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หัวขอการนาํเสนอหัวขอการนาํเสนอหัวขอการนาํเสนอหัวขอการนาํเสนอ 2222

วตัถุประสงคโครงการวตัถุประสงคโครงการวตัถุประสงคโครงการวตัถุประสงคโครงการ

กรอบแนวคดิและวธิีการกรอบแนวคดิและวธิีการกรอบแนวคดิและวธิีการกรอบแนวคดิและวธิีการดําเนนิงานดําเนนิงานดําเนนิงานดําเนนิงาน

Key Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic Direction    ((((ประเดน็ผลการศกึษาและประเดน็ผลการศกึษาและประเดน็ผลการศกึษาและประเดน็ผลการศกึษาและ

ที่มาของโครงการที่มาของโครงการที่มาของโครงการที่มาของโครงการ
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� ภาพรวมพฤตกิรรมการออมและการลงทนุของคนวยัภาพรวมพฤตกิรรมการออมและการลงทนุของคนวยัภาพรวมพฤตกิรรมการออมและการลงทนุของคนวยัภาพรวมพฤตกิรรมการออมและการลงทนุของคนวยั 20 20 20 20 ----    29 29 29 29 ปปปป

Key Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic Direction    ((((ประเดน็ผลการศกึษาและประเดน็ผลการศกึษาและประเดน็ผลการศกึษาและประเดน็ผลการศกึษาและ
แนวทางกลยุทธที่เหมาะสมแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมแนวทางกลยุทธที่เหมาะสม) ) ) ) 

� กลุมผูลงทนุในปจจุบนั กลุมผูลงทนุในปจจุบนั กลุมผูลงทนุในปจจุบนั กลุมผูลงทนุในปจจุบนั ((((Current Customer)Current Customer)Current Customer)Current Customer)

� กลุมผูทีย่งัไมเปนลกูคาตลาดหลกัทรพัยฯกลุมผูทีย่งัไมเปนลกูคาตลาดหลกัทรพัยฯกลุมผูทีย่งัไมเปนลกูคาตลาดหลกัทรพัยฯกลุมผูทีย่งัไมเปนลกูคาตลาดหลกัทรพัยฯ (Non Customer)(Non Customer)(Non Customer)(Non Customer)

สรุปภาพรวมแนวทางกลยุทธสรุปภาพรวมแนวทางกลยุทธสรุปภาพรวมแนวทางกลยุทธสรุปภาพรวมแนวทางกลยุทธ



3333

ที่มาของโครงการที่มาของโครงการที่มาของโครงการที่มาของโครงการ

ตลาดหลักทรัพยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูลงทุน โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูลงทุน โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูลงทุน โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูลงทุน โดยตระหนักดีวาผูลงทุนแตละกลุมมีตระหนักดีวาผูลงทุนแตละกลุมมีตระหนักดีวาผูลงทุนแตละกลุมมีตระหนักดีวาผูลงทุนแตละกลุมมี
พฤติกรรมการออมและการลงทุนที่แตกตางกัน พฤติกรรมการออมและการลงทุนที่แตกตางกัน พฤติกรรมการออมและการลงทุนที่แตกตางกัน พฤติกรรมการออมและการลงทุนที่แตกตางกัน การเขาใจถึงพฤติกรรมและความตองการของผูลงทุนการเขาใจถึงพฤติกรรมและความตองการของผูลงทุนการเขาใจถึงพฤติกรรมและความตองการของผูลงทุนการเขาใจถึงพฤติกรรมและความตองการของผูลงทุน
กลุมตางๆ จึงเปนขอมูลที่จําเปนอยางมากตอทั้งตลาดหลักทรัพยฯ องคกรกํากับดูแล สถาบันตัวกลางกลุมตางๆ จึงเปนขอมูลที่จําเปนอยางมากตอทั้งตลาดหลักทรัพยฯ องคกรกํากับดูแล สถาบันตัวกลางกลุมตางๆ จึงเปนขอมูลที่จําเปนอยางมากตอทั้งตลาดหลักทรัพยฯ องคกรกํากับดูแล สถาบันตัวกลางกลุมตางๆ จึงเปนขอมูลที่จําเปนอยางมากตอทั้งตลาดหลักทรัพยฯ องคกรกํากับดูแล สถาบันตัวกลาง
ทางการเงิน และผูรวมตลาด ในการวางนโยบายหรือกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหบริการดานการทางการเงิน และผูรวมตลาด ในการวางนโยบายหรือกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหบริการดานการทางการเงิน และผูรวมตลาด ในการวางนโยบายหรือกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหบริการดานการทางการเงิน และผูรวมตลาด ในการวางนโยบายหรือกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมใหบริการดานการ
ลงทุนตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย และยังสามารถกําหนดแนวทางการสงเสริมความรูดานลงทุนตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย และยังสามารถกําหนดแนวทางการสงเสริมความรูดานลงทุนตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย และยังสามารถกําหนดแนวทางการสงเสริมความรูดานลงทุนตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย และยังสามารถกําหนดแนวทางการสงเสริมความรูดาน
การลงทุนในตลาดทุนใหผูลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการการลงทุนในตลาดทุนใหผูลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการการลงทุนในตลาดทุนใหผูลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการการลงทุนในตลาดทุนใหผูลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการ
พัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวมพัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวมพัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวมพัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวม
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พัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวมพัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวมพัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวมพัฒนาตลาดทุนไทยโดยรวม

ดวยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจัดใหมีโครงการวิจัยผูลงทุนอยางตอเนื่องตั้งแตป ดวยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจัดใหมีโครงการวิจัยผูลงทุนอยางตอเนื่องตั้งแตป ดวยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจัดใหมีโครงการวิจัยผูลงทุนอยางตอเนื่องตั้งแตป ดวยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจัดใหมีโครงการวิจัยผูลงทุนอยางตอเนื่องตั้งแตป 2550 2550 2550 2550 และในและในและในและใน
ป ป ป ป 2554 2554 2554 2554 จึงมีการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของผูลงทุนในโครงการวิจัยพฤติกรรมการออมและการจึงมีการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของผูลงทุนในโครงการวิจัยพฤติกรรมการออมและการจึงมีการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของผูลงทุนในโครงการวิจัยพฤติกรรมการออมและการจึงมีการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของผูลงทุนในโครงการวิจัยพฤติกรรมการออมและการ
ลงทุน ลงทุน ลงทุน ลงทุน : : : : กลุมคนชวงอายุ กลุมคนชวงอายุ กลุมคนชวงอายุ กลุมคนชวงอายุ 20 20 20 20 –––– 29 29 29 29 ป ซึ่งเปนกลุมคนรุนใหม ผูที่มีศักยภาพในการลงทุนขึ้นป ซึ่งเปนกลุมคนรุนใหม ผูที่มีศักยภาพในการลงทุนขึ้นป ซึ่งเปนกลุมคนรุนใหม ผูที่มีศักยภาพในการลงทุนขึ้นป ซึ่งเปนกลุมคนรุนใหม ผูที่มีศักยภาพในการลงทุนขึ้น



วตัถปุระสงคโครงการวตัถปุระสงคโครงการวตัถปุระสงคโครงการวตัถปุระสงคโครงการ

1.1.1.1. เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเขาใจทศันคติ ความตองการ และพฤตกิรรมการลงทนุ เขาใจทศันคติ ความตองการ และพฤตกิรรมการลงทนุ เขาใจทศันคติ ความตองการ และพฤตกิรรมการลงทนุ เขาใจทศันคติ ความตองการ และพฤตกิรรมการลงทนุ / / / / ออมเงนิออมเงนิออมเงนิออมเงนิของผูลงทนุบคุคล ของผูลงทนุบคุคล ของผูลงทนุบคุคล ของผูลงทนุบคุคล 
ของกลุมคนชวงอายุ ของกลุมคนชวงอายุ ของกลุมคนชวงอายุ ของกลุมคนชวงอายุ 20202020----29292929    ปปปป

2.2.2.2. เพื่อรวบรวมขอมลูเกีย่วกบัเพื่อรวบรวมขอมลูเกีย่วกบัเพื่อรวบรวมขอมลูเกีย่วกบัเพื่อรวบรวมขอมลูเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิการวางแผนทางการเงนิการวางแผนทางการเงนิการวางแผนทางการเงนิของกลุมคนชวงอาย ุของกลุมคนชวงอาย ุของกลุมคนชวงอาย ุของกลุมคนชวงอาย ุ20202020----29292929    ป ป ป ป 
เพื่อประโยชนในการดาํเนินนโยบายของตลาดหลกัทรัพยฯ เพื่อขจดัอุปสรรคและเพื่อประโยชนในการดาํเนินนโยบายของตลาดหลกัทรัพยฯ เพื่อขจดัอุปสรรคและเพื่อประโยชนในการดาํเนินนโยบายของตลาดหลกัทรัพยฯ เพื่อขจดัอุปสรรคและเพื่อประโยชนในการดาํเนินนโยบายของตลาดหลกัทรัพยฯ เพื่อขจดัอุปสรรคและ
ขอจํากดัตางๆ ทีเ่กดิขึน้ขอจํากดัตางๆ ทีเ่กดิขึน้ขอจํากดัตางๆ ทีเ่กดิขึน้ขอจํากดัตางๆ ทีเ่กดิขึน้

4444
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3.3.3.3. เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อกาํหนดกลยทุธกาํหนดกลยทุธกาํหนดกลยทุธกาํหนดกลยทุธในการทีจ่ะเขาถงึกลุมคนชวงอาย ุในการทีจ่ะเขาถงึกลุมคนชวงอาย ุในการทีจ่ะเขาถงึกลุมคนชวงอาย ุในการทีจ่ะเขาถงึกลุมคนชวงอาย ุ20202020----29292929    ป ไดอยางเหมาะสม ป ไดอยางเหมาะสม ป ไดอยางเหมาะสม ป ไดอยางเหมาะสม 
เพื่อวางรากฐานความรูความเขาใจดานการลงทนุในผลิตภัณฑของตลาดเพื่อวางรากฐานความรูความเขาใจดานการลงทนุในผลิตภัณฑของตลาดเพื่อวางรากฐานความรูความเขาใจดานการลงทนุในผลิตภัณฑของตลาดเพื่อวางรากฐานความรูความเขาใจดานการลงทนุในผลิตภัณฑของตลาด
หลกัทรัพยฯหลกัทรัพยฯหลกัทรัพยฯหลกัทรัพยฯ

4.4.4.4. เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อขยายฐานนกัลงทนุ และสนบัสนนุการออมและการลงทุนขยายฐานนกัลงทนุ และสนบัสนนุการออมและการลงทุนขยายฐานนกัลงทนุ และสนบัสนนุการออมและการลงทุนขยายฐานนกัลงทนุ และสนบัสนนุการออมและการลงทุนระยะยาวผานตลาดระยะยาวผานตลาดระยะยาวผานตลาดระยะยาวผานตลาด
ทุนใหมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ทุนใหมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ทุนใหมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ทุนใหมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้

5.5.5.5. เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อวางกลยทุธในการออกผลิตภณัฑใหมวางกลยทุธในการออกผลิตภณัฑใหมวางกลยทุธในการออกผลิตภณัฑใหมวางกลยทุธในการออกผลิตภณัฑใหมทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัความตองการทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัความตองการทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัความตองการทีเ่หมาะสมและสอดคลองกบัความตองการ
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กรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงาน

คณะผูวิจัยพิจารณาแบงกลุมการศึกษาออกเปน คณะผูวิจัยพิจารณาแบงกลุมการศึกษาออกเปน คณะผูวิจัยพิจารณาแบงกลุมการศึกษาออกเปน คณะผูวิจัยพิจารณาแบงกลุมการศึกษาออกเปน 3 3 3 3 กลุม ภายใตกลุมกลุม ภายใตกลุมกลุม ภายใตกลุมกลุม ภายใตกลุมผูที่มีศักยภาพในการผูที่มีศักยภาพในการผูที่มีศักยภาพในการผูที่มีศักยภาพในการ
ลงทุน ลงทุน ลงทุน ลงทุน ((((Potential InvestorPotential InvestorPotential InvestorPotential Investor) ) ) ) และและและและสถานะการสถานะการสถานะการสถานะการเปนเปนเปนเปนลูกคาตลาดหลักทรัพยฯในปจจุบันลูกคาตลาดหลักทรัพยฯในปจจุบันลูกคาตลาดหลักทรัพยฯในปจจุบันลูกคาตลาดหลักทรัพยฯในปจจุบัน

Potential Investor  (Potential Investor  (Potential Investor  (Potential Investor  (กลุมกลุมกลุมกลุมผูทีม่ศีกัยภาพในการลงทนุผูทีม่ศีกัยภาพในการลงทนุผูทีม่ศีกัยภาพในการลงทนุผูทีม่ศีกัยภาพในการลงทนุ))))

Under GraduatedUnder GraduatedUnder GraduatedUnder Graduated First Jobber First Jobber First Jobber First Jobber 
/ Post Graduated/ Post Graduated/ Post Graduated/ Post Graduated

Group Group Group Group 2 2 2 2 : : : : 
Worker Worker Worker Worker 

Group Group Group Group 3 3 3 3 : : : : Group Group Group Group 1 1 1 1 : : : : 

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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Under GraduatedUnder GraduatedUnder GraduatedUnder Graduated

กลุมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี
ที่กําลังศึกษาอยูในชัน้ปที่ 3-4 

อายุ 20-29 ป 

First Jobber First Jobber First Jobber First Jobber 
/ Post Graduated/ Post Graduated/ Post Graduated/ Post Graduated

กลุมที่เริ่มเขาสูการทํางาน และ/
หรือกําลังศึกษาตอในระดับที่สูง
กวาปริญญาตร ีและเริม่มีรายได
เปนของตนเอง อายุ 23-25 ป

Worker Worker Worker Worker 
/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate

กลุมที่มีการงาน/อาชพีที่มั่นคงใน
ระดับหนึ่ง และ/หรอืกาํลังศึกษาตอ
ในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี เริ่มมี

รายไดที่มั่นคง อายุ 26-29 ป

Current CustomerCurrent CustomerCurrent CustomerCurrent Customer
((((กลุมทีใ่ชบรกิารตลาดกลุมทีใ่ชบรกิารตลาดกลุมทีใ่ชบรกิารตลาดกลุมทีใ่ชบรกิารตลาดหลักทรพัยฯในหลักทรพัยฯในหลักทรพัยฯในหลักทรพัยฯในปจจบุันปจจบุันปจจบุันปจจบุัน))))

Non CustomerNon CustomerNon CustomerNon Customer
((((กลุมทีย่งัไมเขามาใชบรกิารของตลาดกลุมทีย่งัไมเขามาใชบรกิารของตลาดกลุมทีย่งัไมเขามาใชบรกิารของตลาดกลุมทีย่งัไมเขามาใชบรกิารของตลาดหลกัทรัพยหลกัทรัพยหลกัทรัพยหลกัทรัพยฯฯฯฯ))))



6666

Phase Phase Phase Phase 1111 Initial Behavior StudyInitial Behavior StudyInitial Behavior StudyInitial Behavior Study
ชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดาน
พฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพ

Behavior Research & AnalysisBehavior Research & AnalysisBehavior Research & AnalysisBehavior Research & Analysis
ชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการ

Phase Phase Phase Phase 2222

กรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงาน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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ชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการ
ลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพ

Strategic Direction & RecommendationStrategic Direction & RecommendationStrategic Direction & RecommendationStrategic Direction & Recommendation
ชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการ
พฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ใน
การขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคา

Phase Phase Phase Phase 3333
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Phase Phase Phase Phase 1111 Initial Behavior StudyInitial Behavior StudyInitial Behavior StudyInitial Behavior Study
ชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดาน
พฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพ

Behavior Research & AnalysisBehavior Research & AnalysisBehavior Research & AnalysisBehavior Research & Analysis
ชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการ

Phase Phase Phase Phase 2222

กรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงาน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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ชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการ
ลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพ

Strategic Direction & RecommendationStrategic Direction & RecommendationStrategic Direction & RecommendationStrategic Direction & Recommendation
ชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการ
พฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ใน
การขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคา

Phase Phase Phase Phase 3333
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Phase Phase Phase Phase 1 1 1 1 : Initial Behavior Study : Initial Behavior Study : Initial Behavior Study : Initial Behavior Study 

Secondary Data StudySecondary Data StudySecondary Data StudySecondary Data Study Source (External)Source (External)Source (External)Source (External) Source (Internal)Source (Internal)Source (Internal)Source (Internal)

Success Case StudySuccess Case StudySuccess Case StudySuccess Case Study

บทความ บทความ บทความ บทความ ////    งานวจิยัที่งานวจิยัที่งานวจิยัที่งานวจิยัที่
เกีย่วของกบัการศกึษาเกีย่วของกบัการศกึษาเกีย่วของกบัการศกึษาเกีย่วของกบัการศกึษา

ขอมลูขอมลูขอมลูขอมลู////งานวจิัยทีเ่กี่ยวของจากงานวจิัยทีเ่กี่ยวของจากงานวจิัยทีเ่กี่ยวของจากงานวจิัยทีเ่กี่ยวของจาก

กรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงาน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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Qualitative ResearchQualitative ResearchQualitative ResearchQualitative Research
(In(In(In(In----depth Interview)depth Interview)depth Interview)depth Interview)

Primary Data StudyPrimary Data StudyPrimary Data StudyPrimary Data Study Under GraduatedUnder GraduatedUnder GraduatedUnder Graduated

Group Group Group Group 1 1 1 1 : : : : 
First Jobber First Jobber First Jobber First Jobber 

/ Post Graduated/ Post Graduated/ Post Graduated/ Post Graduated

Group Group Group Group 2 2 2 2 : : : : 
Worker Worker Worker Worker 

/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate

Group Group Group Group 3 3 3 3 : : : : 

NonNonNonNon----CustomerCustomerCustomerCustomer Current CustomerCurrent CustomerCurrent CustomerCurrent Customer
กลุมทีใ่ชบรกิารตลาดหลกัทรพัยกลุมทีใ่ชบรกิารตลาดหลกัทรพัยกลุมทีใ่ชบรกิารตลาดหลกัทรพัยกลุมทีใ่ชบรกิารตลาดหลกัทรพัย

ในปจจบุนัในปจจบุนัในปจจบุนัในปจจบุนั
กลุมทีย่งัไมเขามาใชบรกิารของกลุมทีย่งัไมเขามาใชบรกิารของกลุมทีย่งัไมเขามาใชบรกิารของกลุมทีย่งัไมเขามาใชบรกิารของ

ตลาดหลกัทรพัยตลาดหลกัทรพัยตลาดหลกัทรพัยตลาดหลกัทรพัย

Initial Result :Initial Result :Initial Result :Initial Result : Potential Investor Insight Potential Investor Insight Potential Investor Insight Potential Investor Insight 
(Attitude + Behavior)(Attitude + Behavior)(Attitude + Behavior)(Attitude + Behavior)

Financial NeedsFinancial NeedsFinancial NeedsFinancial Needs
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Phase Phase Phase Phase 1111 Initial Behavior StudyInitial Behavior StudyInitial Behavior StudyInitial Behavior Study
ชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดาน
พฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพ

Behavior Research & AnalysisBehavior Research & AnalysisBehavior Research & AnalysisBehavior Research & Analysis
ชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการ

Phase Phase Phase Phase 2222

กรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงาน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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ชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการ
ลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพ

Strategic Direction & RecommendationStrategic Direction & RecommendationStrategic Direction & RecommendationStrategic Direction & Recommendation
ชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการ
พฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ใน
การขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคา

Phase Phase Phase Phase 3333
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Phase Phase Phase Phase 2 2 2 2 : Behavior Research & Analysis: Behavior Research & Analysis: Behavior Research & Analysis: Behavior Research & Analysis

กรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงาน

Under Graduated Under Graduated Under Graduated Under Graduated 
((((อาย ุอาย ุอาย ุอาย ุ20202020----29 29 29 29 ปปปป))))Primary Data StudyPrimary Data StudyPrimary Data StudyPrimary Data Study

Quantitative ResearchQuantitative ResearchQuantitative ResearchQuantitative Research
(Questionnaire)(Questionnaire)(Questionnaire)(Questionnaire)

Lifestyle Analysis (AIO Model)Lifestyle Analysis (AIO Model)Lifestyle Analysis (AIO Model)Lifestyle Analysis (AIO Model)

ActivityActivityActivityActivity InterestInterestInterestInterest OpinionOpinionOpinionOpinion
กิจกรรมในการกิจกรรมในการกิจกรรมในการกิจกรรมในการ

