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บทคดัย่อ 

 การวจิยัเรืqอง การตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พืqอ (1) เพืqอศึกษาการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ใน

ตลาดฟอเร็กซ์ในกรุงเทพมหานคร (2) เพืqอศึกษาการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ใน

ตลาดฟอเร็กซ์ในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพืqอศึกษาปัจจยัทางการ

ตลาด ทศันคติการลงทุน ภาพลกัษณ์แบรนดที์qมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์

ในตลาด Forex ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีqใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัลงทุน

ในตลาดฟอเร็กซ์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชสู้ตรของ W.G. Cochran โดยใชว้ิธี

สุ่มสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามทีqจดัเตรียมไว ้โดย

ประกอบด้วยคาํถาม 5 ส่วนดังนี�  ส่วนทีq  1 ข้อมูลทัqวไปและข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ส่วนทีq 2 แบบสอบถาม

เกีqยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ส่วนทีq 3 แบบสอบถามเกีqยวกบัปัจจยัดา้นทศันคติการ



 

ลงทุน ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม ส่วนทีq 4 แบบสอบถามเกีqยวกบั

ปัจจยัดา้นแบรนด ์ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนด ์ดา้นจุดดึงดูดของตราสินคา้ ดา้นปะสิทธิ

ภาพของตราสินคา้ ส่วนทีq 5 แบบสอบถามเกีqยวกบัปัจจยัดา้นการตดัสินใจ 

 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีqน่าจะมีผลการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด 

Forex ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร คือ ดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนด์ รองลงมาคือ ดา้น

ประสิทธิภาพของตราสินคา้ , ดา้นพฤติกรรม, ดา้นความเขา้ใจปัจจยัพื�นฐานและปัจจยัทางเทคนิค 

และดา้นความเขา้ใจเงืqอนไขและความเสีqยงในการลงทุน  

 

ABSTRACT 

 Research subject A Study of  The Investor Decision to Open Forex Trading Accounts 

Through Agents In The Bangkok Metropolitan Area the objective is to (1) To Study Decision 

to Open Forex Trading Accounts Through Agents In The Bangkok Metropolitan  Area  (2) To 

Study Decision to Open Forex Trading Accounts Through Agents In The Bangkok Metropolitan  

Area by personal factors (3) To Study Marketing Mix factors, Attitude of Investment factors, 

Branding factors affecting The Investor Decision to Open Forex Trading Accounts Through 

Agents In The Bangkok Metropolitan Area. The sample group used in the research was 400 

personnel from forex investor. Based on W.G. Cochran calculation method, using convenience 

sampling method. The research instruments are questionnaires that the researchers created, 

divided into 5 parts, which are Part 1 : Personal data of the respondents, such as gender, age, 

education level, job position, income. Part 2 : Questionnaires about Marketing Mix factors, 

Attitude of Investment factors, Branding factors, such as product, price, place, promotion. Part 

3 : Questionnaires about Attitude of Investment factors, such as knowledge, Feeling, Behavior. 

Part 4  : Questionnaires about Branding, such as image brand, attractive brand, brand performance. 

Part 5 : Questionnaires about decision factors  

 The study indicated that factors may be affecting The Investor Decision to Open Forex 

Trading Accounts Through Agents In The Bangkok Metropolitan, First of all brand image. 

Secondary brand performance, behavior, understanding fundamental analysis and technical 

analysis. Last knowledge about condition and investment risk



 

บทนํา 

 ตลาด Forex หรือ Foreign Exchange Market  คือ ตลาดทีqทาํการซื�อขายอตัราแลกเปลีqยน

เงินตรา โดยราคานั�นจะแปรผนัตาม demand และ supply ของแต่ละสกลุเงิน ซึq งทั�งนี�อาจจะ

ขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั  

 การลงทุนในยคุแรก ๆก่อนการเกิดขึ�นของอินเตอร์เน็ต การลงทุนสามารถทาํไดโ้ดยการ

วางคาํสัqงทางโทรศพัท์ผ่านโบรกเกอร์หุ้นทีqไดรั้บอนุญาตให้สามารถทาํการซื�อและขายหุ้น 

พนัธบตัร หรือหลกัทรัพยอื์qน ๆ ในนามของสถาบนัหรือลูกคา้รายยอ่ย  

 แต่ในปัจจุบนันกัลงทุนออนไลน์สามารถเขา้ถึงตลาดโลกไดโ้ดยตรงผา่นแพลทฟอร์มเท

รดออนไลน์ นอกจากนี� ยงัไดรั้บโควตาราคาแบบเรียลไทมบ์นตลาดซื�อขายเงินตราต่างประเทศ 

ทาํใหน้กัลุงทุนสามารถซื�อและขายเงินตราหรือหลกัทรัพยท์างการเงินอืqน ๆ ได ้ 

 ในปัจจุบนัมีผูค้นจาํนวนมากสนใจการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ ส่งผลให้โบรกเกอร์ฟอ

