวัยท างานได้ศึกษาก่อนการลงทุนในเรื่องต่างๆ เช่น การแนะน าผลิตภัณฑ์การลงทุน 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงท่ีจะได้รับ เป็นต้น      
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดีเนื่องจากความกรุณาและช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก  อาจารย์ ดร.รสิตา                   

สังข์บุญนาค ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้ที่ได้ให้ค าปรึกษาและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่เริ่มด าเนินการ
จนกระทั่งได้เป็นสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ                  
รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการ
ตรวจแบบสอบถามและให้ค าแนะน าในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือ ความเมตตา ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีต่อ
ผู้วิจัยเสมอมา รวมไปถึงเจ้าหน้าที่โครงการคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ เจ้าหน้าท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยทุกท่านที่ช่วยประสานงาน ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าเป็นอย่างดีจนท าให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ได้  ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ให้ความร่วมมือในการตอบค าถามส าหรับการท า
สารนิพนธ์ฉบับนี้ สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัว ที่คอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและให้ก าลังใจ             
ที่แก่ผู้วิจัยเสมอมา รวมถึงเพื่อนร่วมงานและเพื่อน ๆ MBA ที่ให้มิตรภาพ ความช่วยเหลือ และประสบการณ์ที่ดีร่วมกันมา
ตลอด และ ขอขอบคุณผู้มีส่วนในการช่วยเหลือท่ีมิได้เอ่ยถึงมา ณ ท่ีนี้ด้วย  
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