ดําเนนิชีวติดําเนนิชีวติดําเนนิชีวติดําเนนิชีวติ
ความสนใจความสนใจความสนใจความสนใจ ความคดิเหน็ความคดิเหน็ความคดิเหน็ความคดิเหน็
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กลุมการศกึษาที ่กลุมการศกึษาที ่กลุมการศกึษาที ่กลุมการศกึษาที ่1 1 1 1 : : : : 

First Jobber / Post GraduatedFirst Jobber / Post GraduatedFirst Jobber / Post GraduatedFirst Jobber / Post Graduated
กลุมการศกึษาที ่กลุมการศกึษาที ่กลุมการศกึษาที ่กลุมการศกึษาที ่2 2 2 2 : : : : 

Potential InvestorPotential InvestorPotential InvestorPotential Investor

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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(Questionnaire)(Questionnaire)(Questionnaire)(Questionnaire)

Draft of Strategic DirectionDraft of Strategic DirectionDraft of Strategic DirectionDraft of Strategic Direction
รางแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมในแตละกลุมผูทีม่ีรางแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมในแตละกลุมผูทีม่ีรางแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมในแตละกลุมผูทีม่ีรางแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมในแตละกลุมผูทีม่ี

ศกัยภาพในการลงทุน ศกัยภาพในการลงทุน ศกัยภาพในการลงทุน ศกัยภาพในการลงทุน ((((Potential InvestorPotential InvestorPotential InvestorPotential Investor))))

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ STPSTPSTPSTP

Financial Product Analysis Financial Product Analysis Financial Product Analysis Financial Product Analysis 
(วิเคราะหผลิตภัณฑทางการเงิน)

VS.VS.VS.VS.
Investor TypeInvestor TypeInvestor TypeInvestor Type

(ประเภท/พฤติกรรมของนักลงทุน)
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First Jobber / Post GraduatedFirst Jobber / Post GraduatedFirst Jobber / Post GraduatedFirst Jobber / Post Graduated
((((อาย ุอาย ุอาย ุอาย ุ23232323----25 25 25 25 ปปปป))))

Worker / Post GraduateWorker / Post GraduateWorker / Post GraduateWorker / Post Graduate
((((อาย ุอาย ุอาย ุอาย ุ26262626----29292929    ปปปป))))

กลุมการศกึษาที ่กลุมการศกึษาที ่กลุมการศกึษาที ่กลุมการศกึษาที ่3 3 3 3 : : : : 

Expanded Expanded Expanded Expanded 
Marketing MixMarketing MixMarketing MixMarketing Mix

((((4444Ps + Ps + Ps + Ps + 3333Ps)Ps)Ps)Ps)

Secondary Data StudySecondary Data StudySecondary Data StudySecondary Data Study
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กรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงาน

กลุมตัวอยางกลุมตัวอยางกลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง Current CustomerCurrent CustomerCurrent CustomerCurrent Customer NonNonNonNon----CustomerCustomerCustomerCustomer

กรงุเทพฯ กรงุเทพฯ กรงุเทพฯ กรงุเทพฯ 
และปรมิณฑลและปรมิณฑลและปรมิณฑลและปรมิณฑล

Group 1: Under GraduatedGroup 1: Under GraduatedGroup 1: Under GraduatedGroup 1: Under Graduated 128128128128

Group 2 : First JobberGroup 2 : First JobberGroup 2 : First JobberGroup 2 : First Jobber
/ Post Graduated/ Post Graduated/ Post Graduated/ Post Graduated 126126126126

Group 3 : WorkerGroup 3 : WorkerGroup 3 : WorkerGroup 3 : Worker
/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate 193193193193

แบงตามประเภทกลุมผูลงทุนศักยภาพและพื้นที่ในการเก็บขอมูลแบงตามประเภทกลุมผูลงทุนศักยภาพและพื้นที่ในการเก็บขอมูลแบงตามประเภทกลุมผูลงทุนศักยภาพและพื้นที่ในการเก็บขอมูลแบงตามประเภทกลุมผูลงทุนศักยภาพและพื้นที่ในการเก็บขอมูลการกระจายกลุมตัวอยางการกระจายกลุมตัวอยางการกระจายกลุมตัวอยางการกระจายกลุมตัวอยาง

11111111

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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และปรมิณฑลและปรมิณฑลและปรมิณฑลและปรมิณฑล

161 ตัวอยาง 726 ตวัอยาง

/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate 193193193193

รวมรวมรวมรวม 447447447447

ตางจงัหวดัตางจงัหวดัตางจงัหวดัตางจงัหวดั
� ชลบรุีชลบรุีชลบรุีชลบรุี
�    สงขลาสงขลาสงขลาสงขลา
�    เชยีงใหมเชยีงใหมเชยีงใหมเชยีงใหม
�    ขอนแกนขอนแกนขอนแกนขอนแกน

Group 1: Under GraduatedGroup 1: Under GraduatedGroup 1: Under GraduatedGroup 1: Under Graduated 140140140140
Group 2 : First JobberGroup 2 : First JobberGroup 2 : First JobberGroup 2 : First Jobber

/ Post Graduated/ Post Graduated/ Post Graduated/ Post Graduated 130130130130

Group 3 : WorkerGroup 3 : WorkerGroup 3 : WorkerGroup 3 : Worker
/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate 170170170170

รวมรวมรวมรวม 440440440440

รวมจาํนวนตวัอยางรวมจาํนวนตวัอยางรวมจาํนวนตวัอยางรวมจาํนวนตวัอยาง 887887887887 161161161161 726726726726
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กรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงาน

Phase Phase Phase Phase 1111 Initial Behavior StudyInitial Behavior StudyInitial Behavior StudyInitial Behavior Study
ชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดานชวงการศกึษาและทาํความเขาใจเบือ้งตนกบัประเดน็เชงิลกึดาน
พฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพพฤตกิรรมและความตองการของกลุมผูลงทนุศกัยภาพ

Behavior Research & AnalysisBehavior Research & AnalysisBehavior Research & AnalysisBehavior Research & Analysis
ชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการ

Phase Phase Phase Phase 2222

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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Strategic Direction & RecommendationStrategic Direction & RecommendationStrategic Direction & RecommendationStrategic Direction & Recommendation
ชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการชวงการวเิคราะหผลการศกึษาเพือ่นาํไปสูแนวทางการ
พฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ในพฒันากลยทุธทีเ่หมาะสมกบักลุมผูลงทนุศกัยภาพ ใน
การขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคาการขยายฐานลกูคา

Phase Phase Phase Phase 3333

ชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการชวงการศกึษาและวเิคราะหทศันคต ิพฤตกิรรมและความตองการในการ
ลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพลงทุนและการออมของกลุมผูลงทนุศกัยภาพ
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Phase Phase Phase Phase 3 3 3 3 : Strategic Direction & Recommendation: Strategic Direction & Recommendation: Strategic Direction & Recommendation: Strategic Direction & Recommendation

กรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงานกรอบแนวคดิและวธิกีารดาํเนนิงาน

Draft of Strategic DirectionDraft of Strategic DirectionDraft of Strategic DirectionDraft of Strategic Direction
รางแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมในแตละกลุมผูลงทุนศกัยภาพรางแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมในแตละกลุมผูลงทุนศกัยภาพรางแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมในแตละกลุมผูลงทุนศกัยภาพรางแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมในแตละกลุมผูลงทุนศกัยภาพ

((((Potential InvestorPotential InvestorPotential InvestorPotential Investor))))

Primary Data StudyPrimary Data StudyPrimary Data StudyPrimary Data Study
ตวัอยางกลุมเปาหมายเพือ่การทบทวน ตวัอยางกลุมเปาหมายเพือ่การทบทวน ตวัอยางกลุมเปาหมายเพือ่การทบทวน ตวัอยางกลุมเปาหมายเพือ่การทบทวน ::::
� ผูกาํหนดนโยบายของตลาดผูกาํหนดนโยบายของตลาดผูกาํหนดนโยบายของตลาดผูกาํหนดนโยบายของตลาด

หลกัทรพัยแหงประเทศไทยหลกัทรพัยแหงประเทศไทยหลกัทรพัยแหงประเทศไทยหลกัทรพัยแหงประเทศไทย
Review Review Review Review 

Draft of Strategic DirectionDraft of Strategic DirectionDraft of Strategic DirectionDraft of Strategic Direction

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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Qualitative ResearchQualitative ResearchQualitative ResearchQualitative Research
(In(In(In(In----depth Interview)depth Interview)depth Interview)depth Interview)

หลกัทรพัยแหงประเทศไทยหลกัทรพัยแหงประเทศไทยหลกัทรพัยแหงประเทศไทยหลกัทรพัยแหงประเทศไทย
� กลุมผูลงทนุศกัยภาพกลุมผูลงทนุศกัยภาพกลุมผูลงทนุศกัยภาพกลุมผูลงทนุศกัยภาพ
� กลุมผูเชีย่วชาญดานการออมและการกลุมผูเชีย่วชาญดานการออมและการกลุมผูเชีย่วชาญดานการออมและการกลุมผูเชีย่วชาญดานการออมและการ

ลงทนุลงทนุลงทนุลงทนุ
� กลุมผูเชีย่วชาญดานสือ่และกลุมผูเชีย่วชาญดานสือ่และกลุมผูเชีย่วชาญดานสือ่และกลุมผูเชีย่วชาญดานสือ่และ

ประชาสมัพนัธประชาสมัพนัธประชาสมัพนัธประชาสมัพนัธ

((((จาํนวนไมเกนิจาํนวนไมเกนิจาํนวนไมเกนิจาํนวนไมเกนิ 10 10 10 10 ตวัอยางตวัอยางตวัอยางตวัอยาง))))

Draft of Strategic DirectionDraft of Strategic DirectionDraft of Strategic DirectionDraft of Strategic Direction
ทบทวนรางแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมทบทวนรางแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมทบทวนรางแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมทบทวนรางแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

Final Final Final Final 
Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction

Strategic Strategic Strategic Strategic 
RecommendationRecommendationRecommendationRecommendation
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คณะผูวจิยัใชเครือ่งมอืในการวเิคราะหเพือ่หาขอเทจ็จรงิ คณะผูวจิยัใชเครือ่งมอืในการวเิคราะหเพือ่หาขอเทจ็จรงิ คณะผูวจิยัใชเครือ่งมอืในการวเิคราะหเพือ่หาขอเทจ็จรงิ คณะผูวจิยัใชเครือ่งมอืในการวเิคราะหเพือ่หาขอเทจ็จรงิ (Fact Finding)(Fact Finding)(Fact Finding)(Fact Finding)    จากผลวจิยั จากผลวจิยั จากผลวจิยั จากผลวจิยั 
โดยใช โดยใช โดยใช โดยใช 3333    ปจจยัหลกัในการแบงแยก ไดแกปจจยัหลกัในการแบงแยก ไดแกปจจยัหลกัในการแบงแยก ไดแกปจจยัหลกัในการแบงแยก ไดแก

กลุม กลุม กลุม กลุม SETSETSETSET กลุม กลุม กลุม กลุม NonNonNonNon----SETSETSETSET

กลุมกลุมกลุมกลุม
UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate

กลุมกลุมกลุมกลุม First Jobber First Jobber First Jobber First Jobber 
/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate/ Post Graduate

กลุม กลุม กลุม กลุม WorkerWorkerWorkerWorker    
////    Post GraduatePost GraduatePost GraduatePost Graduate

1111. . . . การแยกตามชวงอายแุละระดบัการแยกตามชวงอายแุละระดบัการแยกตามชวงอายแุละระดบัการแยกตามชวงอายแุละระดบั
การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา

3333. . . . การแยกจากพฤตกิรรมและความการแยกจากพฤตกิรรมและความการแยกจากพฤตกิรรมและความการแยกจากพฤตกิรรมและความ
สนใจในการลงทุนสนใจในการลงทุนสนใจในการลงทุนสนใจในการลงทุน

2222. . . . การแยกตามการลงทนุในตลาดการแยกตามการลงทนุในตลาดการแยกตามการลงทนุในตลาดการแยกตามการลงทนุในตลาด
หลักทรพัยฯ และไมลงทนุในตลาดหลักทรพัยฯ และไมลงทนุในตลาดหลักทรพัยฯ และไมลงทนุในตลาดหลักทรพัยฯ และไมลงทนุในตลาด
หลักทรพัยฯหลักทรพัยฯหลักทรพัยฯหลักทรพัยฯ

กลุม กลุม กลุม กลุม AAAA

กลุม กลุม กลุม กลุม BBBB

ผูลงทนุในปจจบุนั ผูลงทนุในปจจบุนั ผูลงทนุในปจจบุนั ผูลงทนุในปจจบุนั + + + + ผูลงทนุในอดตีและผูลงทนุในอดตีและผูลงทนุในอดตีและผูลงทนุในอดตีและ
จะลงทนุในอนาคตจะลงทนุในอนาคตจะลงทนุในอนาคตจะลงทนุในอนาคต

ผูที่ผูที่ผูที่ผูที่ไมเคยไมเคยไมเคยไมเคยลงทนุแตคาดวาจะลงทนุในอนาคตลงทนุแตคาดวาจะลงทนุในอนาคตลงทนุแตคาดวาจะลงทนุในอนาคตลงทนุแตคาดวาจะลงทนุในอนาคต

ทุกกลุมทีแ่บงแยกทุกกลุมทีแ่บงแยกทุกกลุมทีแ่บงแยกทุกกลุมทีแ่บงแยก
เพือ่วเิคราะห ไมมคีวามเพือ่วเิคราะห ไมมคีวามเพือ่วเิคราะห ไมมคีวามเพือ่วเิคราะห ไมมคีวาม

แตกตางกนัทาง แตกตางกนัทาง แตกตางกนัทาง แตกตางกนัทาง 
Geographic Geographic Geographic Geographic และ และ และ และ 

Demographic Demographic Demographic Demographic เนือ่งจากมีเนือ่งจากมีเนือ่งจากมีเนือ่งจากมี
การกาํหนด การกาํหนด การกาํหนด การกาํหนด Criteria Criteria Criteria Criteria เพือ่เพือ่เพือ่เพือ่
คัดกรองกลุมเปาหมายในคัดกรองกลุมเปาหมายในคัดกรองกลุมเปาหมายในคัดกรองกลุมเปาหมายใน

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา

N, (%)N, (%)N, (%)N, (%) 268268268268, (, (, (, (30303030%)%)%)%) 256256256256, (, (, (, (29292929%)%)%)%) 363363363363, (, (, (, (41414141%)%)%)%)

161161161161, (, (, (, (18181818%)%)%)%) 726726726726, (, (, (, (82828282%)%)%)%)

162162162162, (, (, (, (19191919%)%)%)%)

289289289289, (, (, (, (35353535%)%)%)%)

N, (%)N, (%)N, (%)N, (%)

N, (%)N, (%)N, (%)N, (%)
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โดยแบงแยกกลุมเพือ่กาํหนดแนวทางกลยทุธ จากเครือ่งมอืโดยแบงแยกกลุมเพือ่กาํหนดแนวทางกลยทุธ จากเครือ่งมอืโดยแบงแยกกลุมเพือ่กาํหนดแนวทางกลยทุธ จากเครือ่งมอืโดยแบงแยกกลุมเพือ่กาํหนดแนวทางกลยทุธ จากเครือ่งมอื////ทฤษฎกีารวเิคราะหกลุมที่ทฤษฎกีารวเิคราะหกลุมที่ทฤษฎกีารวเิคราะหกลุมที่ทฤษฎกีารวเิคราะหกลุมที่
ไมใชลูกคา ไมใชลูกคา ไมใชลูกคา ไมใชลูกคา ((((3 3 3 3 Tiers of Non Customer) Tiers of Non Customer) Tiers of Non Customer) Tiers of Non Customer) ภายใตกลยุทธ ภายใตกลยุทธ ภายใตกลยุทธ ภายใตกลยุทธ Blue Ocean StrategyBlue Ocean StrategyBlue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy

ใชเชงิจติวทิยาในการพจิารณาจากใชเชงิจติวทิยาในการพจิารณาจากใชเชงิจติวทิยาในการพจิารณาจากใชเชงิจติวทิยาในการพจิารณาจาก
การรูจกั การรูจกั การรูจกั การรูจกั ((((Awareness) Awareness) Awareness) Awareness) และความและความและความและความ

สนใจ สนใจ สนใจ สนใจ ((((Interest) Interest) Interest) Interest) ตอการลงทนุตอการลงทนุตอการลงทนุตอการลงทนุ

กลุม กลุม กลุม กลุม BBBB

กลุม กลุม กลุม กลุม CCCC

ผูที่ผูที่ผูที่ผูที่ไมเคยไมเคยไมเคยไมเคยลงทนุแตคาดวาจะลงทนุในอนาคตลงทนุแตคาดวาจะลงทนุในอนาคตลงทนุแตคาดวาจะลงทนุในอนาคตลงทนุแตคาดวาจะลงทนุในอนาคต

ผูที่ผูที่ผูที่ผูที่ไมเคยไมเคยไมเคยไมเคยลงทนุและคาดวาจะลงทนุและคาดวาจะลงทนุและคาดวาจะลงทนุและคาดวาจะไมลงทนุไมลงทนุไมลงทนุไมลงทนุในอนาคตในอนาคตในอนาคตในอนาคต

Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction
แนวทางกลยุทธที่เหมาะสมแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมแนวทางกลยุทธที่เหมาะสมแนวทางกลยุทธที่เหมาะสม

1111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be” 2222nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing” 3333rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”

384384384384, (, (, (, (46464646%)%)%)%)



Second Second Second Second 
TierTierTierTier

Third Third Third Third 
TierTierTierTier

1111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be”

2222nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”

15151515

Three Tiers of Non CustomerThree Tiers of Non CustomerThree Tiers of Non CustomerThree Tiers of Non Customer    ภายใตกลยุทธ ภายใตกลยุทธ ภายใตกลยุทธ ภายใตกลยุทธ Blue Ocean Strategy Blue Ocean Strategy Blue Ocean Strategy Blue Ocean Strategy ในการพิจารณาในการพิจารณาในการพิจารณาในการพิจารณา
กลุมที่ยังไมเปนลูกคาตลาดหลักทรัพยฯ ในปจจุบันกลุมที่ยังไมเปนลูกคาตลาดหลักทรัพยฯ ในปจจุบันกลุมที่ยังไมเปนลูกคาตลาดหลักทรัพยฯ ในปจจุบันกลุมที่ยังไมเปนลูกคาตลาดหลักทรัพยฯ ในปจจุบัน

กลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทนัทีกลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทนัทีกลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทนัทีกลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทนัที
ทีม่ผีลติภณัฑหรอืบรกิารทีต่รงตามความตองการทีม่ผีลติภณัฑหรอืบรกิารทีต่รงตามความตองการทีม่ผีลติภณัฑหรอืบรกิารทีต่รงตามความตองการทีม่ผีลติภณัฑหรอืบรกิารทีต่รงตามความตองการ
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Your MarketYour MarketYour MarketYour Market
Existing CustomerExisting CustomerExisting CustomerExisting Customer

First TierFirst TierFirst TierFirst Tier

18181818%,%,%,%, ((((n = n = n = n = 161161161161))))
82828282%,%,%,%, ((((n = n = n = n = 726726726726))))

3333rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”

กลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะ
เขามาเปนลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลิตภณัฑและบรกิารไมเขามาเปนลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลิตภณัฑและบรกิารไมเขามาเปนลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลิตภณัฑและบรกิารไมเขามาเปนลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลิตภณัฑและบรกิารไม

เหมาะสมกบัตนเอง เหมาะสมกบัตนเอง เหมาะสมกบัตนเอง เหมาะสมกบัตนเอง ((((เชน มทีศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึเชน มทีศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึเชน มทีศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึเชน มทีศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึ))))

กลุมทีไ่มมคีวามสนใจ ไมมคีวามรู และไมมกีารรบัรูถงึผลติภณัฑกลุมทีไ่มมคีวามสนใจ ไมมคีวามรู และไมมกีารรบัรูถงึผลติภณัฑกลุมทีไ่มมคีวามสนใจ ไมมคีวามรู และไมมกีารรบัรูถงึผลติภณัฑกลุมทีไ่มมคีวามสนใจ ไมมคีวามรู และไมมกีารรบัรูถงึผลติภณัฑ
และบรกิาร และบรกิาร และบรกิาร และบรกิาร ((((ผลิตภณัฑและบรกิารยงัเขาไมถงึ หรอื เลอืกทีจ่ะไมผลิตภณัฑและบรกิารยงัเขาไมถงึ หรอื เลอืกทีจ่ะไมผลิตภณัฑและบรกิารยงัเขาไมถงึ หรอื เลอืกทีจ่ะไมผลิตภณัฑและบรกิารยงัเขาไมถงึ หรอื เลอืกทีจ่ะไม