เร็กซ์ในประเทศไทยมีเป็นจาํนวนมากและโบรกเกอร์รายใหม่เพิqมขึ�น ทาํให้แต่ละโบรกเกอร์มี

กลยทุธ์การแข่งขนัทีqค่อนขา้งสูง มีกลยทุธ์สร้างแรงจูงใจให้นกัลงทุนเลือกเปิดบญัชีเพืqอทาํการ

เทรด จึงมกัเกิดคาํถามสาํหรับผูที้qอยากเริqมลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์วา่ควรเลือกเปิดบญัชีกบัโบรก

เกอร์ไหนดี ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเป็นทีqมาของความสนใจทีqจะศึกษาการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชี

ผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 �. เพืqอศึกษาการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนใน

 กรุงเทพมหานคร 

 2. เพืqอศึกษาการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนใน

 กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

 3.เพืqอศึกษาปัจจยัทางการตลาด ทศันคติการลงทุน ภาพลกัษณ์แบรนด์ทีqมีผลต่อการ

 ตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค̀าดว่าจะได้รับ 

 �. ทาํให้ทราบถึงปัจจยัการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผ่านโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของ

 นกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 2. โบรเกอร์ฟอเร็กซ์ สามารถนาํขอ้มูลทีqไดรั้บไปปรับใชเ้ป็นเครืqองมือในการพยากรณ์

 ความตอ้งการของตลาดเป้าหมายได ้



 

 3. เป็นแนวทางแก่ผูที้qกาํลงัตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เพืqอนาํขอ้มูล

 นี� ใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

ขอบเขตการวจิยั 

1. ขอบเขตของประชากรทีqใชใ้นการวจิยัครั� งนี� คือ นกัลงทุนทีqมีความสนใจเปิดบญัชี 

เทรดผ่านโบรกเกอร์ หรือผูที้qมีบญัชีอยู่แลว้ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึq งไม่ทราบ

จาํนวนทีq แน่นอน 

 2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวจิยัครั� งนี�ผูว้จิยัไดเ้ริqมดาํเนินการวจิยัในช่วง เดือน 

     พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 3. ขอบเขตดา้นตวัแปร  ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

     อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลีqต่อเดือน (2) ปัจจยัทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น     

     ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางในการให้บริการ ดา้นส่งเสริมการขาย (3) ทศันคติ

     ในการลงทุน ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) 

 (Kotler & Keller, 2012) ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Marketing Mix) หมายถึง 

เครืqองมือทางการตลาดทีqใชใ้นการ ดาํเนินการวางแผนกลยทุธ์เพืqอทาํใหส้าํเร็จตามเป้าหมายของ

ธุรกิจ และเป็นเ(Kotler & Armstrong 2006, p. 44 อา้งถึงใน สุรสิฐ อินตะ๊, 2551, หนา้ 26) กล่าว

วา่กรอบความคิดเกีqยวกบั 4Ps กาํหนดไวว้า่ นกัการตลาดตอ้งทาํการตดัสินใจเรืqองผลิตภณัฑ ์ ตั�ง

ราคา สถานทีqจดัจาํหน่าย รวมถึงวธีิการส่งเสริมการขายร่วมดว้ย แนวคิดทางการตลาดเป็น

เครืqองมือสาํคญัในการกาํหนดทิศทางตลาด นั�นคือ 4Ps ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 

(Price) การจดัจาหน่าย (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion ครืqองมือทีqใชเ้พืqอ

ตอบสนองความ ตอ้งการของลูกคา้  

 

ทศันคตใินการลงทุน 

  โรเจอร์ (Roger, 1978) ให้ ความเห็นว่า ทศันคติเป็นตวัชี� วดัว่าบุคคลนั�นคิดและรู้สึก

อย่างไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือสิqงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆโดยทศันคตินั�นอาจ

ส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตไดท้ศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมทีqจะตอบสนองต่อสิqงเร้าและ

เป็นมิติของการประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึq งๆ ซึq งถือเป็นการสืqอสารภายใน



 

บุคคล (Interpersonal Communication) ทีqเป็นผลกระทบมาจากการ รับข่าวสาร อนัจะมีผลต่อ

พฤติกรรมต่อไป  

(Bem, 1970) (Fishbein & Ajzen, 1975) (Insko, 1976) (Sharon & Saul 1996: 370)  ทศันคติมี

องคป์ระกอบเดียว แนวคิดนี�จะระบุวา่ ทศันคติมีองคป์ระกอบเดียว คือ อารมณ์ความรู้สึกในทาง