สนใจเพราะคดิวาไกลตวัสนใจเพราะคดิวาไกลตวัสนใจเพราะคดิวาไกลตวัสนใจเพราะคดิวาไกลตวั))))



ภาพรวมพฤตกิรรมการออมและการลงทนุของคนวยัภาพรวมพฤตกิรรมการออมและการลงทนุของคนวยัภาพรวมพฤตกิรรมการออมและการลงทนุของคนวยัภาพรวมพฤตกิรรมการออมและการลงทนุของคนวยั 20 20 20 20 ----    29 29 29 29 ปปปป
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Key Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic Direction    
((((ประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม) ) ) ) 
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Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : กลุมคนชวงอายุ กลุมคนชวงอายุ กลุมคนชวงอายุ กลุมคนชวงอายุ 20202020----29 29 29 29 ป สวนใหญ ใหความสําคัญกับการป สวนใหญ ใหความสําคัญกับการป สวนใหญ ใหความสําคัญกับการป สวนใหญ ใหความสําคัญกับการวางแผนวางแผนวางแผนวางแผนทางทางทางทาง
การเงิน การการเงิน การการเงิน การการเงิน การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผน    และการและการและการและการออมเงินออมเงินออมเงินออมเงิน        รวมทั้งมีการมองหารายไดรวมทั้งมีการมองหารายไดรวมทั้งมีการมองหารายไดรวมทั้งมีการมองหารายได
จากแหลงอื่นๆ จากแหลงอื่นๆ จากแหลงอื่นๆ จากแหลงอื่นๆ 

สําหรับทัศนคติเรื่องสําหรับทัศนคติเรื่องสําหรับทัศนคติเรื่องสําหรับทัศนคติเรื่องการลงทุนการลงทุนการลงทุนการลงทุน    สวนใหญยังตองการการวิเคราะหขอมูลจากสวนใหญยังตองการการวิเคราะหขอมูลจากสวนใหญยังตองการการวิเคราะหขอมูลจากสวนใหญยังตองการการวิเคราะหขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญในการลงทุน ผูเชี่ยวชาญในการลงทุน ผูเชี่ยวชาญในการลงทุน ผูเชี่ยวชาญในการลงทุน 
นอกจากนี้ยังมีความสนใจที่จะเปนนอกจากนี้ยังมีความสนใจที่จะเปนนอกจากนี้ยังมีความสนใจที่จะเปนนอกจากนี้ยังมีความสนใจที่จะเปนเจาของกิจการของตัวเองเจาของกิจการของตัวเองเจาของกิจการของตัวเองเจาของกิจการของตัวเองสูง เห็นไดจากสูง เห็นไดจากสูง เห็นไดจากสูง เห็นไดจาก
ขอมูลจากการศึกษา เชน ขอมูลจากการศึกษา เชน ขอมูลจากการศึกษา เชน ขอมูลจากการศึกษา เชน Role Model (Role Model (Role Model (Role Model (คุณตันคุณตันคุณตันคุณตัน) ) ) ) ทัศนคติความอยากเปนทัศนคติความอยากเปนทัศนคติความอยากเปนทัศนคติความอยากเปน
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ขอมูลจากการศึกษา เชน ขอมูลจากการศึกษา เชน ขอมูลจากการศึกษา เชน ขอมูลจากการศึกษา เชน Role Model (Role Model (Role Model (Role Model (คุณตันคุณตันคุณตันคุณตัน) ) ) ) ทัศนคติความอยากเปนทัศนคติความอยากเปนทัศนคติความอยากเปนทัศนคติความอยากเปน
เจาของกิจการ เจาของกิจการ เจาของกิจการ เจาของกิจการ ((((72727272%)%)%)%)



ฉันมีการวางแผนทางการเงินเพราะเปนเรื่องสําคัญในชีวิต

ฉันมีความตั้งใจทําตามแผนทางการเงินที่ฉันวางไว

ฉันวางแผนที่จะเริ่มลงทุนทางการเงินกอนอายุ 30 ป

ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ((((ภาพรวมภาพรวมภาพรวมภาพรวม)))) 18181818

PlanningPlanningPlanningPlanning
ตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนั ไมตรงกบัฉันไมตรงกบัฉันไมตรงกบัฉันไมตรงกบัฉันTotalTotalTotalTotal

Saving / Saving / Saving / Saving / ปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่ง

กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย 20202020----29 29 29 29 ป สวนป สวนป สวนป สวนใหญใหความสําคัญกับการวางแผนทางใหญใหความสําคัญกับการวางแผนทางใหญใหความสําคัญกับการวางแผนทางใหญใหความสําคัญกับการวางแผนทางการเงินการเงินการเงินการเงิน((((90909090%)%)%)%)    การปฏิบัติตามการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามแผนแผนแผนแผน((((85858585%)%)%)%)    และและและและ
การออมการออมการออมการออมเงินเงินเงินเงิน((((85858585%)%)%)%)    และและและและสวนใหญยังตองการการวิเคราะหขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในการลงทุนสวนใหญยังตองการการวิเคราะหขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในการลงทุนสวนใหญยังตองการการวิเคราะหขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในการลงทุนสวนใหญยังตองการการวิเคราะหขอมูลจากผูเชี่ยวชาญในการลงทุน

79797979%%%%

85858585%%%%

90909090%%%%

21212121%%%%

15151515%%%%

10101010%%%%

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�


N = N = N = N = 887 887 887 887 , Q, Q, Q, Q22222222

การกันเงินสวนหนึ่งเพื่อการออมเปนสิ่งที่ฉันใหความสําคัญและ
ปฏิบัติเปนประจํา

ฉันมักจะมองหารายไดจากแหลงอื่นๆ นอกจากรายไดประจํา

Saving / Saving / Saving / Saving / ปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่ง

Information TakerInformation TakerInformation TakerInformation Taker

ถาฉันจะลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ คนอยางฉันจะตัดสินใจ
ลงทุนจากการวิเคราะหขอมูลดวยตนเองมากกวาฟงคําแนะนํา

จากผูเชี่ยวชาญ
ฉันจะตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ก็ตอเมื่อมีขอมูล

สนับสนุนมากกวาการใชสัญชาติญาณของตัวเอง

74747474%%%%

85858585%%%%

26262626%%%%

15151515%%%%

81818181%%%%

40404040%%%%

19191919%%%%

60606060%%%%

0000%%%% 20202020%%%% 40404040%%%% 60606060%%%% 80808080%%%% 100100100100%%%%



การที่เห็นคนอื่นลมเหลวจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ทํา
ใหฉันไมกลาลงทุน

ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ((((ภาพรวมภาพรวมภาพรวมภาพรวม)))) 19191919

Information effectInformation effectInformation effectInformation effect

TotalTotalTotalTotal

Risk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk Lover

กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย 20202020----29 29 29 29 ป สวนใหญ ป สวนใหญ ป สวนใหญ ป สวนใหญ ((((72727272%) %) %) %) ตองการตองการตองการตองการนําเงินออมไปลงทุน ทําธุรกิจสวนตัว มากกวา การลงทุนในนําเงินออมไปลงทุน ทําธุรกิจสวนตัว มากกวา การลงทุนในนําเงินออมไปลงทุน ทําธุรกิจสวนตัว มากกวา การลงทุนในนําเงินออมไปลงทุน ทําธุรกิจสวนตัว มากกวา การลงทุนใน
ตลาดตลาดตลาดตลาดหลักทรัพยฯหลักทรัพยฯหลักทรัพยฯหลักทรัพยฯ

37373737%%%% 63636363%%%%

ตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนั ไมตรงกบัฉันไมตรงกบัฉันไมตรงกบัฉันไมตรงกบัฉัน
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N = N = N = N = 887 887 887 887 , Q, Q, Q, Q22222222

Entrepreneur / InvestorEntrepreneur / InvestorEntrepreneur / InvestorEntrepreneur / Investor

หากฉันมีเงินออม ฉันจะนําเงินไปลงทุนทําธุรกิจสวนตัวมากกวา
ลงทุนในตลาด

หากฉันไมมีความพรอมทางการเงินเพียงพอ ฉันจะไมคิดลงทุน

ฉันจะเลือกการลงทุนที่มั่นใจวาจะไมขาดทุนถึงแมจะได
ผลตอบแทนต่ํา

ในการลงทุน ฉันคาดหวังกําไรกอนโตที่ไดมางายและเร็ว ถึงแม
จะมีความเสี่ยงสูงมากก็ตาม 42424242%%%%

71717171%%%%

84848484%%%%

58585858%%%%

29292929%%%%

16161616%%%%

72727272%%%% 28282828%%%%

0000%%%% 20202020%%%% 40404040%%%% 60606060%%%% 80808080%%%% 100100100100%%%%



20202020

Role Model Role Model Role Model Role Model     ทัว่ไป ทัว่ไป ทัว่ไป ทัว่ไป 

Role ModelRole ModelRole ModelRole Model

ในภาพรวม บคุคลทีเ่ปนทีช่ืน่ชมหรอืเปน ในภาพรวม บคุคลทีเ่ปนทีช่ืน่ชมหรอืเปน ในภาพรวม บคุคลทีเ่ปนทีช่ืน่ชมหรอืเปน ในภาพรวม บคุคลทีเ่ปนทีช่ืน่ชมหรอืเปน Role Model Role Model Role Model Role Model สาํหรบักลุมวยั สาํหรบักลุมวยั สาํหรบักลุมวยั สาํหรบักลุมวยั 20202020----29 29 29 29 ปปปป ไดแก ไดแก ไดแก ไดแก 

อนัดบั อนัดบั อนัดบั อนัดบั 1 1 1 1 : : : : ตนั ภาสกรนทีตนั ภาสกรนทีตนั ภาสกรนทีตนั ภาสกรนที

อนัดบั อนัดบั อนัดบั อนัดบั 2 2 2 2 : : : : วกิรม กรมดษิฐวกิรม กรมดษิฐวกิรม กรมดษิฐวกิรม กรมดษิฐ

อนัดบั อนัดบั อนัดบั อนัดบั 3 3 3 3 : : : : อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ

1111

2222

3333
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สาํหรบับคุคลทีเ่ปนทีช่ืน่ชมหรอืเปน สาํหรบับคุคลทีเ่ปนทีช่ืน่ชมหรอืเปน สาํหรบับคุคลทีเ่ปนทีช่ืน่ชมหรอืเปน สาํหรบับคุคลทีเ่ปนทีช่ืน่ชมหรอืเปน Role Model Role Model Role Model Role Model ในในในในดานธรุกจิและการลงทนุดานธรุกจิและการลงทนุดานธรุกจิและการลงทนุดานธรุกจิและการลงทนุสาํหรบักลุมคนอาย ุสาํหรบักลุมคนอาย ุสาํหรบักลุมคนอาย ุสาํหรบักลุมคนอาย ุ20202020----29292929    ป ป ป ป 

อนัดบั อนัดบั อนัดบั อนัดบั 1 1 1 1 : : : : ตนั ภาสกรนทีตนั ภาสกรนทีตนั ภาสกรนทีตนั ภาสกรนที

อนัดบั อนัดบั อนัดบั อนัดบั 2 2 2 2 : : : : วกิรม กรมดษิฐวกิรม กรมดษิฐวกิรม กรมดษิฐวกิรม กรมดษิฐ

อนัดบั อนัดบั อนัดบั อนัดบั 3 3 3 3 : : : : ธนนิทร เจยีรวรานนทธนนิทร เจยีรวรานนทธนนิทร เจยีรวรานนทธนนิทร เจยีรวรานนท

Role Role Role Role Model Model Model Model ดานธรุกจิและการลงทนุดานธรุกจิและการลงทนุดานธรุกจิและการลงทนุดานธรุกจิและการลงทนุ

1111 2222 3333
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Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : Word of Mouth Word of Mouth Word of Mouth Word of Mouth จากจากจากจากเพื่อนและคนรูจักเพื่อนและคนรูจักเพื่อนและคนรูจักเพื่อนและคนรูจักเปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมคนวัย เปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมคนวัย เปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมคนวัย เปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมคนวัย 
20202020----29292929    ป รูจักเกี่ยวกับหุน ป รูจักเกี่ยวกับหุน ป รูจักเกี่ยวกับหุน ป รูจักเกี่ยวกับหุน 

โดยในกลุม โดยในกลุม โดยในกลุม โดยในกลุม Undergraduate Undergraduate Undergraduate Undergraduate มีสัดสวนที่รูจักหุนจากวิชาเรียนปริญญาตรี มีสัดสวนที่รูจักหุนจากวิชาเรียนปริญญาตรี มีสัดสวนที่รูจักหุนจากวิชาเรียนปริญญาตรี มีสัดสวนที่รูจักหุนจากวิชาเรียนปริญญาตรี 
((((43434343%) %) %) %) มากกวาในกลุม มากกวาในกลุม มากกวาในกลุม มากกวาในกลุม First Jobber (First Jobber (First Jobber (First Jobber (41414141%) %) %) %) และ และ และ และ Worker (Worker (Worker (Worker (26262626%)%)%)%)
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แหลงทีท่ําใหรูจักเกีย่วกบัหุนแหลงทีท่ําใหรูจักเกีย่วกบัหุนแหลงทีท่ําใหรูจักเกีย่วกบัหุนแหลงทีท่ําใหรูจักเกีย่วกบัหุน

คนในครอบครัว / ญาติ

เพื่อนสนิท

เพื่อน / คนรูจัก

นิตยสาร / หนังสือพิมพธุรกิจ

หนังสือเกี่ยวกับการเงิน

TotalTotalTotalTotal Under G.Under G.Under G.Under G. First J/PostFirst J/PostFirst J/PostFirst J/Post Worker/PostWorker/PostWorker/PostWorker/Post

22222222

(FW)*

(U)* (U)*

(U)* (UF)*

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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หนังสือเกี่ยวกับการเงิน

งานสัมมนาวิชาการ

ในวิชาเรียนปริญญาตรี

ในวิชาเรียนปริญญาโท

สื่อประชาสัมพันธของ
ตลาดหลักทรัพยฯ

อื่นๆ 

ไมระบุ

(U)* (U)*

(W)* (W)*

(U)* (UF)*

(W)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05  โดยตัวยอในวงเล็บ, U = Under Graduated, F= First Jobber/ Post Graduated, และ W = Worker/ Post Graduated

N = N = N = N = 887887887887 N = N = N = N = 268268268268 N = N = N = N = 256256256256 N = N = N = N = 363363363363
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Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย 20 20 20 20 –––– 29292929    ป คิดวาตนเองยังมีความรูเกี่ยวกับการลงทุนในระดับนอย ป คิดวาตนเองยังมีความรูเกี่ยวกับการลงทุนในระดับนอย ป คิดวาตนเองยังมีความรูเกี่ยวกับการลงทุนในระดับนอย ป คิดวาตนเองยังมีความรูเกี่ยวกับการลงทุนในระดับนอย 
((((คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 2222....20202020))))

โดย ทุกกลุมตองการความรูที่เกี่ยวกับ โดย ทุกกลุมตองการความรูที่เกี่ยวกับ โดย ทุกกลุมตองการความรูที่เกี่ยวกับ โดย ทุกกลุมตองการความรูที่เกี่ยวกับ ““““Information Information Information Information –––– ขอมูลและความรูขอมูลและความรูขอมูลและความรูขอมูลและความรู
พื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐาน” ” ” ” มากที่สุด ซึ่งหากพิจารณาความรูในการลงทุนที่ตองการของแตละมากที่สุด ซึ่งหากพิจารณาความรูในการลงทุนที่ตองการของแตละมากที่สุด ซึ่งหากพิจารณาความรูในการลงทุนที่ตองการของแตละมากที่สุด ซึ่งหากพิจารณาความรูในการลงทุนที่ตองการของแตละ
กลุมจะพบวา กลุม กลุมจะพบวา กลุม กลุมจะพบวา กลุม กลุมจะพบวา กลุม Undergraduate Undergraduate Undergraduate Undergraduate ตองการเรียนรูในเรื่องของ ตองการเรียนรูในเรื่องของ ตองการเรียนรูในเรื่องของ ตองการเรียนรูในเรื่องของ How to How to How to How to มากมากมากมาก
ที่สุด ในขณะที่ ที่สุด ในขณะที่ ที่สุด ในขณะที่ ที่สุด ในขณะที่ First Jobber First Jobber First Jobber First Jobber และ และ และ และ Worker Worker Worker Worker ตองการเรียนรูเกี่ยวกับการ ตองการเรียนรูเกี่ยวกับการ ตองการเรียนรูเกี่ยวกับการ ตองการเรียนรูเกี่ยวกับการ 
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ที่สุด ในขณะที่ ที่สุด ในขณะที่ ที่สุด ในขณะที่ ที่สุด ในขณะที่ First Jobber First Jobber First Jobber First Jobber และ และ และ และ Worker Worker Worker Worker ตองการเรียนรูเกี่ยวกับการ ตองการเรียนรูเกี่ยวกับการ ตองการเรียนรูเกี่ยวกับการ ตองการเรียนรูเกี่ยวกับการ 
Analyze Analyze Analyze Analyze และขอมูลและความรูพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและใชในการและขอมูลและความรูพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและใชในการและขอมูลและความรูพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและใชในการและขอมูลและความรูพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและใชในการ
วิเคราะห วิเคราะห วิเคราะห วิเคราะห ((((Information)Information)Information)Information)



มคีวามรูนอยมากมคีวามรูนอยมากมคีวามรูนอยมากมคีวามรูนอยมาก มคีวามรูนอยมคีวามรูนอยมคีวามรูนอยมคีวามรูนอย มคีวามรูปานกลางมคีวามรูปานกลางมคีวามรูปานกลางมคีวามรูปานกลาง มคีวามรูดีมคีวามรูดีมคีวามรูดีมคีวามรูดี มคีวามรูดมีากมคีวามรูดมีากมคีวามรูดมีากมคีวามรูดมีาก

ระดับความรูเกีย่วกบัการลงทนุในตลาดหุนระดับความรูเกีย่วกบัการลงทนุในตลาดหุนระดับความรูเกีย่วกบัการลงทนุในตลาดหุนระดับความรูเกีย่วกบัการลงทนุในตลาดหุน

1111....00  00  00  00                                                                                                      1111....80             80             80             80                                                                             2222....60       60       60       60                                                                                               3333....40             40             40             40                                                                             4444....20                           520                           520                           520                           5....00 00 00 00 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 2222....20202020ระดบัความรู ระดบัความรู ระดบัความรู ระดบัความรู 1 1 1 1 ----    5555

N = N = N = N = 887887887887

24242424

2.152.152.152.15

2.242.242.242.24

2.212.212.212.21

Under G.Under G.Under G.Under G.

First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G.

Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.

N = N = N = N = 268268268268

N = N = N = N = 256256256256

N = N = N = N = 363363363363

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ ((((Mean)Mean)Mean)Mean)

ANOVA*ANOVA*ANOVA*ANOVA* FFFF Sig.Sig.Sig.Sig.
Between Groups 0.85 0.43
Within Groups

*ANOVA เปนวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เพื่อทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของประชากรที่มีตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป 
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: Q: Q: Q: Q22223333

N = N = N = N = 363363363363

ความรูเกีย่วกับการลงทนุที่ตองการเรยีนรูความรูเกีย่วกับการลงทนุที่ตองการเรยีนรูความรูเกีย่วกับการลงทนุที่ตองการเรยีนรูความรูเกีย่วกับการลงทนุที่ตองการเรยีนรู

KnowledgeKnowledgeKnowledgeKnowledge Under G.Under G.Under G.Under G. first first first first J J J J 
/ Post G./ Post G./ Post G./ Post G.

WorkerWorkerWorkerWorker
/ Post G./ Post G./ Post G./ Post G. TotalTotalTotalTotal Under G.Under G.Under G.Under G. first first first first J J J J 

/ Post G./ Post G./ Post G./ Post G.
WorkerWorkerWorkerWorker

/ Post G./ Post G./ Post G./ Post G. TotalTotalTotalTotal

How toHow toHow toHow to 99 72 92 263 23.5% 19.0% 18.1% 20.1%
InformationInformationInformationInformation 201 194 249 644 47.7% 51.2% 48.9% 49.2%
AnalyzingAnalyzingAnalyzingAnalyzing 109 103 137 349 25.9% 27.2% 26.9% 26.7%

Decision makingDecision makingDecision makingDecision making 6 4 3 13 1.4% 1.1% 0.6% 1.0%
OtherOtherOtherOther 6 6 28 40 1.4% 1.6% 5.5% 3.1%
TotalTotalTotalTotal 421 379 509 1309 100% 100% 100% 100%

(สัดสวนจากจํานวนขอที่ตอบในแตละกลุม)(จํานวน)

แตกตางของคาเฉลี่ยของประชากรที่มีตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป 
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Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : อินเตอรเน็ตเปนสื่อหลักอินเตอรเน็ตเปนสื่อหลักอินเตอรเน็ตเปนสื่อหลักอินเตอรเน็ตเปนสื่อหลักของกลุมคนวัย ของกลุมคนวัย ของกลุมคนวัย ของกลุมคนวัย 20202020----29 29 29 29 ป ป ป ป ((((84848484%)%)%)%) รองลงมา คือสื่อรองลงมา คือสื่อรองลงมา คือสื่อรองลงมา คือสื่อ
โทรทัศน โทรทัศน โทรทัศน โทรทัศน / / / / เคเบิ้ลเคเบิ้ลเคเบิ้ลเคเบิ้ล    ((((68686868%) %) %) %) โดยชวงเวลาที่มีการเขาถึงสื่อทั้งสองแหลงมากที่สุด โดยชวงเวลาที่มีการเขาถึงสื่อทั้งสองแหลงมากที่สุด โดยชวงเวลาที่มีการเขาถึงสื่อทั้งสองแหลงมากที่สุด โดยชวงเวลาที่มีการเขาถึงสื่อทั้งสองแหลงมากที่สุด 
คือชวงเวลา คือชวงเวลา คือชวงเวลา คือชวงเวลา 18181818....01010101    นนนน. . . . ----    21212121....00000000    นนนน....

จากขอมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่กลุมคนชวงอายุ จากขอมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่กลุมคนชวงอายุ จากขอมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่กลุมคนชวงอายุ จากขอมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศนที่กลุมคนชวงอายุ 20202020----29 29 29 29 ป ใหความป ใหความป ใหความป ใหความ
สนใจเปนประจําและเขาถึงได พบวา นอกจากรายการขาว ละครสนใจเปนประจําและเขาถึงได พบวา นอกจากรายการขาว ละครสนใจเปนประจําและเขาถึงได พบวา นอกจากรายการขาว ละครสนใจเปนประจําและเขาถึงได พบวา นอกจากรายการขาว ละคร////หนังหนังหนังหนัง////ซีรีย ซีรีย ซีรีย ซีรีย 
หรือรายการบันเทิงหรือรายการบันเทิงหรือรายการบันเทิงหรือรายการบันเทิง////วาไรตี้ แลว วาไรตี้ แลว วาไรตี้ แลว วาไรตี้ แลว รายการเกมสโชวเปนรายการที่กลุมคนชวงรายการเกมสโชวเปนรายการที่กลุมคนชวงรายการเกมสโชวเปนรายการที่กลุมคนชวงรายการเกมสโชวเปนรายการที่กลุมคนชวง
อายุ อายุ อายุ อายุ 20202020----29 29 29 29 ป นิยมบริโภคเชนกันป นิยมบริโภคเชนกันป นิยมบริโภคเชนกันป นิยมบริโภคเชนกัน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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อายุ อายุ อายุ อายุ 20202020----29 29 29 29 ป นิยมบริโภคเชนกันป นิยมบริโภคเชนกันป นิยมบริโภคเชนกันป นิยมบริโภคเชนกัน



26262626

UnderUnderUnderUnder    G.G.G.G. First J/Post .First J/Post .First J/Post .First J/Post . Worker/Post .Worker/Post .Worker/Post .Worker/Post .TotalTotalTotalTotal SETSETSETSET NonNonNonNon----SETSETSETSET

โทรทศันโทรทศันโทรทศันโทรทศัน////เคเบิ้ลเคเบิ้ลเคเบิ้ลเคเบิ้ล

N = N = N = N = 887887887887 N = N = N = N = 268268268268 N = N = N = N = 256256256256 N = N = N = N = 363363363363 N = N = N = N = 161161161161 N = N = N = N = 726726726726

สื่อที่บรโิภคเปนประจําสื่อที่บรโิภคเปนประจําสื่อที่บรโิภคเปนประจําสื่อที่บรโิภคเปนประจํา

จากตวัเลขจะเหน็วา ปจจบุนั สือ่ทางอนิเตอรเนต็เปนสือ่ทีไ่ดรบัความจากตวัเลขจะเหน็วา ปจจบุนั สือ่ทางอนิเตอรเนต็เปนสือ่ทีไ่ดรบัความจากตวัเลขจะเหน็วา ปจจบุนั สือ่ทางอนิเตอรเนต็เปนสือ่ทีไ่ดรบัความจากตวัเลขจะเหน็วา ปจจบุนั สือ่ทางอนิเตอรเนต็เปนสือ่ทีไ่ดรบัความนยิมมากทีส่ดุในกลุมนยิมมากทีส่ดุในกลุมนยิมมากทีส่ดุในกลุมนยิมมากทีส่ดุในกลุม
คนวยั คนวยั คนวยั คนวยั 20202020----29 29 29 29 ป ป ป ป อยางไรกต็าม สือ่โทรทศัน อยางไรกต็าม สือ่โทรทศัน อยางไรกต็าม สือ่โทรทศัน อยางไรกต็าม สือ่โทรทศัน / / / / เคเบิล้ยงัคงมตีวัเลขทีส่งูเคเบิล้ยงัคงมตีวัเลขทีส่งูเคเบิล้ยงัคงมตีวัเลขทีส่งูเคเบิล้ยงัคงมตีวัเลขทีส่งู

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�


: Q: Q: Q: Q16161616

โทรทศันโทรทศันโทรทศันโทรทศัน////เคเบิ้ลเคเบิ้ลเคเบิ้ลเคเบิ้ล

วิทยุวิทยุวิทยุวิทยุ

อนิเตอรเนต็อนิเตอรเนต็อนิเตอรเนต็อนิเตอรเนต็

หนังสอืพิมพหนังสอืพิมพหนังสอืพิมพหนังสอืพิมพ

นติยสารนติยสารนติยสารนติยสาร

อืน่ๆอืน่ๆอืน่ๆอืน่ๆ

ไมระบุไมระบุไมระบุไมระบุ

N = N = N = N = 887887887887 N = N = N = N = 268268268268 N = N = N = N = 256256256256 N = N = N = N = 363363363363 N = N = N = N = 161161161161 N = N = N = N = 726726726726



27272727ภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจํา

เวบ็ไซตทีเ่ปนทีน่ยิมเวบ็ไซตทีเ่ปนทีน่ยิมเวบ็ไซตทีเ่ปนทีน่ยิมเวบ็ไซตทีเ่ปนทีน่ยิม

เว็บไซตที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย เว็บไซตที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย เว็บไซตที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย เว็บไซตที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย 20202020----29 29 29 29 ป ป ป ป 3 3 3 3 อันดับแรก ไดแก อันดับแรก ไดแก อันดับแรก ไดแก อันดับแรก ไดแก FacebookFacebookFacebookFacebook / Google / Google / Google / Google 
และ และ และ และ PantipPantipPantipPantip    ตามลําดับตามลําดับตามลําดับตามลําดับ

1111.... www.facebook.comwww.facebook.comwww.facebook.comwww.facebook.com 350350350350
2. www.google.co.th2. www.google.co.th2. www.google.co.th2. www.google.co.th 164164164164
3. www.pantip.com3. www.pantip.com3. www.pantip.com3. www.pantip.com 88888888
4. www.settrade.com4. www.settrade.com4. www.settrade.com4. www.settrade.com 63636363

((((N)N)N)N)
ชวงเวลาในการรบัสือ่เวบ็ไซตชวงเวลาในการรบัสือ่เวบ็ไซตชวงเวลาในการรบัสือ่เวบ็ไซตชวงเวลาในการรบัสือ่เวบ็ไซต

2222

3333

21212121....01010101    นนนน. . . . ----    24242424....00000000    นนนน....

09090909....01010101    นนนน. . . . ----    12121212....00000000    นนนน....

(N = 151)

(N = 75)

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�

: Q: Q: Q: Q16161616

4. www.settrade.com4. www.settrade.com4. www.settrade.com4. www.settrade.com 63636363
5. www.sanook.com5. www.sanook.com5. www.sanook.com5. www.sanook.com 39393939
6. www.youtube.com6. www.youtube.com6. www.youtube.com6. www.youtube.com 37373737
7. www.hotmail.com7. www.hotmail.com7. www.hotmail.com7. www.hotmail.com 35353535
8. www.kapook.com8. www.kapook.com8. www.kapook.com8. www.kapook.com 32323232
9. www.msn.com9. www.msn.com9. www.msn.com9. www.msn.com 30303030
10. www.teenee.com10. www.teenee.com10. www.teenee.com10. www.teenee.com 25252525
11. www.manager.co.th11. www.manager.co.th11. www.manager.co.th11. www.manager.co.th 17171717
12. www.mthai.com12. www.mthai.com12. www.mthai.com12. www.mthai.com 14141414
13. www.twitter.com13. www.twitter.com13. www.twitter.com13. www.twitter.com 14141414
14. www.tsi14. www.tsi14. www.tsi14. www.tsi----thailand.orgthailand.orgthailand.orgthailand.org 10101010
15. www.dek15. www.dek15. www.dek15. www.dek----d.comd.comd.comd.com 7777
16. www.soccersuck.com16. www.soccersuck.com16. www.soccersuck.com16. www.soccersuck.com 7777

1111 18181818....01010101    นนนน. . . . ----    21212121....00000000    นนนน....
(N = 354)

00006666....00000000 นนนน.... ---- 00009999....00000000 นนนน.... 30303030
00009999....01010101 นนนน.... ---- 12121212....00000000 นนนน.... 75757575
12121212....01010101 นนนน.... ---- 15151515....00000000 นนนน.... 72727272
15151515....01010101 นนนน.... ---- 18181818....00000000 นนนน.... 53535353
18181818....01010101 นนนน.... ---- 21212121....00000000 นนนน.... 354354354354
21212121....01010101 นนนน.... ---- 24242424....00000000 นนนน.... 151151151151
24242424....01010101 นนนน.... ---- 00003333....00000000 นนนน.... 7777
03030303....01010101 นนนน.... ---- 06060606....00000000 นนนน.... 0000

ชวงเวลาในการรบัสือ่ชวงเวลาในการรบัสือ่ชวงเวลาในการรบัสือ่ชวงเวลาในการรบัสือ่         ((((N)N)N)N)

1111

3333

2222



28282828ภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจํา

รายการสือ่โทรทศัน รายการสือ่โทรทศัน รายการสือ่โทรทศัน รายการสือ่โทรทศัน / / / / เคเบิล้ทีเ่ปนทีน่ยิมเคเบิล้ทีเ่ปนทีน่ยิมเคเบิล้ทีเ่ปนทีน่ยิมเคเบิล้ทีเ่ปนทีน่ยิม

1111. . . . เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่งจรงิผานจรงิผานจรงิผานจรงิผานจอ จอ จอ จอ ((((ชองชองชองชอง    7777)))) 4444
2222. . . . คนคนคนคนคนคนคนคนคน คน คน คน ((((ชองชองชองชอง    9999)))) 2222

5555. . . . รายการสารคด ีรายการสารคด ีรายการสารคด ีรายการสารคด ี((((N = N = N = N = 18181818))))

1.1.1.1.    เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่งเลาเชาเลาเชาเลาเชาเลาเชานี ้นี ้นี ้นี ้((((ชองชองชองชอง    3333)))) 100100100100
2222. . . . ขาวขาวขาวขาว    ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 82828282
3333. . . . ขาว ขาว ขาว ขาว 3 3 3 3 มติิมติิมติิมติิ ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 32323232
4444. . . . MoneyMoneyMoneyMoney ChannelChannelChannelChannel 22222222
5555. . . . ขาวขาวขาวขาว    ((((ชอง ชอง ชอง ชอง 7777)))) 21212121

1111. . . . รายการขาว รายการขาว รายการขาว รายการขาว ((((N = N = N = N = 456456456456))))

1.1.1.1.    ละคร ละคร ละคร ละคร ((((ชอง ชอง ชอง ชอง 3333)))) 56565656
2222. . . . ละคร ละคร ละคร ละคร ((((ชอง ชอง ชอง ชอง 7777)))) 27272727
3333. . . . ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ((((ชอง ชอง ชอง ชอง 7777)))) 12121212
4444. . . . ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ((((ชอง ชอง ชอง ชอง 3333)))) 11111111
5555. . . . HBO (TrueHBO (TrueHBO (TrueHBO (True Vision)Vision)Vision)Vision) 10101010

2222. . . . รายการหนงัรายการหนงัรายการหนงัรายการหนงั////ซรียีซรียีซรียีซรียี////ละคร ละคร ละคร ละคร ((((N = N = N = N = 169169169169))))
1.1.1.1.    ตสีบิ ตสีบิ ตสีบิ ตสีบิ ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 30303030
2222. . . . คนคนคนคนอวดอวดอวดอวดผ ีผ ีผ ีผ ี((((ชองชองชองชอง    7777)))) 14141414
3333. . . . ผูหญิงผูหญิงผูหญิงผูหญิงถงึถงึถงึถงึผูหญงิ ผูหญงิ ผูหญงิ ผูหญงิ ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 14141414
4444. . . . วูดดี้วูดดี้วูดดี้วูดดี้เกดิมาเกดิมาเกดิมาเกดิมาคยุ คยุ คยุ คยุ ((((ชองชองชองชอง    9999)))) 8888
5555. . . . Tonight ShowTonight ShowTonight ShowTonight Show 6666
6. Channel6. Channel6. Channel6. Channel VVVV 6666

3333. . . . รายการบนัเทงิ รายการบนัเทงิ รายการบนัเทงิ รายการบนัเทงิ / / / / วาไรตี้ วาไรตี้ วาไรตี้ วาไรตี้ ((((N = N = N = N = 139139139139))))

1.1.1.1.     ชงิชงิชงิชงิรอยชงิรอยชงิรอยชงิรอยชงิลานลานลานลาน ((((ชองชองชองชอง    7777)))) 30303030
2222. . . . SME SME SME SME ตีตตีีตีแตก แตก แตก แตก ((((ชองชองชองชอง    5555)))) 21212121
3333. . . . ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 6666

4444. . . . รายการเกมสโชวรายการเกมสโชวรายการเกมสโชวรายการเกมสโชว     ((((N = N = N = N = 81818181))))

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�


ชวงเวลาในการรบัสือ่โทรทศันชวงเวลาในการรบัสือ่โทรทศันชวงเวลาในการรบัสือ่โทรทศันชวงเวลาในการรบัสือ่โทรทศัน    / / / / เคเบิล้เคเบิล้เคเบิล้เคเบิล้

: Q: Q: Q: Q16161616

2222. . . . คนคนคนคนคนคนคนคนคน คน คน คน ((((ชองชองชองชอง    9999)))) 2222
3333....    สาํรวจโลกสาํรวจโลกสาํรวจโลกสาํรวจโลก 2222

3333. . . . ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 6666
4444. . . . เกมเผาขน เกมเผาขน เกมเผาขน เกมเผาขน ((((ชองชองชองชอง    5555)))) 4444
4444. . . . ศกึ ศกึ ศกึ ศกึ 12 12 12 12 ราศ ีราศ ีราศ ีราศ ี((((ชองชองชองชอง    3333)))) 4444

00006666....00000000 นนนน.... ---- 00009999....00000000 นนนน.... 151151151151
00009999....01010101 นนนน.... ---- 12121212....00000000 นนนน.... 42424242
12121212....01010101 นนนน.... ---- 15151515....00000000 นนนน.... 33333333
15151515....01010101 นนนน.... ---- 18181818....00000000 นนนน.... 67676767
18181818....01010101 นนนน.... ---- 21212121....00000000 นนนน.... 249249249249
21212121....01010101 นนนน.... ---- 24242424....00000000 นนนน.... 248248248248
24242424....01010101 นนนน.... ---- 00003333....00000000 นนนน.... 7777
03030303....01010101 นนนน.... ---- 06060606....00000000 นนนน.... 1111

ชวงเวลาในการรบัสือ่ชวงเวลาในการรบัสือ่ชวงเวลาในการรบัสือ่ชวงเวลาในการรบัสือ่         ((((N)N)N)N)

1111

3333

22221111

2222

3333
18181818....01010101    นนนน. . . . ----    21212121....00000000    นนนน....

21212121....01010101    นนนน. . . . ----    24242424....00000000    นนนน....

(N = 249)

(N = 248)

(N = 151)
06060606....01010101    นนนน. . . . ----    09090909....00000000    นนนน....



29292929ภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจํา

หนงัสอืพมิพทีเ่ปนทีน่ยิมหนงัสอืพมิพทีเ่ปนทีน่ยิมหนงัสอืพมิพทีเ่ปนทีน่ยิมหนงัสอืพมิพทีเ่ปนทีน่ยิม

1.1.1.1.    ไทยรฐัไทยรฐัไทยรฐัไทยรฐั 235235235235

((((N)N)N)N)

หนังสือพิมพที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย หนังสือพิมพที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย หนังสือพิมพที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย หนังสือพิมพที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย 20202020----29 29 29 29 ป ป ป ป 3 3 3 3 อันดับแรก ไดแกอันดับแรก ไดแกอันดับแรก ไดแกอันดับแรก ไดแก

1111 33332222

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�

: Q: Q: Q: Q16161616

1.1.1.1.    ไทยรฐัไทยรฐัไทยรฐัไทยรฐั 235235235235
2222. . . . เดลนิวิสเดลนิวิสเดลนิวิสเดลนิวิส 82828282
3333. . . . คมชดัคมชดัคมชดัคมชดัลกึลกึลกึลกึ 28282828
4444. . . . กรงุเทพกรงุเทพกรงุเทพกรงุเทพธรุกจิธรุกจิธรุกจิธรุกจิ 22222222
4444. . . . ผูจดัการผูจดัการผูจดัการผูจดัการ 22222222
6666. . . . มติมติมติมติชนชนชนชน 19191919
7777. . . . บางกอกบางกอกบางกอกบางกอกโพสตโพสตโพสตโพสต 15151515
8888. . . . ฐานเศรษฐกจิฐานเศรษฐกจิฐานเศรษฐกจิฐานเศรษฐกจิ 10101010
9999. . . . โพสททเูดยโพสททเูดยโพสททเูดยโพสททเูดย 8888
10. The 10. The 10. The 10. The nationnationnationnation 5555
10101010. . . . ขาวขาวขาวขาวสดสดสดสด 5555



30303030ภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจํา

รายการวทิยทุีเ่ปนทีน่ยิมรายการวทิยทุีเ่ปนทีน่ยิมรายการวทิยทุีเ่ปนทีน่ยิมรายการวทิยทุีเ่ปนทีน่ยิม

1111. EFM . EFM . EFM . EFM ((((คลื่น คลื่น คลื่น คลื่น 94 94 94 94 FM)FM)FM)FM) 33333333

1111. Seed . Seed . Seed . Seed FM (FM (FM (FM (คลื่น คลื่น คลื่น คลื่น 97979797....5 5 5 5 FM)FM)FM)FM) 23232323

3333. Virgin . Virgin . Virgin . Virgin HitzHitzHitzHitz ((((คลืน่ คลืน่ คลืน่ คลืน่ 95959595....5 5 5 5 FM)FM)FM)FM) 19191919

4444. FM one (. FM one (. FM one (. FM one (คลืน่ คลืน่ คลืน่ คลืน่ 103103103103....5 5 5 5 FM)FM)FM)FM) 17171717

((((N)N)N)N)

รายการวิทยุที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย รายการวิทยุที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย รายการวิทยุที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย รายการวิทยุที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย 20202020----29 29 29 29 ป ป ป ป 3 3 3 3 อันดับแรก อันดับแรก อันดับแรก อันดับแรก 
ไดแก ไดแก ไดแก ไดแก EFM (EFM (EFM (EFM (คลื่น คลื่น คลื่น คลื่น 94 94 94 94 FM)FM)FM)FM)    / / / / Seed FM (Seed FM (Seed FM (Seed FM (คลื่น คลื่น คลื่น คลื่น 97979797....5 5 5 5 FM)FM)FM)FM)    / / / / 
Virgin Virgin Virgin Virgin HitzHitzHitzHitz ((((คลื่น คลื่น คลื่น คลื่น 95959595....5 5 5 5 FM)FM)FM)FM)    ตามลําดับตามลําดับตามลําดับตามลําดับ

1111

3333
12121212....01010101    นนนน. . . . ----    15151515....00000000    นนนน....