ชอบหรือไม่ชอบทีqบุคคลมีต่อสิqงหนึqงสิqงใด นกัจิตวทิยาทีqสนบัสนุนแนวคิดนี�  กล่าววา่ ทศันคติ 

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงันี�   

             1. องคป์ระกอบดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเชืqอเชิง

การประเมินเป้าหมาย โดยอยูบ่นพื�นฐานของความเชืqอ จินตนาการ และการจาํ  

             2. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึกใน

ทางบวก หรือลบ หรือทั�งบวก และลบต่อเป้าหมาย  

             3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม้ของ

พฤติกรรม หรือ แนวโนม้ของการแสดงออกต่อเป้าหมาย Gibson (2000: 103) กล่าววา่ ทศันคติ 

เป็นส่วนทีqยดึติดแน่นกบับุคลิกภาพของบุคคลเรา ซึq งบุคคลเราจะมีทศันคติทีqเป็นโครงสร้างอยู่

แลว้ ทางดา้นความรู้สึก ความเชืqอ อนัใดอนัหนึqง โดยทีqองคป์ระกอบนี�จะมีความสมัพนัธ์ซึq งกนั 

และกนั 

 

แบรนด์ 

 Keller (1998) ไดอ้ธิบายถึงความสําคญัและบทบาทของตราสินคา้ไวว้่า คือการแข่งขนั

ครั� ง ใหม่ไม่ใช่การแข่งขนัระหว่างสินคา้ทีqธุรกิจไดผ้ลิตออกมา แต่เป็นการแข่งขนัระหว่างสิqง

เพิqมเติมในตวัสินคา้ สร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นบรรจุภณัฑ์ การให้บริการ การ

โฆษณา การใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้ การเงิน การจดัส่งบริการ การจดัเกบ็สินคา้ และสิqงอืqน ๆ จาก

นิยามขา้งตน้นั�นจะเห็นไดว้า่ ตราสินคา้มี ความสาํคญัทั�งต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคซึq งไดอ้ธิบายถึง

ความสาํคญัและบทบาทของตราสินคา้เอาไว ้ดงันี�   

บทบาทของตราสินคา้ต่อผูผ้ลิต  

1. ตราสินคา้มีบทบาททางการบริหารจดัการสินคา้ไดง่้ายขึ�น (Means of 

identification to simplify handling tracing)  

2. ตราสินคา้มีบทบาทในการป้องกนัทางกฎหมาย และบ่งบอกวา่สินคา้นั�นถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย (Means of legally protecting unique features)  



 

3. ตราสินคา้มีบทบาทในการแสดงถึงระดบัคุณภาพเพืqอตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค(Signal of quality Level to satisfy customers)  

4. ตราสินคา้มีบทบาทในการรักษาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั(Source of 

competitive advantage)  

5. ตราสินคา้เป็นแหล่งเงินตอบแทนเมืqอเกิดการซื�อขายตราสินคา้(Source of 

financial return)  

การตดัสินใจซื.อ 

 Kotler and Philip : 2000 : p. 179 (อา้งอิงใน ดิษญา โกวทิยามงคล 2559) 
ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีลกัษณะเป็นกระบวนการของกลุ่มพฤติกรรมในการตอบสนอง ต่อ

สิaงเร้าต่าง ๆจากปัจจยัภายในและภายนอก ซึa งจะเป็นสิaงทีaมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคโดย Kotler ไดเ้สนอโมเดลของกระบวนการตดัสินใจซืhอโดยมีลาํดบักระบวนการอยู ่j 

ขัhนตอน  

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เป็นจุดเริa มต้นของกระบวนการซืh อซึa ง ผูบ้ริโภค

ตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการผูบ้ริโภคมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหวางสภาวะทีa

ผูบ้ริโภคเป็นอยู่จริงกบัสภาวะทีaเขาปรารถนาความตอ้งการ อาจถูกกระตุน้โดยตวักระตุน้จาก 

ภายใน (Internal Stimuli) กระตุน้ความตอ้งการทีaมีอยปูกติ  

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ผูบ้ริโภคทีaถูกกระตุน้เร้าอาจจะหรืออาจจะไม่ เสาะ

แสวงหาข่าวสารมากขึhน ถา้แรงผลกัดนัของผูบ้ริโภคแขง็แกร่งและสินคา้ทีaจะตอบสนองอยูใ่กล้

แค่เอืhอม 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เราไดเ้ห็นวิธีการทีaผูบ้ริโภคใช้ ข่าวสาร

เพืaอใหไ้ดม้าซึaงชุดของตราทีaเลือกไวเ้พืaอการพิจารณาตดัสินใจเป็นขัhนสุดทา้ยผูบ้ริโภคเลือก  