18181818....01010101    นนนน. . . . ----    21212121....00000000    นนนน....
(N = 40)

(N = 32)

ชวงเวลาในการรบัสือ่วทิยุชวงเวลาในการรบัสือ่วทิยุชวงเวลาในการรบัสือ่วทิยุชวงเวลาในการรบัสือ่วทิยุ

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�

: Q: Q: Q: Q16161616

4444. FM one (. FM one (. FM one (. FM one (คลืน่ คลืน่ คลืน่ คลืน่ 103103103103....5 5 5 5 FM)FM)FM)FM) 17171717

5555. Green Wave (. Green Wave (. Green Wave (. Green Wave (คลืน่ คลืน่ คลืน่ คลืน่ 106106106106....5 5 5 5 FM)FM)FM)FM) 16161616

6666. Met Radio (. Met Radio (. Met Radio (. Met Radio (คลืน่ คลืน่ คลืน่ คลืน่ 107107107107....0 0 0 0 FM)FM)FM)FM) 12121212

6666. Cool FM (. Cool FM (. Cool FM (. Cool FM (คลื่น คลื่น คลื่น คลื่น 93939393....0 0 0 0 FM)FM)FM)FM) 12121212

7777. . . . คลืน่คนทาํงานคลืน่คนทาํงานคลืน่คนทาํงานคลืน่คนทาํงาน    ((((คลืน่ คลืน่ คลืน่ คลืน่ 102102102102....0000 FM)FM)FM)FM) 11111111

8888. Easy . Easy . Easy . Easy FM (FM (FM (FM (คลืน่ คลืน่ คลืน่ คลืน่ 105105105105....5 5 5 5 FM)FM)FM)FM) 6666

8888. GET (. GET (. GET (. GET (คลื่น คลื่น คลื่น คลื่น 102102102102....5 5 5 5 FM)FM)FM)FM) 6666
00006666....00000000 นนนน.... ---- 00009999....00000000 นนนน.... 34343434
00009999....01010101 นนนน.... ---- 12121212....00000000 นนนน.... 20202020
12121212....01010101 นนนน.... ---- 15151515....00000000 นนนน.... 32323232
15151515....01010101 นนนน.... ---- 18181818....00000000 นนนน.... 28282828
18181818....01010101 นนนน.... ---- 21212121....00000000 นนนน.... 40404040
21212121....01010101 นนนน.... ---- 24242424....00000000 นนนน.... 14141414
24242424....01010101 นนนน.... ---- 00003333....00000000 นนนน.... 4444
03030303....01010101 นนนน.... ---- 06060606....00000000 นนนน.... 0000

ชวงเวลาในการฟงวทิยุชวงเวลาในการฟงวทิยุชวงเวลาในการฟงวทิยุชวงเวลาในการฟงวทิยุ ((((N)N)N)N)

2222 06060606....00000000    นนนน. . . . ----    09090909....00000000    นนนน....
(N = 34)

2222

3333

1111



31313131ภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจํา

นติยสารทีเ่ปนทีน่ยิมนติยสารทีเ่ปนทีน่ยิมนติยสารทีเ่ปนทีน่ยิมนติยสารทีเ่ปนทีน่ยิม

นิตยสารที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย นิตยสารที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย นิตยสารที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย นิตยสารที่เปนที่นิยมสําหรับกลุมวัย 20202020----29 29 29 29 ป ป ป ป 5 5 5 5 อันดับแรก ไดแก  อันดับแรก ไดแก  อันดับแรก ไดแก  อันดับแรก ไดแก  CLEOCLEOCLEOCLEO    //// ELLEELLEELLEELLE    / / / / TV PoolTV PoolTV PoolTV Pool        ////
A dayA dayA dayA day    / / / / บานและสวน ตามลําดับบานและสวน ตามลําดับบานและสวน ตามลําดับบานและสวน ตามลําดับ

1111 33332222

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�

: Q: Q: Q: Q16161616

1.1.1.1. CLEOCLEOCLEOCLEO 30303030

2. ELLE2. ELLE2. ELLE2. ELLE 16161616

3. TV3. TV3. TV3. TV PPPPoolooloolool 14141414

4. A 4. A 4. A 4. A daydaydayday 11111111

5555. . . . บานบานบานบานและสวนและสวนและสวนและสวน 10101010

((((N)N)N)N)



32323232ภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อภาพรวมสื่อทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจําทีบ่รโิภคเปนประจํา

รายการสือ่โทรทศัน รายการสือ่โทรทศัน รายการสือ่โทรทศัน รายการสือ่โทรทศัน / / / / เคเบิล้ทีเ่ปนทีน่ยิมเคเบิล้ทีเ่ปนทีน่ยิมเคเบิล้ทีเ่ปนทีน่ยิมเคเบิล้ทีเ่ปนทีน่ยิม

1111. . . . เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่งจรงิผานจรงิผานจรงิผานจรงิผานจอ จอ จอ จอ ((((ชองชองชองชอง    7777)))) 4444
2222. . . . คนคนคนคนคนคนคนคนคน คน คน คน ((((ชองชองชองชอง    9999)))) 2222

5555. . . . รายการสารคด ีรายการสารคด ีรายการสารคด ีรายการสารคด ี((((N = N = N = N = 18181818))))

1.1.1.1.    เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่งเลาเชาเลาเชาเลาเชาเลาเชานี ้นี ้นี ้นี ้((((ชองชองชองชอง    3333)))) 100100100100
2222. . . . ขาวขาวขาวขาว    ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 82828282
3333. . . . ขาว ขาว ขาว ขาว 3 3 3 3 มติิมติิมติิมติิ ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 32323232
4444. . . . MoneyMoneyMoneyMoney ChannelChannelChannelChannel 22222222
5555. . . . ขาวขาวขาวขาว    ((((ชอง ชอง ชอง ชอง 7777)))) 21212121

1111. . . . รายการขาว รายการขาว รายการขาว รายการขาว ((((N = N = N = N = 456456456456))))

1.1.1.1.    ละคร ละคร ละคร ละคร ((((ชอง ชอง ชอง ชอง 3333)))) 56565656
2222. . . . ละคร ละคร ละคร ละคร ((((ชอง ชอง ชอง ชอง 7777)))) 27272727
3333. . . . ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ((((ชอง ชอง ชอง ชอง 7777)))) 12121212
4444. . . . ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ละครหลงัขาว ((((ชอง ชอง ชอง ชอง 3333)))) 11111111
5555. . . . HBO (TrueHBO (TrueHBO (TrueHBO (True Vision)Vision)Vision)Vision) 10101010

2222. . . . รายการหนงัรายการหนงัรายการหนงัรายการหนงั////ซรียีซรียีซรียีซรียี////ละคร ละคร ละคร ละคร ((((N = N = N = N = 169169169169))))
1.1.1.1.    ตสีบิ ตสีบิ ตสีบิ ตสีบิ ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 30303030
2222. . . . คนคนคนคนอวดอวดอวดอวดผ ีผ ีผ ีผ ี((((ชองชองชองชอง    7777)))) 14141414
3333. . . . ผูหญิงผูหญิงผูหญิงผูหญิงถงึถงึถงึถงึผูหญงิ ผูหญงิ ผูหญงิ ผูหญงิ ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 14141414
4444. . . . วูดดี้วูดดี้วูดดี้วูดดี้เกดิมาเกดิมาเกดิมาเกดิมาคยุ คยุ คยุ คยุ ((((ชองชองชองชอง    9999)))) 8888
5555. . . . Tonight ShowTonight ShowTonight ShowTonight Show 6666
6. Channel6. Channel6. Channel6. Channel VVVV 6666

3333. . . . รายการบนัเทงิ รายการบนัเทงิ รายการบนัเทงิ รายการบนัเทงิ / / / / วาไรตี้ วาไรตี้ วาไรตี้ วาไรตี้ ((((N = N = N = N = 139139139139))))

1.1.1.1.     ชงิชงิชงิชงิรอยชงิรอยชงิรอยชงิรอยชงิลานลานลานลาน ((((ชองชองชองชอง    7777)))) 30303030
2222. . . . SME SME SME SME ตีตตีีตีแตก แตก แตก แตก ((((ชองชองชองชอง    5555)))) 21212121
3333. . . . ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 6666

4444. . . . รายการเกมสโชวรายการเกมสโชวรายการเกมสโชวรายการเกมสโชว     ((((N = N = N = N = 81818181))))

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�


ชวงเวลาในการรบัสือ่โทรทศันชวงเวลาในการรบัสือ่โทรทศันชวงเวลาในการรบัสือ่โทรทศันชวงเวลาในการรบัสือ่โทรทศัน    / / / / เคเบิล้เคเบิล้เคเบิล้เคเบิล้

: Q: Q: Q: Q16161616

2222. . . . คนคนคนคนคนคนคนคนคน คน คน คน ((((ชองชองชองชอง    9999)))) 2222
3333....    สาํรวจโลกสาํรวจโลกสาํรวจโลกสาํรวจโลก 2222

3333. . . . ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ราตรสีโมสร ((((ชองชองชองชอง    3333)))) 6666
4444. . . . เกมเผาขน เกมเผาขน เกมเผาขน เกมเผาขน ((((ชองชองชองชอง    5555)))) 4444
4444. . . . ศกึ ศกึ ศกึ ศกึ 12 12 12 12 ราศ ีราศ ีราศ ีราศ ี((((ชองชองชองชอง    3333)))) 4444

00006666....00000000 นนนน.... ---- 00009999....00000000 นนนน.... 151151151151
00009999....01010101 นนนน.... ---- 12121212....00000000 นนนน.... 42424242
12121212....01010101 นนนน.... ---- 15151515....00000000 นนนน.... 33333333
15151515....01010101 นนนน.... ---- 18181818....00000000 นนนน.... 67676767
18181818....01010101 นนนน.... ---- 21212121....00000000 นนนน.... 249249249249
21212121....01010101 นนนน.... ---- 24242424....00000000 นนนน.... 248248248248
24242424....01010101 นนนน.... ---- 00003333....00000000 นนนน.... 7777
03030303....01010101 นนนน.... ---- 06060606....00000000 นนนน.... 1111

ชวงเวลาในการรบัสือ่ชวงเวลาในการรบัสือ่ชวงเวลาในการรบัสือ่ชวงเวลาในการรบัสือ่         ((((N)N)N)N)

1111

3333

22221111

2222

3333
18181818....01010101    นนนน. . . . ----    21212121....00000000    นนนน....

21212121....01010101    นนนน. . . . ----    24242424....00000000    นนนน....

(N = 249)

(N = 248)

(N = 151)
06060606....01010101    นนนน. . . . ----    09090909....00000000    นนนน....
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Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารแบบ เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารแบบ เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารแบบ เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารแบบ Real Time Real Time Real Time Real Time     และการสื่อสารในสังคมและการสื่อสารในสังคมและการสื่อสารในสังคมและการสื่อสารในสังคม
ออนไลน ออนไลน ออนไลน ออนไลน [Social Network [Social Network [Social Network [Social Network เชน เชน เชน เชน FacebookFacebookFacebookFacebook    ((((95959595%), Chat Application %), Chat Application %), Chat Application %), Chat Application 
((((47474747%), Twitter (%), Twitter (%), Twitter (%), Twitter (30303030%)] %)] %)] %)] เขามามีบทบาทในกลุมคนชวงอายุ เขามามีบทบาทในกลุมคนชวงอายุ เขามามีบทบาทในกลุมคนชวงอายุ เขามามีบทบาทในกลุมคนชวงอายุ 20202020----29 29 29 29 ปปปป

ทั้งนี้ สมารทโฟน จึงเปนประเภทโทรศัพทมือถือที่กลุมวัย ทั้งนี้ สมารทโฟน จึงเปนประเภทโทรศัพทมือถือที่กลุมวัย ทั้งนี้ สมารทโฟน จึงเปนประเภทโทรศัพทมือถือที่กลุมวัย ทั้งนี้ สมารทโฟน จึงเปนประเภทโทรศัพทมือถือที่กลุมวัย 20202020----29 29 29 29 ป นิยมป นิยมป นิยมป นิยม
ใชมากกวาโทรศัพทมือถือแบบเดิมใชมากกวาโทรศัพทมือถือแบบเดิมใชมากกวาโทรศัพทมือถือแบบเดิมใชมากกวาโทรศัพทมือถือแบบเดิม ((((63636363% : % : % : % : 33337777%)%)%)%)

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�
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ประเภทโทรศพัทมอืถอืทีใ่ชประเภทโทรศพัทมอืถอืทีใ่ชประเภทโทรศพัทมอืถอืทีใ่ชประเภทโทรศพัทมอืถอืทีใ่ช สมารทโฟนเปนประเภทโทรศัพทมือถือที่กลุมวัย สมารทโฟนเปนประเภทโทรศัพทมือถือที่กลุมวัย สมารทโฟนเปนประเภทโทรศัพทมือถือที่กลุมวัย สมารทโฟนเปนประเภทโทรศัพทมือถือที่กลุมวัย 20202020----29 29 29 29 ป นิยมใชมากกวาโทรศัพทมือถือแบบเดิมป นิยมใชมากกวาโทรศัพทมือถือแบบเดิมป นิยมใชมากกวาโทรศัพทมือถือแบบเดิมป นิยมใชมากกวาโทรศัพทมือถือแบบเดิม

สมารทโฟนสมารทโฟนสมารทโฟนสมารทโฟน

blackberryblackberryblackberryblackberry

IphoneIphoneIphoneIphone

othersothersothersothers

ไมใชสมารทโฟนไมใชสมารทโฟนไมใชสมารทโฟนไมใชสมารทโฟน

ไมระบุไมระบุไมระบุไมระบุ 1%

37%

25%

39%

40%

63%

UnderUnderUnderUnder    G.G.G.G. First J/Post .First J/Post .First J/Post .First J/Post . Worker/Post .Worker/Post .Worker/Post .Worker/Post .TotalTotalTotalTotal

0.4%

41%

24%

37%

44%

59%

(W)*

Social NetworkingSocial NetworkingSocial NetworkingSocial Networking เฟสบุค เฟสบุค เฟสบุค เฟสบุค ((((FacebookFacebookFacebookFacebook))))    เปน เปน เปน เปน Social Network Social Network Social Network Social Network ที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด รองมา คือ การใชออนไลน ที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด รองมา คือ การใชออนไลน ที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด รองมา คือ การใชออนไลน ที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด รองมา คือ การใชออนไลน 

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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N = N = N = N = 887887887887 N = N = N = N = 268268268268 N = N = N = N = 256256256256 N = N = N = N = 363363363363

เฟสบุค เฟสบุค เฟสบุค เฟสบุค ((((FacebookFacebookFacebookFacebook))))

ทวติเตอร ทวติเตอร ทวติเตอร ทวติเตอร ((((Twitter)Twitter)Twitter)Twitter)

ไฮไฟว ไฮไฟว ไฮไฟว ไฮไฟว ((((HiHiHiHi5555))))

WebblogWebblogWebblogWebblog

ออนไลนออนไลนออนไลนออนไลน    Chat application*Chat application*Chat application*Chat application*

web board web board web board web board ดานดานดานดานลงทุนลงทุนลงทุนลงทุน****

web board web board web board web board อื่นๆอื่นๆอื่นๆอื่นๆ

อืน่ๆอืน่ๆอืน่ๆอืน่ๆ

1111

2222

3333 (W)*

(UW)*

(UW)*

(UF)*

Social NetworkingSocial NetworkingSocial NetworkingSocial Networking
Chat Application Chat Application Chat Application Chat Application เชน เชน เชน เชน msn , msn , msn , msn , icqicqicqicq และ ทวิตเตอรและ ทวิตเตอรและ ทวิตเตอรและ ทวิตเตอร (Twitter) (Twitter) (Twitter) (Twitter) ตามลําดับ ตามลําดับ ตามลําดับ ตามลําดับ 

UnderUnderUnderUnder    G.G.G.G. First J/Post .First J/Post .First J/Post .First J/Post . Worker/Post .Worker/Post .Worker/Post .Worker/Post .TotalTotalTotalTotal

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยตัว
ยอในวงเล็บ U = Under 
Graduated, F= First 
Jobber/ Post Graduated, 
และ W = Worker/ Post 
Graduated



35353535

Key Finding :  Key Finding :  Key Finding :  Key Finding :  กลุมกลุมกลุมกลุมชวงอายุ ชวงอายุ ชวงอายุ ชวงอายุ 20202020----25 25 25 25 ปปปป    ((((Undergraduate Undergraduate Undergraduate Undergraduate และ และ และ และ First Jobber)First Jobber)First Jobber)First Jobber)    เปนกลุมหลักที่เปนกลุมหลักที่เปนกลุมหลักที่เปนกลุมหลักที่
นาสนใจนาสนใจนาสนใจนาสนใจ    โดยมีความพรอมตอการตอบรับสูการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีความพรอมตอการตอบรับสูการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีความพรอมตอการตอบรับสูการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีความพรอมตอการตอบรับสูการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 
มากกวากลุมที่มีอายุ มากกวากลุมที่มีอายุ มากกวากลุมที่มีอายุ มากกวากลุมที่มีอายุ 22226666 –––– 29 29 29 29 ปปปป (Worker) (Worker) (Worker) (Worker) 

เห็นไดจากขอมูลจากการศึกษา เชน เห็นไดจากขอมูลจากการศึกษา เชน เห็นไดจากขอมูลจากการศึกษา เชน เห็นไดจากขอมูลจากการศึกษา เชน 
�    มีภาระตอครอบครัวนอยกวากลุมที่มีอายุมากขึ้น มีภาระตอครอบครัวนอยกวากลุมที่มีอายุมากขึ้น มีภาระตอครอบครัวนอยกวากลุมที่มีอายุมากขึ้น มีภาระตอครอบครัวนอยกวากลุมที่มีอายุมากขึ้น 
�    มีความสนใจตอการลงทุนในหุนมีความสนใจตอการลงทุนในหุนมีความสนใจตอการลงทุนในหุนมีความสนใจตอการลงทุนในหุน
�    มีการใหความสําคัญตอการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมีการใหความสําคัญตอการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมีการใหความสําคัญตอการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมีการใหความสําคัญตอการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัว

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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�    มีการใหความสําคัญตอการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมีการใหความสําคัญตอการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมีการใหความสําคัญตอการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวมีการใหความสําคัญตอการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัว
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ผลสาํรวจพบวา ผลสาํรวจพบวา ผลสาํรวจพบวา ผลสาํรวจพบวา สดัสวนของกลุมคนโสดจะลดลงตามชวงสดัสวนของกลุมคนโสดจะลดลงตามชวงสดัสวนของกลุมคนโสดจะลดลงตามชวงสดัสวนของกลุมคนโสดจะลดลงตามชวง

อายุ อาจกลาวไดวา เมื่ออายุมากขึ้น ก็จะมีภาระทางอายุ อาจกลาวไดวา เมื่ออายุมากขึ้น ก็จะมีภาระทางอายุ อาจกลาวไดวา เมื่ออายุมากขึ้น ก็จะมีภาระทางอายุ อาจกลาวไดวา เมื่ออายุมากขึ้น ก็จะมีภาระทาง

ครอบครัวที่สูงขึ้นเชนกันครอบครัวที่สูงขึ้นเชนกันครอบครัวที่สูงขึ้นเชนกันครอบครัวที่สูงขึ้นเชนกัน

สถานภาพสมรสสถานภาพสมรสสถานภาพสมรสสถานภาพสมรส
TotalTotalTotalTotal

90909090%%%%

5555%%%%
3333%%%% 2222%%%%

อยูดวยกนักบัอยูดวยกนักบัอยูดวยกนักบัอยูดวยกนักบั
แฟน แฟน แฟน แฟน / / / / คนรกัคนรกัคนรกัคนรกั

โสดโสดโสดโสด

แตงงานแตงงานแตงงานแตงงาน////ไมมบีตุรไมมบีตุรไมมบีตุรไมมบีตุร แตงงานและมบีตุรแตงงานและมบีตุรแตงงานและมบีตุรแตงงานและมบีตุร

N (N (N (N (เฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอ) ) ) ) = = = = 886886886886

UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G. Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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99999999%%%%

1111%%%%อยูดวยกันกบั
แฟน / คนรัก

โสด

95959595%%%%

4444%%%%
1111%%%% 0000....4444%%%%

อยูดวยกันกบั
แฟน / คนรัก

โสด

แตงงาน/ไมมีบตุร แตงงานและมีบตุร

81818181%%%%

8888%%%%

6666%%%% 6666%%%%

อยูดวยกันกบั
แฟน / คนรัก

โสด

แตงงาน/ไมมีบตุร แตงงานและมีบตุร

N = N = N = N = 268268268268 N = N = N = N = 256256256256 N (N (N (N (เฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอ) ) ) ) = = = = 362362362362

: Q: Q: Q: Q7777

UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G. Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.

(FW)*

(UF)* (UF)*

(U)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยตัวยอในวงเล็บ U = Under Graduated, F= First Jobber/ Post Graduated, และ W = Worker/ Post Graduated



ความสนใจตอทางเลือกในการออมและการลงทนุความสนใจตอทางเลือกในการออมและการลงทนุความสนใจตอทางเลือกในการออมและการลงทนุความสนใจตอทางเลือกในการออมและการลงทนุ 37373737

หุนในตลาดหลักทรัพยฯ  (หุนสามัญ/หุนบุริมสิทธิ)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

อีทีเอฟ (ETF)

หนวยลงทุน

วอแรนท (ใบสําคัญแสดงสิทธิ)

ฟวเจอรส / ออปชั่น (ตราสารอนุพันธ)
DW (ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ)

DR (ใบแสดงสิทธิผลประโยชนจากหลักทรัพยอางอิง)

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน/หุนกู

UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G. Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.

หากเปรียบเทียบในแตละกลุม จะพบวา กลุม หากเปรียบเทียบในแตละกลุม จะพบวา กลุม หากเปรียบเทียบในแตละกลุม จะพบวา กลุม หากเปรียบเทียบในแตละกลุม จะพบวา กลุม Undergraduate Undergraduate Undergraduate Undergraduate และกลุม และกลุม และกลุม และกลุม First JobberFirst JobberFirst JobberFirst Jobber    มีสัดสวนความสนใจ มีสัดสวนความสนใจ มีสัดสวนความสนใจ มีสัดสวนความสนใจ ((((Interest) Interest) Interest) Interest) ตอการตอการตอการตอการ
ลงทุนหุนในตลาดหลักทรัพยสูงกวากลุม ลงทุนหุนในตลาดหลักทรัพยสูงกวากลุม ลงทุนหุนในตลาดหลักทรัพยสูงกวากลุม ลงทุนหุนในตลาดหลักทรัพยสูงกวากลุม Worker Worker Worker Worker อยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญ

3333(W)* (W)*

(W)*

2222

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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บัญชีเงินฝาก

สลากออมสิน
ตราสารหนี้ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ (เชน ตั๋วเงินคลัง
และพันธบัตรรัฐบาล) หรือรัฐวิสาหกิจ
ประกันชีวิต
กองทุนรวมอื่นๆ เชน LTF / RMF
ซื้อทอง

ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  เชน คอนโด ที่ดิน

ซื้อสลากกินแบงรัฐบาล

หวยใตดิน

เลนแชร

เลนพนันบอล

( ( ( ( N N N N = = = = 268268268268    )))) ( ( ( ( N N N N = = = = 222256 56 56 56 )))) ( ( ( ( N N N N = = = = 363 363 363 363 ))))

1111

2222 2222

1111

3333

2222

1111

(U)*

(U)* (U)*

(U)* (U)*

(U)* (U)*

(U)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยตัวยอในวงเล็บ U = Under Graduated, F= First Jobber/ Post Graduated, และ W = Worker/ Post Graduated



ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ((((แยกตามกลุมการศกึษาแยกตามกลุมการศกึษาแยกตามกลุมการศกึษาแยกตามกลุมการศกึษา))))

สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ ““““ตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนั””””

38383838

ฉันมีการวางแผนทางการเงินเพราะเปนเรื่องสําคัญใน
ชีวิต

ฉันมีความตั้งใจทําตามแผนทางการเงินที่ฉันวางไว

ฉันวางแผนที่จะเริ่มลงทุนทางการเงินกอนอายุ 30 ป

PlanningPlanningPlanningPlanning

Saving / Saving / Saving / Saving / ปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่ง

กลุม กลุม กลุม กลุม Worker/Post G. Worker/Post G. Worker/Post G. Worker/Post G. มีสัดสวนการใหความสําคัญกับการกันเงินสวนหนึ่งเพื่อเก็บออมมากกวากลุม มีสัดสวนการใหความสําคัญกับการกันเงินสวนหนึ่งเพื่อเก็บออมมากกวากลุม มีสัดสวนการใหความสําคัญกับการกันเงินสวนหนึ่งเพื่อเก็บออมมากกวากลุม มีสัดสวนการใหความสําคัญกับการกันเงินสวนหนึ่งเพื่อเก็บออมมากกวากลุม First Jobber First Jobber First Jobber First Jobber 
และ กลุม และ กลุม และ กลุม และ กลุม UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate    อยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญ

((((Sig.Sig.Sig.Sig.    ))))

(0.97)

(0.34)

(0.37)
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: Q: Q: Q: Q22222222 N = N = N = N = 268 268 268 268 N = N = N = N = 256 256 256 256 N = N = N = N = 363363363363

การกันเงินสวนหนึ่งเพื่อการออมเปนสิ่งที่ฉันให
ความสาํคัญและปฏิบัติเปนประจํา

ฉันมักจะมองหารายไดจากแหลงอื่นๆ นอกจากรายได
ประจํา

Saving / Saving / Saving / Saving / ปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่ง

ถาฉันจะลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ คนอยางฉันจะ
ตัดสินใจลงทุนจากการวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง

มากกวาฟงคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ

ฉันจะตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ก็ตอเมื่อมี
ขอมูลสนับสนุนมากกวาการใชสญัชาติญาณของตัวเอง

Information TakerInformation TakerInformation TakerInformation Taker

(0.5*)

(0.41)

(0.03*)

(0.57)

(UF)*

(U)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยตัวยอในวงเล็บ U = Under Graduated, 
F= First Jobber/ Post Graduated, และ W = Worker/ Post Graduated
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Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 1111

ตัวอยางชมรมหรือหนวยงานทีท่ํากจิกรรมเกีย่วกับเรื่อง ตัวอยางชมรมหรือหนวยงานทีท่ํากจิกรรมเกีย่วกับเรื่อง ตัวอยางชมรมหรือหนวยงานทีท่ํากจิกรรมเกีย่วกับเรื่อง ตัวอยางชมรมหรือหนวยงานทีท่ํากจิกรรมเกีย่วกับเรื่อง EntrepreneurialEntrepreneurialEntrepreneurialEntrepreneurial
� โครงการฝกอบรมผูประกอบการรายใหมของ สสวโครงการฝกอบรมผูประกอบการรายใหมของ สสวโครงการฝกอบรมผูประกอบการรายใหมของ สสวโครงการฝกอบรมผูประกอบการรายใหมของ สสว....

    จัดกิจกรรมทางการตลาดรวมกับชมรมหรือหนวยงานที่ทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง จัดกิจกรรมทางการตลาดรวมกับชมรมหรือหนวยงานที่ทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง จัดกิจกรรมทางการตลาดรวมกับชมรมหรือหนวยงานที่ทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง จัดกิจกรรมทางการตลาดรวมกับชมรมหรือหนวยงานที่ทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง 
Entrepreneurial Entrepreneurial Entrepreneurial Entrepreneurial เพื่อเขาถึงกลุมคนชวงอายุ เพื่อเขาถึงกลุมคนชวงอายุ เพื่อเขาถึงกลุมคนชวงอายุ เพื่อเขาถึงกลุมคนชวงอายุ 20202020----29 29 29 29 ป ที่มีศักยภาพในการลงทุนป ที่มีศักยภาพในการลงทุนป ที่มีศักยภาพในการลงทุนป ที่มีศักยภาพในการลงทุน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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� โครงการเจาสวันอย โครงการเจาสวันอย โครงการเจาสวันอย โครงการเจาสวันอย ((((โครงการพฒันาทกัษะเจาของธรุกจิรุนใหม โครงการพฒันาทกัษะเจาของธรุกจิรุนใหม โครงการพฒันาทกัษะเจาของธรุกจิรุนใหม โครงการพฒันาทกัษะเจาของธรุกจิรุนใหม SME Young SME Young SME Young SME Young 
Entrepreneur Program Entrepreneur Program Entrepreneur Program Entrepreneur Program หรอื หรอื หรอื หรอื SMESMESMESME----YEP) YEP) YEP) YEP) ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

� โครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรม SME SME SME SME ของ ของ ของ ของ KBankKBankKBankKBank
� โครงการฝกอบรมทายาทเถาแกของ โครงการฝกอบรมทายาทเถาแกของ โครงการฝกอบรมทายาทเถาแกของ โครงการฝกอบรมทายาทเถาแกของ SCG SCG SCG SCG และปนูนกอนิทรีและปนูนกอนิทรีและปนูนกอนิทรีและปนูนกอนิทรี
� โครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรม โครงการฝกอบรม Family Business Family Business Family Business Family Business ใหทายาทเถาแก จดัโดยมหาวทิยาลยัใหทายาทเถาแก จดัโดยมหาวทิยาลยัใหทายาทเถาแก จดัโดยมหาวทิยาลยัใหทายาทเถาแก จดัโดยมหาวทิยาลยั

ชัน้นาํ เชน ศศนิทร มหาวทิยาลยัหอการคา และมหาวทิยาลยักรงุเทพ ชัน้นาํ เชน ศศนิทร มหาวทิยาลยัหอการคา และมหาวทิยาลยักรงุเทพ ชัน้นาํ เชน ศศนิทร มหาวทิยาลยัหอการคา และมหาวทิยาลยักรงุเทพ ชัน้นาํ เชน ศศนิทร มหาวทิยาลยัหอการคา และมหาวทิยาลยักรงุเทพ 
� โครงการฝกอบรมทางดานอสงัหารมิทรพัยของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั โครงการฝกอบรมทางดานอสงัหารมิทรพัยของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั โครงการฝกอบรมทางดานอสงัหารมิทรพัยของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั โครงการฝกอบรมทางดานอสงัหารมิทรพัยของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

((((RECU) RECU) RECU) RECU) ซึง่นกัศกึษาสวนใหญเปนทายาทเถาแกทางดานอสงัหารมิทรพัยซึง่นกัศกึษาสวนใหญเปนทายาทเถาแกทางดานอสงัหารมิทรพัยซึง่นกัศกึษาสวนใหญเปนทายาทเถาแกทางดานอสงัหารมิทรพัยซึง่นกัศกึษาสวนใหญเปนทายาทเถาแกทางดานอสงัหารมิทรพัย
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Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 2222

ใชรายการเกมสโชวเปนชองทางในการสื่อสารถึงกลุมเปาหมาย โดยตลาดหลักทรัพยฯ ควรใชรายการเกมสโชวเปนชองทางในการสื่อสารถึงกลุมเปาหมาย โดยตลาดหลักทรัพยฯ ควรใชรายการเกมสโชวเปนชองทางในการสื่อสารถึงกลุมเปาหมาย โดยตลาดหลักทรัพยฯ ควรใชรายการเกมสโชวเปนชองทางในการสื่อสารถึงกลุมเปาหมาย โดยตลาดหลักทรัพยฯ ควร
มีสวนรวมจัดเกมสโชวในรูปแบบที่สนับสนุนการใหความรูดานการลงทุน มีสวนรวมจัดเกมสโชวในรูปแบบที่สนับสนุนการใหความรูดานการลงทุน มีสวนรวมจัดเกมสโชวในรูปแบบที่สนับสนุนการใหความรูดานการลงทุน มีสวนรวมจัดเกมสโชวในรูปแบบที่สนับสนุนการใหความรูดานการลงทุน 

ตัวอยางรายการ ตัวอยางรายการ ตัวอยางรายการ ตัวอยางรายการ “SME “SME “SME “SME ตีแตกตีแตกตีแตกตีแตก” ” ” ” 

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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ตัวอยางรายการ ตัวอยางรายการ ตัวอยางรายการ ตัวอยางรายการ “SME “SME “SME “SME ตีแตกตีแตกตีแตกตีแตก” ” ” ” 

รายการเกมสโชว วาไรตี ้โดยม ีรายการเกมสโชว วาไรตี ้โดยม ีรายการเกมสโชว วาไรตี ้โดยม ีรายการเกมสโชว วาไรตี ้โดยม ีconcept concept concept concept ของรายการวา ของรายการวา ของรายการวา ของรายการวา ““““คดิจะเปนคดิจะเปนคดิจะเปนคดิจะเปน    SMESMESMESME ตองตองตองตอง    ตโีจทยใหตโีจทยใหตโีจทยใหตโีจทยให    แตกแตกแตกแตก””””



กลุมผูลงทนุในปจจบุนั กลุมผูลงทนุในปจจบุนั กลุมผูลงทนุในปจจบุนั กลุมผูลงทนุในปจจบุนั ((((Current Customer)Current Customer)Current Customer)Current Customer)

Key Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic Direction    
((((ประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม) ) ) ) 

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร



42424242

มโีอกาสเปนมโีอกาสเปนมโีอกาสเปนมโีอกาสเปนเพศชาย เพศชาย เพศชาย เพศชาย > > > > เพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิอยากลองอยากลองอยากลองอยากลอง
อยากมปีระสบการณอยากมปีระสบการณอยากมปีระสบการณอยากมปีระสบการณ

อยากอยากอยากอยากมรีายไดเสรมิมรีายไดเสรมิมรีายไดเสรมิมรีายไดเสรมิ

Key Finding :  Key Finding :  Key Finding :  Key Finding :  กลุมผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ชวงอายุ กลุมผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ชวงอายุ กลุมผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ชวงอายุ กลุมผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ชวงอายุ 20202020----29 29 29 29 ป มีสมมุติฐาน ป มีสมมุติฐาน ป มีสมมุติฐาน ป มีสมมุติฐาน 
Character Character Character Character ที่เดนชัดดังนี้ที่เดนชัดดังนี้ที่เดนชัดดังนี้ที่เดนชัดดังนี้

� เพศมีผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เพศมีผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เพศมีผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เพศมีผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 
โดยเพศชายมีความเปน โดยเพศชายมีความเปน โดยเพศชายมีความเปน โดยเพศชายมีความเปน Risk Taker Risk Taker Risk Taker Risk Taker มากกวามากกวามากกวามากกวา
เพศหญิงเพศหญิงเพศหญิงเพศหญิง

� ทั้งนี้ กลุมผูลงทุนเพศชาย ทั้งนี้ กลุมผูลงทุนเพศชาย ทั้งนี้ กลุมผูลงทุนเพศชาย ทั้งนี้ กลุมผูลงทุนเพศชาย ((((58585858%)%)%)%)    มากกวามากกวามากกวามากกวา
เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง ((((42424242%)%)%)%)อยากลองอยากมีประสบการณและตองการมีอยากลองอยากมีประสบการณและตองการมีอยากลองอยากมีประสบการณและตองการมีอยากลองอยากมีประสบการณและตองการมี

รายไดเสริมจากงานประจํารายไดเสริมจากงานประจํารายไดเสริมจากงานประจํารายไดเสริมจากงานประจํา เปนเหตุผลหลักที่เปนเหตุผลหลักที่เปนเหตุผลหลักที่เปนเหตุผลหลักที่

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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อยูในสภาพแวดลอมอยูในสภาพแวดลอมอยูในสภาพแวดลอมอยูในสภาพแวดลอม
ทีเ่อือ้ใหเกดิการลงทนุทีเ่อือ้ใหเกดิการลงทนุทีเ่อือ้ใหเกดิการลงทนุทีเ่อือ้ใหเกดิการลงทนุ

พืน้ฐานครอบครวัมฐีานะในระดบัหนึง่พืน้ฐานครอบครวัมฐีานะในระดบัหนึง่พืน้ฐานครอบครวัมฐีานะในระดบัหนึง่พืน้ฐานครอบครวัมฐีานะในระดบัหนึง่
รายไดเสริมจากงานประจํารายไดเสริมจากงานประจํารายไดเสริมจากงานประจํารายไดเสริมจากงานประจํา เปนเหตุผลหลักที่เปนเหตุผลหลักที่เปนเหตุผลหลักที่เปนเหตุผลหลักที่
ทําใหกลุมคนวัย ทําใหกลุมคนวัย ทําใหกลุมคนวัย ทําใหกลุมคนวัย 20202020----29 29 29 29 ป ตองการลงทุนในป ตองการลงทุนในป ตองการลงทุนในป ตองการลงทุนใน
หุน โดยมองผลประโยชนในระยะสั้นเปนหลักหุน โดยมองผลประโยชนในระยะสั้นเปนหลักหุน โดยมองผลประโยชนในระยะสั้นเปนหลักหุน โดยมองผลประโยชนในระยะสั้นเปนหลัก

กลุมผูลงทุนอยูในกทมกลุมผูลงทุนอยูในกทมกลุมผูลงทุนอยูในกทมกลุมผูลงทุนอยูในกทม. (. (. (. (70707070%) %) %) %) มากกวามากกวามากกวามากกวา
ในตางจังหวัด ในตางจังหวัด ในตางจังหวัด ในตางจังหวัด ((((30303030%)%)%)%)

อยูกรงุเทพฯอยูกรงุเทพฯอยูกรงุเทพฯอยูกรงุเทพฯ

� กําลังศึกษาหรือจบในคณะที่ใหความรูทางดานการเงนิและการลงทนุ กําลังศึกษาหรือจบในคณะที่ใหความรูทางดานการเงนิและการลงทนุ กําลังศึกษาหรือจบในคณะที่ใหความรูทางดานการเงนิและการลงทนุ กําลังศึกษาหรือจบในคณะที่ใหความรูทางดานการเงนิและการลงทนุ 
เชน คณะพาณิชยศาสตร คณะเศรษฐศาสตร เปนตนเชน คณะพาณิชยศาสตร คณะเศรษฐศาสตร เปนตนเชน คณะพาณิชยศาสตร คณะเศรษฐศาสตร เปนตนเชน คณะพาณิชยศาสตร คณะเศรษฐศาสตร เปนตน

� พอแมประกอบธุรกิจสวนตัวพอแมประกอบธุรกิจสวนตัวพอแมประกอบธุรกิจสวนตัวพอแมประกอบธุรกิจสวนตัว
� พอแม ญาติ หรือคนรูจักใกลชิด ลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯพอแม ญาติ หรือคนรูจักใกลชิด ลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯพอแม ญาติ หรือคนรูจักใกลชิด ลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯพอแม ญาติ หรือคนรูจักใกลชิด ลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ

โดยเฉลี่ยแลวรายไดสวนตัวและรายไดโดยเฉลี่ยแลวรายไดสวนตัวและรายไดโดยเฉลี่ยแลวรายไดสวนตัวและรายไดโดยเฉลี่ยแลวรายไดสวนตัวและรายได
ครอบครัวของกลุมผูลงทุน ครอบครัวของกลุมผูลงทุน ครอบครัวของกลุมผูลงทุน ครอบครัวของกลุมผูลงทุน SET SET SET SET มากกวากลุม มากกวากลุม มากกวากลุม มากกวากลุม 
NonNonNonNon----SETSETSETSET    22222222%%%%    และและและและ20202020% % % % ตามลําดับตามลําดับตามลําดับตามลําดับ



43434343

เพศเพศเพศเพศ หากแบงแยกเพศตามกลุมผูลงทุนใน หากแบงแยกเพศตามกลุมผูลงทุนใน หากแบงแยกเพศตามกลุมผูลงทุนใน หากแบงแยกเพศตามกลุมผูลงทุนใน SET SET SET SET และ และ และ และ NonNonNonNon----SET SET SET SET จะพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุม จะพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุม จะพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุม จะพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุม 

SET SET SET SET มีสัดสวนเพศชายที่ มีสัดสวนเพศชายที่ มีสัดสวนเพศชายที่ มีสัดสวนเพศชายที่ 58585858% % % % เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง 42424242% % % % ขณะที่ ขณะที่ ขณะที่ ขณะที่ NonNonNonNon----SETSETSETSET    มีสัดสวนเพศชาย มีสัดสวนเพศชาย มีสัดสวนเพศชาย มีสัดสวนเพศชาย 37373737% % % % เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง เพศหญิง 63636363%%%%

58585858%%%%
42424242%%%%

ชายหญิง

37373737%%%%

63636363%%%%

ชายหญิง

SETSETSETSET NonNonNonNon----SETSETSETSET

(N)*
(S)*

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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N N N N     = = = = 161161161161 N (N (N (N (เฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอ) ) ) ) = = = = 719719719719

: : : : QQQQ3333

หากกาํลงัศกึษาหรอืจบในคณะพาณชิยศาสตรและคณะเศรษฐศาสตรจะมโีอกาสเปนผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ หากกาํลงัศกึษาหรอืจบในคณะพาณชิยศาสตรและคณะเศรษฐศาสตรจะมโีอกาสเปนผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ หากกาํลงัศกึษาหรอืจบในคณะพาณชิยศาสตรและคณะเศรษฐศาสตรจะมโีอกาสเปนผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ หากกาํลงัศกึษาหรอืจบในคณะพาณชิยศาสตรและคณะเศรษฐศาสตรจะมโีอกาสเปนผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ 
มากกวาศึกษาในคณะอื่นๆมากกวาศึกษาในคณะอื่นๆมากกวาศึกษาในคณะอื่นๆมากกวาศึกษาในคณะอื่นๆ

คณะคณะคณะคณะ ((((NNNN)))) (%)(%)(%)(%)
SETSETSETSET Non SETNon SETNon SETNon SET TotalTotalTotalTotal SETSETSETSET Non SETNon SETNon SETNon SET