4. การตดัสินใจซืhอ (Purchase Decision) ในขัhนตอนการประเมินผูบ้ริโภคจะจดัลาํดบั ความชอบ

ตรายีaหอ้ต่าง ๆในแต่ละตวัเลือกและก็จะสร้างความตัhงใจซืhอขึhนโดยทัaวไปการตดัสินใจซืhอ ของ

ผูบ้ริโภคมกัจะทาํการซืhอตราทีaชอบมากทีaสุดแต่ทวามีปัจจัย 2 ประการ อาจเขา้มา “ขวาง” 

ระหวา่งความตัhงใจกบัการตดัสินใจซืhอ 

 5. พฤติกรรมหลงัการซืhอ (Post purchase Behavior) งานของนกัการตลาดมิไดจ้บสิhนลง เมืaอมี

การซืhอสินคา้ผูบ้ริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจและจะก่อพฤติกรรมหลงัการซืhอขึhน 

ปัญหาอยูที่aวา่อะไรเป็นตวักาํหนดวา่ผูซื้hอพอใจหรือไม่พอใจ  

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

1. ตวัแปรอิสระ 

- ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ 



 

- ปัจจยัทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการขาย 

- ทศันคติในการลงทุน ประกอบดว้ย ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม 

- แบรนด ์ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของแบรนด ์จุดดึงดูดของแบรนด ์ประสิทธิภาพของ

แบรนด ์

2. ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ Forex ของนกัลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร  

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 ในการวจิยัครั� งนี� เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวจิยั

ตดัขวาง (Cross Sectional Studies) ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) โดย

ขอความอนุเคราะห์ใหผู้เ้ชีqยวชาญทางดา้นการศึกษางานวจิยัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ประกอบดว้ย 1) ดร.นิเวศน์ ธรรมะ อาจารยป์ระจาํ 2) ดร.วชัรพงษ ์ตณัฑพ์รชยั 3) ดร. พิมพร์า

มิล สุพรรณพงศ ์จากการพิจารณาของผูเ้ชีqยวชาญทั�ง 3 ท่าน พบวา่ ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 และ

ค่า IOC ตํqาสุดเท่ากบั 0.66 ซึq งค่า IOC ของขอ้คาํถามทุกขอ้มีค่ามากกวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้คาํถาม

ทุกขอ้ครอบคลุมเนื�อหาทีqตอ้งการวดั และสามารถนาํไปทดลองใช ้(try-out) กบันกัลงทุนทีqสนใจ

เลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานครทีqไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยั 

จาํนวน 30 คน ไดค่้าความเชืqอมัqนของแบบสอบถามเท่ากบั = 0.940 แสดงวา่ ขอ้ความมีระดบั

ความเชืqอมัqนสูงและสามารถนาํไปเกบ็ขอ้มูลได ้เมืqอแยกเป็นรายดา้นจะไดค่้าความเชืqอมัqน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เมืqอผูว้ ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ จึงไดน้าํขอ้มูลนั�นมา

ประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

 �. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

  1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถีq (Frequency) กบัตวัแปรทีqมีระดบั

การวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลทีqประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

  1.2 ใชค่้าเฉลีqย (Mean) และส่วนเบีqยงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรทีqมีระดบัการ

วดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นทศันคติการลงทุน ปัจจยัดา้นแบ

รนด ์ปัจจยัดา้นการตดัสินใจ 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี�  



 

     2.1 การตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-test 

     2.2 การตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-WayAnova) หากพบความแตกต่างจะนาํไปศุ่การ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD 

     2.3 เพืqอศึกษาการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุน

ในกรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 

Analysis 

สรุปผลการวจิยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เรืqองการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผ่านโบรกเกอร์ใน

ตลาด Forex ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 56.8 อายุ 25-30ปี คิดเป็นร้อยละ 57.8 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี/เทียบเท่า คิด

เป็นร้อยละ 89.7 อาชีพพนกังานเอกชน/รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 68.7 รายได ้15,000-25,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 41.7 โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี�  

 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านการตดัสินใจซื�อ อยู่ในระดบัคะแนนมากทีqสุด ค่าเฉลีqย

เท่ากบั 4.50 และส่วนเบีqยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.650 เมืqอพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทั�ง 3 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ท่านไดมี้การเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ท่านคาดวา่แนะนาํใหผู้อื้qนเปิดบญัชีผา่นโบ

รกเกอร์ฟอเร็กซ์ และหากท่านมีโอกาสท่านจะเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ทีqท่านสนใจเพิqม 

อยูใ่นระดบัคะแนนมากทีqสุดทั�ง 3 ขอ้ 

 2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกั

ลงทุนในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผ่านโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร ดงันั�น