คณะบรหิารธรุกจิคณะบรหิารธรุกจิคณะบรหิารธรุกจิคณะบรหิารธรุกจิ----บญัชีบญัชีบญัชีบญัชี----การจดัการการจดัการการจดัการการจดัการ 94949494 298298298298 392392392392 58585858%%%% 41%41%41%41%
คณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตรคณะเศรษฐศาสตร 31313131 80808080 111111111111 19191919%%%% 11%11%11%11%
คณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตรคณะแพทยศาสตร----วิทยาศาสตรวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร 25252525 183183183183 208208208208 16161616%%%% 25%25%25%25%
คณะนเิทศศาสตรคณะนเิทศศาสตรคณะนเิทศศาสตรคณะนเิทศศาสตร----สงัคมศาสตรสงัคมศาสตรสงัคมศาสตรสงัคมศาสตร 9999 136136136136 145145145145 6666%%%% 19%19%19%19%
คณะเกษตรศาสตรคณะเกษตรศาสตรคณะเกษตรศาสตรคณะเกษตรศาสตร----อตุสาหกรรมศาสตรอตุสาหกรรมศาสตรอตุสาหกรรมศาสตรอตุสาหกรรมศาสตร 2222 23232323 25252525 1111%%%% 3%3%3%3%
TotalTotalTotalTotal 161161161161 720720720720 881881881881 100100100100%%%% 100%100%100%100%

คณะทีศ่กึษาคณะทีศ่กึษาคณะทีศ่กึษาคณะทีศ่กึษา

(N)*

(N)*

(S)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยตัวยอในวงเล็บ S = SET และ N = Non-SET



รายไดสวนตวัรายไดสวนตวัรายไดสวนตวัรายไดสวนตวั

N N N N ((((887887887887))))

ไมเกิน 13,000

13,001 - 15,000

15,001 - 20,000

20,001 - 25,000

TotalTotalTotalTotal

((((161161161161)))) ((((726726726726))))

44444444

กลุมผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ มคีาเฉลีย่รายไดสวนตวัสงูกวาคาเฉลีย่ของกลุมผูไมลงทนุอยางมนียัสาํคญักลุมผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ มคีาเฉลีย่รายไดสวนตวัสงูกวาคาเฉลีย่ของกลุมผูไมลงทนุอยางมนียัสาํคญักลุมผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ มคีาเฉลีย่รายไดสวนตวัสงูกวาคาเฉลีย่ของกลุมผูไมลงทนุอยางมนียัสาํคญักลุมผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ มคีาเฉลีย่รายไดสวนตวัสงูกวาคาเฉลีย่ของกลุมผูไมลงทนุอยางมนียัสาํคญั

SETSETSETSET NonNonNonNon----SETSETSETSET

(S)*

(N)*

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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20,001 - 25,000

25,001 - 30,000

30,001 - 40,000

40,001 - 50,000

50,001 - 60,000

60,001 บาท ขึ้นไป

: Q: Q: Q: Q8888

คาคาคาคาเฉลีย่รายได เฉลีย่รายได เฉลีย่รายได เฉลีย่รายได ((((บาทบาทบาทบาท)))) 22222222,,,,481481481481 18181818,,,,487487487487
TTTT----testtesttesttest Sig.Sig.Sig.Sig.
4.100 0.000**

(N)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05  **แตกตางอยางมนีัยสําคัญทีร่ะดับ .01 โดยตัวยอในวงเล็บ S = SET และ N = Non-SET



รายไดครอบครวัรายไดครอบครวัรายไดครอบครวัรายไดครอบครวั

ไมเกิน  50,000

50,001 -  75,000

75,001 - 100,000

100,001 - 150,000

45454545

กลุมผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ มคีาเฉลีย่รายไดครอบครวัสงูกวาคาเฉลีย่ของกลุมผูไมลงทนุอยางมนียัสาํคญักลุมผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ มคีาเฉลีย่รายไดครอบครวัสงูกวาคาเฉลีย่ของกลุมผูไมลงทนุอยางมนียัสาํคญักลุมผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ มคีาเฉลีย่รายไดครอบครวัสงูกวาคาเฉลีย่ของกลุมผูไมลงทนุอยางมนียัสาํคญักลุมผูลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ มคีาเฉลีย่รายไดครอบครวัสงูกวาคาเฉลีย่ของกลุมผูไมลงทนุอยางมนียัสาํคญั

N N N N ((((887887887887))))

TotalTotalTotalTotal
((((161161161161)))) ((((726726726726))))

SETSETSETSET NonNonNonNon----SETSETSETSET

(S)*

(S)*

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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150,001 - 200,000

200,001 - 250,000

250,001 - 300,000

300,001 - 350,000

350,001 - 400,000

400,001 บาท ขึ้นไป

: : : : Q10Q10Q10Q10

คาคาคาคาเฉลีย่รายได เฉลีย่รายได เฉลีย่รายได เฉลีย่รายได ((((บาทบาทบาทบาท)))) 157157157157,,,,220220220220 130130130130,,,,527527527527
TTTT----testtesttesttest Sig.Sig.Sig.Sig.
3.107 0.002**

(N)*

(N)*

(N)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05  **แตกตางอยางมนีัยสําคัญทีร่ะดับ .01 โดยตัวยอในวงเล็บ S = SET และ N = Non-SET



ฉันลงทนุในหุนเพราะอยากรูและอยากมีประสบการณ

ฉันลงทนุในหุนเพราะตองการกระจายความเสี่ยงจากการ
ลงทุน ในสนิทรัพยประเภทอื่น

การลงทนุในหุนถือเปนงานอดิเรกของฉนั

ตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนั ไมตรงกบัฉันไมตรงกบัฉันไมตรงกบัฉันไมตรงกบัฉัน

เหตผุลทีล่งทนุซือ้ขายหุน เหตผุลทีล่งทนุซือ้ขายหุน เหตผุลทีล่งทนุซือ้ขายหุน เหตผุลทีล่งทนุซือ้ขายหุน ((((ภาพรวมภาพรวมภาพรวมภาพรวม))))

Current CustomerCurrent CustomerCurrent CustomerCurrent Customer

จากการสํารวจ พบวา จากการสํารวจ พบวา จากการสํารวจ พบวา จากการสํารวจ พบวา กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย 20202020----29 29 29 29 ป ที่ป ที่ป ที่ป ที่มีการลงทุนในปจจุบันมีการลงทุนในปจจุบันมีการลงทุนในปจจุบันมีการลงทุนในปจจุบันสวนใหญระบุเหตุผลในการลงทุน  คือ สวนใหญระบุเหตุผลในการลงทุน  คือ สวนใหญระบุเหตุผลในการลงทุน  คือ สวนใหญระบุเหตุผลในการลงทุน  คือ 
““““อยากรูและอยากมีประสบการณอยากรูและอยากมีประสบการณอยากรูและอยากมีประสบการณอยากรูและอยากมีประสบการณ” ” ” ” ((((93939393%%%%)  )  )  )  รองลงมา คือ  รองลงมา คือ  รองลงมา คือ  รองลงมา คือ  ““““ตองการมีรายไดเสริมจากงานประจําตองการมีรายไดเสริมจากงานประจําตองการมีรายไดเสริมจากงานประจําตองการมีรายไดเสริมจากงานประจํา””””    ((((90909090%%%%))))

46464646

67676767%%%%

93939393%%%%

33333333%%%%

7777%%%%

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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: Q: Q: Q: Q53535353

การลงทนุในหุนถือเปนงานอดิเรกของฉนั

การลงทนุในหุนเปนกิจกรรมเพื่อเขาสังคมอยางหนึ่งในหมู
เพื่อน

ฉันลงทนุในหุนเพราะตองการมีอาชีพเปนนกัลงทนุในอนาคต

ฉันลงทนุในหุนเพราะตองการมีรายไดเสริมจากงานประจํา

ฉันรูสกึไดครอบครองเปนเจาของธุรกิจของหุนที่ฉนัลงทนุ

(N (N (N (N = = = = 147147147147))))

54545454%%%%

90909090%%%%

59595959%%%%

45454545%%%%

70707070%%%%

46464646%%%%

10101010%%%%

41414141%%%%

55555555%%%%

30303030%%%%

0000%%%% 20202020%%%% 40404040%%%% 60606060%%%% 80808080%%%% 100100100100%%%%



47474747

Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : นอกจากนอกจากนอกจากนอกจากเพื่อนและคนรูจักเพื่อนและคนรูจักเพื่อนและคนรูจักเพื่อนและคนรูจักเปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมผูลงทุนใน เปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมผูลงทุนใน เปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมผูลงทุนใน เปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมผูลงทุนใน SET SET SET SET รูจักรูจักรูจักรูจัก
เกี่ยวกับหุนแลว การรับทราบจากเพื่อนสนิท เกี่ยวกับหุนแลว การรับทราบจากเพื่อนสนิท เกี่ยวกับหุนแลว การรับทราบจากเพื่อนสนิท เกี่ยวกับหุนแลว การรับทราบจากเพื่อนสนิท / / / / หนังสือเกี่ยวกับการเงิน หนังสือเกี่ยวกับการเงิน หนังสือเกี่ยวกับการเงิน หนังสือเกี่ยวกับการเงิน / / / / งานงานงานงาน
สัมมนาวิชาการ และในวิชาเรียนปริญญาโท ยังเปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมสัมมนาวิชาการ และในวิชาเรียนปริญญาโท ยังเปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมสัมมนาวิชาการ และในวิชาเรียนปริญญาโท ยังเปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุมสัมมนาวิชาการ และในวิชาเรียนปริญญาโท ยังเปนแหลงสําคัญที่ทําใหกลุม
ผูลงทุนรูจักเกี่ยวกับหุนผูลงทุนรูจักเกี่ยวกับหุนผูลงทุนรูจักเกี่ยวกับหุนผูลงทุนรูจักเกี่ยวกับหุน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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แหลงทีท่ําใหรูจักเกีย่วกบัหุนแหลงทีท่ําใหรูจักเกีย่วกบัหุนแหลงทีท่ําใหรูจักเกีย่วกบัหุนแหลงทีท่ําใหรูจักเกีย่วกบัหุน

คนในครอบครัว / ญาติ

เพื่อนสนิท

เพื่อน / คนรูจัก

นิตยสาร / หนังสือพิมพธุรกิจ

TotalTotalTotalTotal SETSETSETSET NonNonNonNon----SETSETSETSET

48484848

(N)*

กลุมผูลงทุนใน กลุมผูลงทุนใน กลุมผูลงทุนใน กลุมผูลงทุนใน SET SET SET SET มีการรับทราบจากเพื่อนสนิท มีการรับทราบจากเพื่อนสนิท มีการรับทราบจากเพื่อนสนิท มีการรับทราบจากเพื่อนสนิท / / / / หนังสือเกี่ยวกับการเงิน หนังสือเกี่ยวกับการเงิน หนังสือเกี่ยวกับการเงิน หนังสือเกี่ยวกับการเงิน / / / / งานสัมมนางานสัมมนางานสัมมนางานสัมมนา

วิชาการ และในวิชาเรียนปริญญาโท สูงกวากลุม วิชาการ และในวิชาเรียนปริญญาโท สูงกวากลุม วิชาการ และในวิชาเรียนปริญญาโท สูงกวากลุม วิชาการ และในวิชาเรียนปริญญาโท สูงกวากลุม NonNonNonNon----SET SET SET SET อยางมีนัยสําคัญ อยางมีนัยสําคัญ อยางมีนัยสําคัญ อยางมีนัยสําคัญ 

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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หนังสือเกี่ยวกับการเงิน

งานสัมมนาวิชาการ

ในวิชาเรียนปริญญาตรี

ในวิชาเรียนปริญญาโท

สื่อประชาสัมพันธของ
ตลาดหลักทรัพยฯ

อื่นๆ 

ไมระบุ

(N)*

(N)*

(N)*

N = N = N = N = 887887887887 N = N = N = N = 161161161161 N = N = N = N = 726726726726

: Q: Q: Q: Q29292929 หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05  โดยตัวยอในวงเล็บ S = SET และ N = Non-SET



49494949

กลุม กลุม กลุม กลุม AAAA กลุม กลุม กลุม กลุม BBBB กลุม กลุม กลุม กลุม CCCC

สัดสวนระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุม สัดสวนระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุม สัดสวนระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุม สัดสวนระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุม AAAA        ((((ผูลงทุนในปจจุบันผูลงทุนในปจจุบันผูลงทุนในปจจุบันผูลงทุนในปจจุบัน++++ผูลงทุนในอดีตและจะลงทุนในอนาคตผูลงทุนในอดีตและจะลงทุนในอนาคตผูลงทุนในอดีตและจะลงทุนในอนาคตผูลงทุนในอดีตและจะลงทุนในอนาคต) ) ) ) มีมมีีมี
สัดสวนของระดับการศึกษาสูงกวากลุม สัดสวนของระดับการศึกษาสูงกวากลุม สัดสวนของระดับการศึกษาสูงกวากลุม สัดสวนของระดับการศึกษาสูงกวากลุม BBBB    และ และ และ และ CCCC    ในขณะที่กลุม ในขณะที่กลุม ในขณะที่กลุม ในขณะที่กลุม BBBB    ((((กลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุน) ) ) ) มีสัดสวนของระดับการศึกษามีสัดสวนของระดับการศึกษามีสัดสวนของระดับการศึกษามีสัดสวนของระดับการศึกษา
สูงกวากลุม สูงกวากลุม สูงกวากลุม สูงกวากลุม CCCC    ((((กลุมที่ไมคิดลงทุนกลุมที่ไมคิดลงทุนกลุมที่ไมคิดลงทุนกลุมที่ไมคิดลงทุน))))

Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : ระดับความรูหรือการศึกษาที่สูงขึ้น จะทําใหมีโอกาสเขามาลงทุนในตลาดระดับความรูหรือการศึกษาที่สูงขึ้น จะทําใหมีโอกาสเขามาลงทุนในตลาดระดับความรูหรือการศึกษาที่สูงขึ้น จะทําใหมีโอกาสเขามาลงทุนในตลาดระดับความรูหรือการศึกษาที่สูงขึ้น จะทําใหมีโอกาสเขามาลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ เพิ่มสูงขึ้นหลักทรัพยฯ เพิ่มสูงขึ้นหลักทรัพยฯ เพิ่มสูงขึ้นหลักทรัพยฯ เพิ่มสูงขึ้น

(ผูลงทุนในปจจุบัน + ผูลงทุนในอดีตและ (ผูที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคต) (ผูที่ไมเคยลงทุนและคาดวาจะไมลงทุนในอนาคต)

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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N = N = N = N = 162162162162 N = N = N = N = 289289289289 N = N = N = N = 384384384384

ปริญญาตรี

กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

36363636%%%%

42424242%%%%

17171717%%%%

4444%%%% 1111%%%%

ปริญญาตรี

กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาโท

ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท

27272727%%%%

56565656%%%%

10101010%%%%

5555%%%% 1111%%%%

ปริญญาตรี

กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาโท

ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท

: Q: Q: Q: Q6666

(B)*

(C)*

(BC)*

(C)*

(AC)* (AC)*
(AB)*

(AB)*

(B)*
กําลังศึกษาระดับ

ปริญญาโท

(ผูลงทุนในปจจุบัน + ผูลงทุนในอดีตและ
จะลงทุนในอนาคต)

(ผูที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคต) (ผูที่ไมเคยลงทุนและคาดวาจะไมลงทุนในอนาคต)

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05  โดยตัวยอในวงเล็บ A = กลุม A, B = กลุม B, C = กลุม C 



50505050

Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : กลุมผูลงทุนใน กลุมผูลงทุนใน กลุมผูลงทุนใน กลุมผูลงทุนใน SET SET SET SET และกลุมผูที่ไมลงทุนใน และกลุมผูที่ไมลงทุนใน และกลุมผูที่ไมลงทุนใน และกลุมผูที่ไมลงทุนใน SET SET SET SET มีทัศนคติแตกตางมีทัศนคติแตกตางมีทัศนคติแตกตางมีทัศนคติแตกตางกันกันกันกัน
อยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุมที่มีการลงทุนใน โดยกลุมที่มีการลงทุนใน โดยกลุมที่มีการลงทุนใน โดยกลุมที่มีการลงทุนใน SET SET SET SET มีความตั้งใจในมีความตั้งใจในมีความตั้งใจในมีความตั้งใจในการออมเงิน การออมเงิน การออมเงิน การออมเงิน 
การทําตามการทําตามการทําตามการทําตามแผนทางการเงินแผนทางการเงินแผนทางการเงินแผนทางการเงิน    และมองหาและมองหาและมองหาและมองหารายไดจากแหลงอื่นๆรายไดจากแหลงอื่นๆรายไดจากแหลงอื่นๆรายไดจากแหลงอื่นๆ    มากกวากลุมที่มากกวากลุมที่มากกวากลุมที่มากกวากลุมที่
ไมมีการลงทุนไมมีการลงทุนไมมีการลงทุนไมมีการลงทุน

นอกจากนี้ กลุมผูลงทุนใน นอกจากนี้ กลุมผูลงทุนใน นอกจากนี้ กลุมผูลงทุนใน นอกจากนี้ กลุมผูลงทุนใน SET SET SET SET สวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมสวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมสวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมสวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุม
ผูที่ไมลงทุนผูที่ไมลงทุนผูที่ไมลงทุนผูที่ไมลงทุน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ((((แยกตามสถานะการลงทนุแยกตามสถานะการลงทนุแยกตามสถานะการลงทนุแยกตามสถานะการลงทนุ))))

สําหรับทัศนคติแยกตามสถานะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ พบวา กลุมที่ไมมีการลงทุนใน สําหรับทัศนคติแยกตามสถานะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ พบวา กลุมที่ไมมีการลงทุนใน สําหรับทัศนคติแยกตามสถานะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ พบวา กลุมที่ไมมีการลงทุนใน สําหรับทัศนคติแยกตามสถานะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ พบวา กลุมที่ไมมีการลงทุนใน SET SET SET SET และกลุมทีม่กีารลงทนุใน และกลุมทีม่กีารลงทนุใน และกลุมทีม่กีารลงทนุใน และกลุมทีม่กีารลงทนุใน 
SET SET SET SET มีทัศนคติแตกตางกันอยามีทัศนคติแตกตางกันอยามีทัศนคติแตกตางกันอยามีทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญโดยงมีนัยสําคัญโดยงมีนัยสําคัญโดยงมีนัยสําคัญโดยกลุมที่มีการลงทุนใน กลุมที่มีการลงทุนใน กลุมที่มีการลงทุนใน กลุมที่มีการลงทุนใน SET SET SET SET มีความตั้งใจในการออมเงินและมีความตั้งใจในการออมเงินและมีความตั้งใจในการออมเงินและมีความตั้งใจในการออมเงินและการทําตามแผนการทําตามแผนการทําตามแผนการทําตามแผน
ทางการเงิน และมองหารายไดจากแหลงอื่นๆ มากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนทางการเงิน และมองหารายไดจากแหลงอื่นๆ มากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนทางการเงิน และมองหารายไดจากแหลงอื่นๆ มากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนทางการเงิน และมองหารายไดจากแหลงอื่นๆ มากกวากลุมที่ไมมีการลงทุน

51515151

ฉันมีการวางแผนทางการเงินเพราะเปนเรื่องสําคัญใน
ชีวิต

ฉันมีความตั้งใจทําตามแผนทางการเงินที่ฉันวางไว

ฉันวางแผนที่จะเริ่มลงทุนทางการเงินกอนอายุ 30 ป

PlanningPlanningPlanningPlanning

Saving / Saving / Saving / Saving / ปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่ง

สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ ““““ตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนั””””
((((Sig.Sig.Sig.Sig.    ))))

(0.06)

(0.01*)

(0.00**)

(N)*

(N)**

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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: Q: Q: Q: Q22222222

การกันเงินสวนหนึ่งเพื่อการออมเปนสิ่งที่ฉันให
ความสําคัญและปฏิบัติเปนประจํา

ฉันมักจะมองหารายไดจากแหลงอื่นๆ นอกจากรายได
ประจํา

Saving / Saving / Saving / Saving / ปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่งปองกนัความเสีย่ง

Information TakerInformation TakerInformation TakerInformation Taker

ถาฉันจะลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ คนอยางฉันจะ
ตัดสินใจลงทุนจากการวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง

มากกวาฟงคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ฉันจะตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ก็ตอเมื่อมี

ขอมูลสนับสนุนมากกวาการใชสัญชาติญาณของ
ตัวเอง

N = N = N = N = 726 726 726 726 N = N = N = N = 161161161161

(0.02*)

(0.00**)

(0.00**)

(0.51)