ปัจจัยส่วนบุคคลทีqต่างกันจึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผ่านโบรกเกอร์ อย่างมี

นยัสาํคญัทีqระดบั 0.05 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นราคาเสนอซื�อ เสนอขาย ดา้นช่องทาง



 

การจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้นทศันคติการลงทุน ไดแ้ก่ ดา้นความ

เขา้ใจปัจจยัพื�นฐานและปัจจยัทางเทคนิค ดา้นความเขา้ใจเงืqอนไขและความเสีqยงในการลงทุน 

ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม และ ปัจจยัดา้นแบรนด์ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์แบรนด์ ดา้นจุด

ดึงดูดแบรนด ์ดา้นประสิทธิภาพตราสินคา้ ทีqมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์

ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทีqระดบั 0.05 แสดงวา่ปัจจยัดงักล่าวสามารถ

พยากรณ์การตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์โดยภาพรวมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั โดยตวัแปร

อิสระทีqมีอาํนาจพยากรณ์ดีทีqสุด คือ ดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ค่าสัมประสิทธิ£ ถดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากบั 0.188 รองลงมาคือ ดา้นประสิทธิภาพของตราสินคา้ ค่าสัมประสิทธิ£ ถดถอยของ

การพยากรณ์เท่ากบั 0.184, ดา้นพฤติกรรม ค่าสัมประสิทธิ£ ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.170, 

ดา้นความเขา้ใจปัจจยัพื�นฐานและปัจจยัทางเทคนิค ค่าสมัประสิทธิ£ ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 

0.144 และดา้นความเขา้ใจเงืqอนไขและความเสีqยงในการลงทุน ค่าสัมประสิทธิ£ ถดถอยของการ

พยากรณ์เท่ากบั 0.114 ตามลาํดบั ทาํให้ตวัแปรทั�ง 5 ตวันี�  มีอาํนาจในการพยากรณ์การตดัสินใจ

เลือกเปิดบญัชีผ่านโบรกเกอร์ร้อยละ 50.2 และมีค่าความคลาดเคลืqอนของการพยากรณ์ทีq ± 

0.284  

อภปิรายผลการศึกษา 

ผลการวจิยัการศึกษาการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี�  

 �. ผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุน

ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีqสุด 

 ป ระชา กร ทีq สนใจเ ปิดบัญชีผ่า นโ บ รก เก อร์ ในตล าด Forex ของ นัก ลง ทุน ใน

กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นแบรนด์ 

โดยรวมนั� นมีผลต่อการคัดสินใจเปิดบัญชีอยู่ในระดับมากทีq สุด โดยข้อมูลจาการตอบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัเรืqองดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนดเ์ป็นอนัดบัแรก อาจเป็นเพราะ

นกัลงทุนใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์ของโบรกเกอร์ซึq งจะเป็นตวัชี�วดัประสิทธิภาพการเทรด 

รวมถึงสะทอ้นคุณภาพการใหบ้ริการ เพืqอเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนตดัสินใจเปิดบญัชี ซึa ง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Kotler (1997) ทีaกล่าวไวว้่าการตดัสินใจ คือ กระบวนการใน

การเลือกทีaผูบ้ริโภคจะเลือกทาํสิa งใดสิaงหนึa งจากทางเลือกต่าง ๆ ทีaมีอยู่ ซึa งผูบ้ริโภคจะตอ้ง



 

ตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ นัhนของสินคา้หรือบริการ โดยจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูล

และขอ้จาํกดัของสถานการณ์ตา่ง ๆ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการทีaสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจ

ของผูบ้ริโภค 

 2. ผลศึกษาการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้

อาชีพ สามารถสรุปไดด้งันี�  

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผ่านโบรกเกอร์ในตลาด Forex ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร ดงันั�น

ปัจจัยส่วนบุคคลทีqต่างกันจึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีผ่านโบรกเกอร์ อย่างมี

นัยสําคญัทีqระดบั 0.05 ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อการตดัสินเลือกเปิดบญัชีผ่านโบรกเกอร์ 

อาจจะเป็นเพราะนกัลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ทราบดีว่าตลาดนี� มีความเสีqยงสูงกว่าการลงทุนใน

รูปแบบอืqน ดงันั�น การตดัสินใจเลือกเปิดบญัชีกบัโบรกเกอร์ใดก็ตาม นกัลงทุนจะตดัสินใจบน

พื�นฐานองค์ความรู้ความเขา้ใจ ประกอบกบัเงืqอนไขของโบรกเกอร์เป็นหลกั เพืqอเป็นการลด

ความเสีqยงในการลงทุน โดยปัจจุบนัการศึกษาการลงทุนทาํไดง่้ายขึ�น สามารถเรียนรู้จากสืqอ

ออนไลน ์หรือเรียนกบัโคช้ทางดา้นการเงินโดยตรง รวมถึงแพลตฟอร์มทีqใชใ้นการเทรดทีqไดรั้บ

ความนิยมอย่าง MT4 มีฟังก์ชัqนให้นกัลงทุนลองเทรดโดยยงัตอ้งใชเ้งินลงทุน ทาํให้นกัลงทุน

สามารถฝึกการเทรดไดง่้ายและสามารถเขา้ถึงไดทุ้กคน โดยไม่เกีqยวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

ระดบัรายได ้และอาชีพ ซึq งสอดคลอ้งกบั นนัทรัตน์ สิงหเดช (2559) ศึกษาปัจจยัทีqมีผลต่อการ

เลือกลงทุนและความพึงพอใจของลูกคา้ บริษทั MFC (จาํกดั) พบวา่ เพศ อาย ุรายได ้มีพฤติกรรม

การตดัสินใจเลือกลงทุนไม่แตกต่างกนั  

 3. ผลการศึกษาปัจจยัทีqมีผลต่อการเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ จากการวิเคราะห์ปัจจยั

ทั�งหมด 33 ตวัแปร สามารถสกดัปัจจยัทีqมีผลต่อการเลือกเปิดบญัชีฟอเร็กซ์ไดท้ั�งหมด 5 ปัจจยั 

และนาํมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์

ของแบรนด ์ดา้นประสิทธิภาพของตราสินคา้ ดา้นพฤติกรรม ดา้นความเขา้ใจปัจจยัพื�นฐานและ

ปัจจยัทางเทคนิค และดา้นความเขา้ใจเงืqอนไขและความเสีqยงในการลงทุน ทั�งนี�สามารถอธิบาย

ปัจจยัทั�ง 5 กบัการเลือกเปิดบญัชีผา่นโบรกเกอร์ไดด้งันี�  

 3.1 ดา้นภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ทีqนักลงทุนในความสําคญัมาเป็นอนัดบัแรกอาจเป็น

เพราะนกัลงทุนให้ความสําคญักบัภาพลกัษณ์ของโบรกเกอร์ซึq งจะเป็นตวัชี� วดัความมีชืqอเสียง



 

ของโบรกเกอร์ในดา้นต่าง ๆ อาทิ  การอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการ การมีตวัแทนทีqมี

ความเป็นมืออาชีพคอยในคาํแนะนาํเมืqอเกิดปัญหาในการเทรด แนะนาํและประสบการณ์ในการ

ลงทุนของโบรกเกอร์เอง รวมถึงโบรกเกอร์มีใบอนุญาตทีqถูกตอ้งซึq งถือเป็นความน่าเชืqอถือ และ

ความมัqนคงและความปลอดภยั เนืqองจากใบอนุญาตเป็นเหมือนในรับรองททีqสถาบนัทางการเงิน

ทีqมีชืqอเสียงและเชืqอถือได ้ไดม้อบใหก้บัโบรกเกอร์ทีqผา่นมาตาฐานตามทีqกาํหนด ซึq งสอดคลอ้ง

กบั รุ่งนภา กิตติลาภ (2563) ไดศึ้กษาเรืqอง แนวทางในการลงทุนและการตดัสินใจลงทุนในหุ้น

และอนุพนัธ์บริษทัหลกัทรัพยภู์ฮัqง PHS เวียดนาม พบว่า  ดา้นภาพลกัษณ์อยูใ่นระดบัมาก ดา้น

ภาพลกัษณ์แตกต่างกนัทีqระดบันยัสาํคญัทาง สถิติ 0.05 ไดแ้ก่กลุ่ม ภาพลกัษณ์บริษทัหลกัทรัพย์

ทีqแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นและอนุพนัธ์บริษัทหลักทรัพย์ภูฮัqง PHS 

เวยีดนาม 

 ดงันั�นบริษทัโบรกเกอร์ควรมุ่งมัqนในการเพิqมศกัยภาพการให้บริการทั�งในดา้นการให้

ความรู้ในการลงทุน การอาํนวยความสะดวกในการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือนกัลงทุน

เมืqอเกิดปัญหา รวมถึงรักษาภาพลกัษณ์ของตวัแทนในบริษทัให้มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชืqอถือ

เพืqอให้นกัลงทุนมีความมัqนใจเขา้มาเปิดบญัชี รวมถึงมีการวางแผนการกาํหนดกลยุทธ์ในการ

ปรับปรุงความเป็นมืออาชีพ ซึq งเป็นส่วนสาํคญัส่วนแรกทีqทีqนกัลงทุนจะพิจารณาในการเลือกเปิด

บญัชี บริษทัโบรกเกอร์จึงตอ้งให้ความสาํคญัมาเป็นอนัดบัแรก ปรับกลยทุธ์ให้เหนือกว่าโบรก

เกอร์อืqน ๆ 

 3.2  ดา้นประสิทธิภาพของตราสินคา้ ทีqนกัลงทุนในความสาํคญัดา้นนี� รองลงมา อาจจะ

เป็นเพราะ ประสิทธิภาพโบรกเกอร์ จะสะทอ้นถึงคุณภาพเทรดและการทาํกาํไร โบรกเกอร์ทีqมี 

มูลค่าการซื�อขายโดยรวมของสูงแสดงถึงความนิยมในหมู่นกัลงทุนทีqเปิดบญัชีผ่านโบรกเกอร์

นั�น ๆอยู่ ซึq งสอดคลอ้งกบั วริษา ประดบัชัยมงคล (2560) ไดศึ้กษาเรืq อง ปัจจยัทีqมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการเงินฝากผ่านธนาคาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้น

ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก ดา้นประสิทธิภาพแตกต่างกนัทีqระดบันยัสาํคญัทาง สถิติ 0.05  

 ดงันั�นบริษทัโบรกเกอร์ควรมุ่งมัqนเพิqมประสิทธิภาพของระบบเทรด ทดสอบความเสถียร

ของเครืqองมืออินดิเคเตอร์ เพิqมความรวดเร็วในการให้บริการดา้นการฝาก ถอน มีระบบการ

บนัทึกประวติัการเทรดของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 3.3 ดา้นพฤติกรรม นกัลงทุนทีqใหค้วามสาํคญัในดา้นนี� เนืqองจากนกัลงทุนมีพฤติกรรม

การลงทุนไดห้ลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัออกไป เช่น นกัลงทุนหวงัผลตอบแทนในระยะยาว 



 

หรือ หวงัผลตอบแทนเป็นการเกร็งกาํไรช่วงสั�นๆ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั อธิวฒัน ์ โตสินติกลุ 

(2560) ไดศึ้กษาเรืqอง พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

พฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีนยัสาํคญัทางสถิติทีqระดบั 

0.05 โดยพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนทีqแตกต่างกนัส่งผลต่อการลงทุน 

 ดงันั�นบริษทัโบรกเกอร์ควรมุ่งมัqนศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้ ทั�งฐานลูกคา้เดิม

ทีqมีการเปิดบญัชีแลว้ และ นกัลงทุนทีqกาํลงัตดัสินใจเปิดบญัชี การศึกษาพฤติกกรมการลงทุน

ของลูกคา้จะช่วยใหบ้ริษทัโบรกเกอร์ตอบสนองความตอ้งการในการลงทุนของนกัลงทุนไดต้รง

จุดมากขึ�น ช่วยนกัลงทุนความแผนในการลงทุนเพืqอใหเ้หมาะสมกบัความเสีqยงและผลตอบแทน

ทีqนดัลงทุนหวงัวา่จะไดรั้บ 

 3.4 ดา้นความเขา้ใจปัจจยัพื�นฐานและปัจจยัทางเทคนิค นกัลงทุนทีqใหค้วามสาํคญัในดา้น

นี� เนืqองจาก ความเขา้ใจปัจจยัพื�นฐาน เช่น ปัจจยัทีqเกีqยวขอ้งกบัอตัราดอกเบี�ย, อตัราการจา้งงาน, 

การคา้ระหวา่งประเทศ และอตัราการผลิต เป็นตน้ ทุก ๆ ข่าวทีqเกิดขึ�น จะมีผลกระทบไม่มากก็

นอ้ย ทาํใหม้ราบแนวโนม้เศรษฐกิจของแต่ละคู่สกลุเงินวา่จะออกมาแนวโนม้เป็นเช่นไร และ

ปัจจยัทางเทคนิคจะช่วยใหน้กัลงทุนคาดการณ์การเคลืqอนไหวของราคาได ้ สามารถหาจงัหวะ

การเขา้ทาํกาํไร จุดตดัขายขาดทุน ช่วยวางแผนการเทรดใหน้กัลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงสามารถคาดการณ์แนวโนม้ราคาในอนาคต สอดคลอ้งกบั เพชรี ขมุทรัพย ์(2559) กล่าววา่ 

การวเิคราะห์ปัจจยัพื�นฐานเป็นปัจจยัทีqนกัลงทุนตอ้งคาํนึงถึง เนืqองจากภาวะการเปลีqยนแปลง

ทางเศรษฐกิจส่งผลต่อราคา ซึq งนกัวเิคราะห์เศรษฐกิจมกัใชปั้จจยัทางเทคนิคในการคาดการณ์

สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต 

 ดงันั�นนกัลงทุนหรือบริษทัโบรกเกอร์ควรมุ่งมัqนใหค้วามรู้ดา้นการซื�อขายค่าเงินผา่น

ปัจจยัพื�นฐาน และปัจจยัทางเทคนิค เพืqอใหน้กัลงทุนสามารถนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจใน

การเทรด การซื�อขายโดยอาศยัองคค์วามรู้ปัจจยัพื�นฐานจากข่าวสารของแต่ละประเทศ และ 

ปัจจยัทางเทคนิค ความเขา้ใจพฤติกรรมกราฟ รูปแบบแท่งเทียน แนวโนม้ผา่นเครืqองมืออินดิเค

เตอร์ หากนกัลงทุนมีความรู้ความเขา้ใจในทั�ง 2 ปัจจยันี�จะส่งผลใหน้กัลงทุนลดความเสีqยงใน

การลงทุน และสามารถเพิqมความสามารถในการทาํกาํไรได ้ หากบริษทัโบรกเกอร์มุ่งมัqนในการ

ใหค้วามรู้ดา้นนี�แก่นกัลงทุนกอ็าจจะทาํใหน้กัลงทุนตดัสินใจเปิดบญัชีกบัโบรกเกอร์ไดเ้พิqมขึ�น 

 3.5 ดา้นความเขา้ใจเงืqอนไขและความเสีqยงในการลงทุน นกัลงทุนไดใ้นความสาํคญักบั

เรืqองดา้นนี� เนืqองจากในยุคทีqตวัเลขดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนืqองและ



 

อตัราเงินเฟ้อเพิqมขึ�น การฝากเงินไวก้บัธนาคารอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นการบริหารเงินออมทีq

เพียงพอ ทาํให้นกัลงทุนตอ้งการลงทุนในตลาดทีqไดผ้ลตอบแทนดี สาํหรับผูล้งทุนมือใหม่ตอ้ง

ให้ความสําคญักบัการพิจารณาเงืqอนไขในการลงทุน ประเมินความเสีqยงในการลงทุน รวมถึง

ขอ้จาํกดัและระยะเวลาการไดรั้บผลตอบแทน  ดงันั�นในการตดัสินใจนาํเงินมาลงทุนจึงตอ้ง

พิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาขอ้มูลทีqเกีqยวขอ้งเป็นอย่างดี เพืqอให้ไดรั้บผลตอบแทน

ตามทีqคาดหวงัไว ้และเพืqอลดความเสีqยงทีqจะเกิดขึ�นจากการลงทุน การลงทุนโดยไม่มีความรู้ 

หรือไม่เข้าใจในเรื; องความเสี;ยงและทางเลือกในการลงทุนที;ดีพอ ถือเป็นการลงทุนที;มีความ

เสี;ยงสูงที;สุด ดงัเช่นประโยคทีqเราไดย้นิกนับ่อย ๆ วา่ “การลงทุนมีความเสีqยง ผูล้งทุนควรศึกษา

ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจลงทุน” สอดคลอ้งกบั สุรีรัตน ์อุ่นกระสงั (2560) ไดศึ้กษาเรืqอง การศึกษา

การตัด สินใจลงทุนในกองทุนรวมเ พืq อการออม SSF ของนักลงทุนรายย่อยในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นการลงทุน ดา้นความรู้ความเขา้ใจเกีqยวกบักองทุนทีqส่งผลต่อ

การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมเพืqอการออม (SSF) ของนักลงทุนรายย่อยในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าดา้นความรู้ความเขา้ใจเกีqยวกบักองทุน ผูล้งทุนมีความรู้ความเขา้ใจ

เกีqยวกบัการ ลงทุนในหลกัทรัพยภ์าพรวมมีค่าเฉลีqย 3.97 ส่วนเบีqยงเบนมาตรฐาน 0.50 ผูล้งทุนมี

ความรู้ดา้นหลกัทรัพย ์ตราสารการลงทุน มีความรู้ความเขา้ใจในเรืqองผลตอบแทนและความ

เสีqยง 

 ดงันั�นบริษทัโบรกเกอร์ควรมุ่งมัqนให้ความรู้ดา้นความเขา้ใจเงืqอนไขและความเสีqยงใน

การลงทุน โดยเฉพาะกบันกัลงทุนรายใหม่ ควรมีการจดัอบรมหลกัสูตรเบื�องตน้การให้ความรู้

ในตลาดการซื�อขายคู่เงิน รวมถึงการประเมินความเสีqยงของนกัลงทุน อีกทั�งบริษทัโบรกเกอร์

จะตอ้งมีความพร้อมในดา้นองคค์วามรู้ ขอ้มูลข่าวสารทีqรวดเร็วและถูกตอ้ง เพืqอประกอบการ

ตดัสินใจของนกัลงทุน 
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