(N)*

(N)**

(N)**

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05  **แตกตางอยางมนีัยสําคัญทีร่ะดับ .01 
โดยตัวยอในวงเล็บ S = SET และ N = Non-SET



ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ((((แยกตามสถานะการลงทนุแยกตามสถานะการลงทนุแยกตามสถานะการลงทนุแยกตามสถานะการลงทนุ))))

กลุมที่มีการลงทุนใน กลุมที่มีการลงทุนใน กลุมที่มีการลงทุนใน กลุมที่มีการลงทุนใน SET SET SET SET สวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนใน สวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนใน สวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนใน สวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนใน SET SET SET SET ซึง่กลุมทีไ่มมกีารลงทนุใน ซึง่กลุมทีไ่มมกีารลงทนุใน ซึง่กลุมทีไ่มมกีารลงทนุใน ซึง่กลุมทีไ่มมกีารลงทนุใน 
SET SET SET SET สวนใหญระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัว และตองการความมั่นใจในการลงทุนแมจะไดผลตอบแทนต่ํา สวนใหญระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัว และตองการความมั่นใจในการลงทุนแมจะไดผลตอบแทนต่ํา สวนใหญระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัว และตองการความมั่นใจในการลงทุนแมจะไดผลตอบแทนต่ํา สวนใหญระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัว และตองการความมั่นใจในการลงทุนแมจะไดผลตอบแทนต่ํา 

52525252

การที่เห็นคนอื่นลมเหลวจากการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ ทําใหฉันไมกลาลงทุน

Information effectInformation effectInformation effectInformation effect

Risk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk Lover

หากฉันไมมีความพรอมทางการเงินเพียงพอ ฉันจะ
ไมคิดลงทุน

สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ ““““ตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนั””””
((((Sig.Sig.Sig.Sig.    ))))

(0.00**)

(0.05*)

(S)**

(S)*

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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: Q: Q: Q: Q22222222

Entrepreneur / InvestorEntrepreneur / InvestorEntrepreneur / InvestorEntrepreneur / Investor

หากฉันมีเงินออม ฉันจะนําเงินไปลงทุนทําธุรกิจ
สวนตัวมากกวาลงทุนในตลาด

ไมคิดลงทุน

ฉันจะเลือกการลงทุนที่มั่นใจวาจะไมขาดทุนถึงแม
จะไดผลตอบแทนต่ํา

ในการลงทุน ฉันคาดหวังกําไรกอนโตที่ไดมางาย
และเร็ว ถึงแมจะมีความเสีย่งสูงมากก็ตาม

N = N = N = N = 726 726 726 726 N = N = N = N = 161161161161

(0.00**)

(0.01*)

(0.00**)

(S)**

(N)*

(S)**

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05  **แตกตางอยางมนีัยสําคัญทีร่ะดับ .01 
โดยตัวยอในวงเล็บ S = SET และ N = Non-SET



สดัสวนการใชชองทางซือ้ขายหุนสดัสวนการใชชองทางซือ้ขายหุนสดัสวนการใชชองทางซือ้ขายหุนสดัสวนการใชชองทางซือ้ขายหุน UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G. Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.TotalTotalTotalTotal

เจาหนาที่การตลาด 100%

เจาหนาที่การตลาด  > อินเตอรเน็ต

เจาหนาที่การตลาด  = อินเตอรเน็ต

เจาหนาที่การตลาด  < อินเตอรเน็ต

53535353

Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : ชองทางการซื้อขายหุนที่มีศักยภาพสําหรับกลุมที่มีการลงทุนใน ชองทางการซื้อขายหุนที่มีศักยภาพสําหรับกลุมที่มีการลงทุนใน ชองทางการซื้อขายหุนที่มีศักยภาพสําหรับกลุมที่มีการลงทุนใน ชองทางการซื้อขายหุนที่มีศักยภาพสําหรับกลุมที่มีการลงทุนใน SET SET SET SET     คือ คือ คือ คือ 
การซื้อขายผานทางการซื้อขายผานทางการซื้อขายผานทางการซื้อขายผานทางอินเตอรเน็ตอินเตอรเน็ตอินเตอรเน็ตอินเตอรเน็ต

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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: Q: Q: Q: Q66666666, , , , QQQQ67676767

อินเตอรเน็ต 100%

N = N = N = N = 141414147777 N = N = N = N = 37373737 N = N = N = N = 46464646 N = N = N = N = 66664444

อปุกรณสาํหรบัการซือ้ขายผานอนิเตอรเนต็อปุกรณสาํหรบัการซือ้ขายผานอนิเตอรเนต็อปุกรณสาํหรบัการซือ้ขายผานอนิเตอรเนต็อปุกรณสาํหรบัการซือ้ขายผานอนิเตอรเนต็

โทรศัพทมือถอื

คอมพิวเตอรตั้งโตะ

คอมพิวเตอรโนตบุค

แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC)

N = N = N = N = 33333333 N = N = N = N = 44444444 N = N = N = N = 55554444N N N N ((((เฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอ) ) ) ) = = = = 131131131131

(FW)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยตัวยอในวงเล็บ, U = Under Graduated, F= First Jobber/ Post Graduated, และ W = Worker/ Post Graduated



กลุมผูทีย่งัไมเปนลกูคาตลาดหลกัทรพัยฯ กลุมผูทีย่งัไมเปนลกูคาตลาดหลกัทรพัยฯ กลุมผูทีย่งัไมเปนลกูคาตลาดหลกัทรพัยฯ กลุมผูทีย่งัไมเปนลกูคาตลาดหลกัทรพัยฯ (Non Customer)(Non Customer)(Non Customer)(Non Customer)

Key Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic DirectionKey Findings & Strategic Direction    
((((ประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมประเด็นผลการศกึษาและแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม) ) ) ) 

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

Your MarketYour MarketYour MarketYour Market
Existing CustomerExisting CustomerExisting CustomerExisting Customer

First TierFirst TierFirst TierFirst Tier

Second Second Second Second 
TierTierTierTier

Third Third Third Third 
TierTierTierTier

1111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be”

2222nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”

3333rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”

กลุมทีไ่มใชลูกคาในปจจุบนัแตพรอมที่จะเขามาเปนลูกคาทนัททีี่กลุมทีไ่มใชลูกคาในปจจุบนัแตพรอมที่จะเขามาเปนลูกคาทนัททีี่กลุมทีไ่มใชลูกคาในปจจุบนัแตพรอมที่จะเขามาเปนลูกคาทนัททีี่กลุมทีไ่มใชลูกคาในปจจุบนัแตพรอมที่จะเขามาเปนลูกคาทนัททีี่
มีผลติภณัฑหรอืบริการทีต่รงตามความตองการมีผลติภณัฑหรอืบริการทีต่รงตามความตองการมีผลติภณัฑหรอืบริการทีต่รงตามความตองการมีผลติภณัฑหรอืบริการทีต่รงตามความตองการ

กลุมที่มีความรูและมีการรบัรูในผลติภณัฑและบริการ แตปฏเิสธที่จะเขากลุมที่มีความรูและมีการรบัรูในผลติภณัฑและบริการ แตปฏเิสธที่จะเขากลุมที่มีความรูและมีการรบัรูในผลติภณัฑและบริการ แตปฏเิสธที่จะเขากลุมที่มีความรูและมีการรบัรูในผลติภณัฑและบริการ แตปฏเิสธที่จะเขา
มาเปนลูกคา เพราะมีความรูสกึวาผลติภณัฑและบริการไมเหมาะสมกับมาเปนลูกคา เพราะมีความรูสกึวาผลติภณัฑและบริการไมเหมาะสมกับมาเปนลูกคา เพราะมีความรูสกึวาผลติภณัฑและบริการไมเหมาะสมกับมาเปนลูกคา เพราะมีความรูสกึวาผลติภณัฑและบริการไมเหมาะสมกับ
ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง ((((เชน มทีศันคตใินแงลบ มอีุปสรรคในการเขาถึงเชน มทีศันคตใินแงลบ มอีุปสรรคในการเขาถึงเชน มทีศันคตใินแงลบ มอีุปสรรคในการเขาถึงเชน มทีศันคตใินแงลบ มอีุปสรรคในการเขาถึง))))

กลุมทีไ่มมีความสนใจ ไมมีความรู และไมมีการรับรูถึงกลุมทีไ่มมีความสนใจ ไมมีความรู และไมมีการรับรูถึงกลุมทีไ่มมีความสนใจ ไมมีความรู และไมมีการรับรูถึงกลุมทีไ่มมีความสนใจ ไมมีความรู และไมมีการรับรูถึง
ผลติภณัฑและบริการ ผลติภณัฑและบริการ ผลติภณัฑและบริการ ผลติภณัฑและบริการ ((((ผลติภณัฑและบริการยงัเขาไมผลติภณัฑและบริการยงัเขาไมผลติภณัฑและบริการยงัเขาไมผลติภณัฑและบริการยงัเขาไม
ถึง หรอื เลอืกที่จะไมสนใจเพราะคดิวาไกลตัวถึง หรอื เลอืกที่จะไมสนใจเพราะคดิวาไกลตัวถึง หรอื เลอืกที่จะไมสนใจเพราะคดิวาไกลตัวถึง หรอื เลอืกที่จะไมสนใจเพราะคดิวาไกลตัว))))
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1111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be” กลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทันทีทีม่ีกลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทันทีทีม่ีกลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทันทีทีม่ีกลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทันทีทีม่ี
ผลิตภัณฑหรือบรกิารที่ตรงตามความตองการผลิตภัณฑหรือบรกิารที่ตรงตามความตองการผลิตภัณฑหรือบรกิารที่ตรงตามความตองการผลิตภัณฑหรือบรกิารที่ตรงตามความตองการ

Character  :    Character  :    Character  :    Character  :    ใหความสําคัญกับใหความสําคัญกับใหความสําคัญกับใหความสําคัญกับ    Primary Target Group Primary Target Group Primary Target Group Primary Target Group โดยการโดยการโดยการโดยการ Narrow Down Narrow Down Narrow Down Narrow Down จาก จาก จาก จาก 
Character Character Character Character ของ ของ ของ ของ Current Customer Current Customer Current Customer Current Customer หรือกลุมอายุ หรือกลุมอายุ หรือกลุมอายุ หรือกลุมอายุ 20202020----29 29 29 29 ปที่เขามาลงทุนปที่เขามาลงทุนปที่เขามาลงทุนปที่เขามาลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยแลวในปจจุบันในตลาดหลักทรัพยแลวในปจจุบันในตลาดหลักทรัพยแลวในปจจุบันในตลาดหลักทรัพยแลวในปจจุบัน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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กลุมทีต่อง กลุมทีต่อง กลุมทีต่อง กลุมทีต่อง FocusFocusFocusFocus
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1111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be” กลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทนัททีีม่ผีลติภณัฑกลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทนัททีีม่ผีลติภณัฑกลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทนัททีีม่ผีลติภณัฑกลุมทีไ่มใชลกูคาในปจจบุนัแตพรอมทีจ่ะเขามาเปนลกูคาทนัททีีม่ผีลติภณัฑ
หรอืบรกิารทีต่รงตามความตองการหรอืบรกิารทีต่รงตามความตองการหรอืบรกิารทีต่รงตามความตองการหรอืบรกิารทีต่รงตามความตองการ

Potential GroupPotential GroupPotential GroupPotential Group

Narrow  DownNarrow  DownNarrow  DownNarrow  Down

กลุมคนชวงกลุมคนชวงกลุมคนชวงกลุมคนชวงอาย ุอาย ุอาย ุอาย ุ20202020----29292929    ปปปป

มโีอกาสเปนเพศมโีอกาสเปนเพศมโีอกาสเปนเพศมโีอกาสเปนเพศชาชาชาชายมากกวาเพศหญงิยมากกวาเพศหญงิยมากกวาเพศหญงิยมากกวาเพศหญงิ

กรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานคร

อาย ุอาย ุอาย ุอาย ุ20202020----25 25 25 25 ปปปป

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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Narrow  DownNarrow  DownNarrow  DownNarrow  Down

Primary Target Primary Target Primary Target Primary Target GroupGroupGroupGroup

มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั / / / / สถาบนัการศกึษา สถาบนัการศกึษา สถาบนัการศกึษา สถาบนัการศกึษา 
คณะพาณชิย คณะพาณชิย คณะพาณชิย คณะพาณชิย / / / / เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร

สนใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯสนใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯสนใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯสนใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ
และพรอมทีจ่ะและพรอมทีจ่ะและพรอมทีจ่ะและพรอมทีจ่ะ    Take ActionTake ActionTake ActionTake Action

รายไดสวนตวัเฉลีย่ รายไดสวนตวัเฉลีย่ รายไดสวนตวัเฉลีย่ รายไดสวนตวัเฉลีย่ 22222222,,,,500500500500    บาทตอเดอืน บาทตอเดอืน บาทตอเดอืน บาทตอเดอืน 
หรอืหรอืหรอืหรอื

รายไดครอบครวัเฉลีย่ รายไดครอบครวัเฉลีย่ รายไดครอบครวัเฉลีย่ รายไดครอบครวัเฉลีย่ 157157157157,,,,300 300 300 300 บาทตอเดอืนบาทตอเดอืนบาทตอเดอืนบาทตอเดอืน

กลุมที่ตอง กลุมที่ตอง กลุมที่ตอง กลุมที่ตอง FocusFocusFocusFocus

Current Current Current Current Customer’s CharacterCustomer’s CharacterCustomer’s CharacterCustomer’s Character



575757571111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be”

Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 1 1 1 1 :::: ทําการประชาสัมพนัธ ทําการประชาสัมพนัธ ทําการประชาสัมพนัธ ทําการประชาสัมพนัธ ((((PR) PR) PR) PR) เพือ่ชีน้ําสูการลงทนุเพือ่ชีน้ําสูการลงทนุเพือ่ชีน้ําสูการลงทนุเพือ่ชีน้ําสูการลงทนุ

Season Season Season Season ((((ใชประโยชนจากกระแสการลงทนุใชประโยชนจากกระแสการลงทนุใชประโยชนจากกระแสการลงทนุใชประโยชนจากกระแสการลงทนุ))))

>> >> >> >> สื่อสารและประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมาย สื่อสารและประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมาย สื่อสารและประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมาย สื่อสารและประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมาย ((((Primary Target GroupPrimary Target GroupPrimary Target GroupPrimary Target Group) ) ) ) 
ในชวงในชวงในชวงในชวงที่เปนกระแส ที่เปนกระแส ที่เปนกระแส ที่เปนกระแส หรือ ชวงเวลาที่คนหรือ ชวงเวลาที่คนหรือ ชวงเวลาที่คนหรือ ชวงเวลาที่คนกลุมใหญใหความกลุมใหญใหความกลุมใหญใหความกลุมใหญใหความสนใจในสนใจในสนใจในสนใจใน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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ในชวงในชวงในชวงในชวงที่เปนกระแส ที่เปนกระแส ที่เปนกระแส ที่เปนกระแส หรือ ชวงเวลาที่คนหรือ ชวงเวลาที่คนหรือ ชวงเวลาที่คนหรือ ชวงเวลาที่คนกลุมใหญใหความกลุมใหญใหความกลุมใหญใหความกลุมใหญใหความสนใจในสนใจในสนใจในสนใจใน
ตลาดหุน หรือการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตลาดหุน หรือการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตลาดหุน หรือการลงทุนในตลาดหลักทรัพยตลาดหุน หรือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย

Investment Society for New Gen.Investment Society for New Gen.Investment Society for New Gen.Investment Society for New Gen.

สรางสงัคมการลงทนุสําหรบัคนรุนใหม สรางสงัคมการลงทนุสําหรบัคนรุนใหม สรางสงัคมการลงทนุสําหรบัคนรุนใหม สรางสงัคมการลงทนุสําหรบัคนรุนใหม เชนเชนเชนเชน
>> >> >> >> ตั้งชมรมตั้งชมรมตั้งชมรมตั้งชมรมนกัลงทนุรุนนกัลงทนุรุนนกัลงทนุรุนนกัลงทนุรุนเยาวในแตละมหาวทิยาลัยเยาวในแตละมหาวทิยาลัยเยาวในแตละมหาวทิยาลัยเยาวในแตละมหาวทิยาลัย
>> Section >> Section >> Section >> Section เสวนาสาํหรบั เสวนาสาํหรบั เสวนาสาํหรบั เสวนาสาํหรบั Junior Junior Junior Junior InvestorInvestorInvestorInvestor

� กจิกรรมกจิกรรมกจิกรรมกจิกรรม////เกมสเชงิสรางสรรค เกมสเชงิสรางสรรค เกมสเชงิสรางสรรค เกมสเชงิสรางสรรค 
� ไมเนนวชิาการมากเกนิไป ใชภาษาไมเนนวชิาการมากเกนิไป ใชภาษาไมเนนวชิาการมากเกนิไป ใชภาษาไมเนนวชิาการมากเกนิไป ใชภาษา

ทีเ่ขาใจงายในแบบคนรุนใหมทีเ่ขาใจงายในแบบคนรุนใหมทีเ่ขาใจงายในแบบคนรุนใหมทีเ่ขาใจงายในแบบคนรุนใหม
� เปนรปูธรรม เปนรปูธรรม เปนรปูธรรม เปนรปูธรรม / / / / ปฏบิตัไิดจรงิปฏบิตัไิดจรงิปฏบิตัไิดจรงิปฏบิตัไิดจรงิ
� เหน็ถงึประโยชนทีไ่ดรบัชดัเจนเหน็ถงึประโยชนทีไ่ดรบัชดัเจนเหน็ถงึประโยชนทีไ่ดรบัชดัเจนเหน็ถงึประโยชนทีไ่ดรบัชดัเจน
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Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 1 1 1 1 :::: ทําการประชาสัมพนัธ ทําการประชาสัมพนัธ ทําการประชาสัมพนัธ ทําการประชาสัมพนัธ ((((PR) PR) PR) PR) เพือ่ชีน้ําสูการลงทนุเพือ่ชีน้ําสูการลงทนุเพือ่ชีน้ําสูการลงทนุเพือ่ชีน้ําสูการลงทนุ

>> >> >> >> ใชใชใชใชสือ่อนิเตอรเนต็ เวบ็ไซตและสงัคมออนไลนเขาถงึสือ่อนิเตอรเนต็ เวบ็ไซตและสงัคมออนไลนเขาถงึสือ่อนิเตอรเนต็ เวบ็ไซตและสงัคมออนไลนเขาถงึสือ่อนิเตอรเนต็ เวบ็ไซตและสงัคมออนไลนเขาถงึกลุมกลุมกลุมกลุม

ใชประโยชนจาก ใชประโยชนจาก ใชประโยชนจาก ใชประโยชนจาก Social Network / SearchingSocial Network / SearchingSocial Network / SearchingSocial Network / Searching

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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>> >> >> >> ใชใชใชใชสือ่อนิเตอรเนต็ เวบ็ไซตและสงัคมออนไลนเขาถงึสือ่อนิเตอรเนต็ เวบ็ไซตและสงัคมออนไลนเขาถงึสือ่อนิเตอรเนต็ เวบ็ไซตและสงัคมออนไลนเขาถงึสือ่อนิเตอรเนต็ เวบ็ไซตและสงัคมออนไลนเขาถงึกลุมกลุมกลุมกลุม
>> >> >> >> ใหขอมลู ใหขอมลู ใหขอมลู ใหขอมลู Real Time Real Time Real Time Real Time ผานเครือ่งมอืสือ่สารตางๆ เชน ผานเครือ่งมอืสือ่สารตางๆ เชน ผานเครือ่งมอืสือ่สารตางๆ เชน ผานเครือ่งมอืสือ่สารตางๆ เชน Smart PhoneSmart PhoneSmart PhoneSmart Phone

แชรขอมลูขาวสาร แชรขอมลูขาวสาร แชรขอมลูขาวสาร แชรขอมลูขาวสาร / / / / บอกตอ บอกตอ บอกตอ บอกตอ 
((((Word of Mouth)Word of Mouth)Word of Mouth)Word of Mouth)

ResultResultResultResult
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Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 2 2 2 2 :::: นําเสนอวธิกีารลงทนุ นําเสนอวธิกีารลงทนุ นําเสนอวธิกีารลงทนุ นําเสนอวธิกีารลงทนุ ���� “How to” “How to” “How to” “How to” 

� ใหความรูในการลงทุนที่เหมาะสมกับ ใหความรูในการลงทุนที่เหมาะสมกับ ใหความรูในการลงทุนที่เหมาะสมกับ ใหความรูในการลงทุนที่เหมาะสมกับ Lifestyle Lifestyle Lifestyle Lifestyle และพฤติกรรมของแตและพฤติกรรมของแตและพฤติกรรมของแตและพฤติกรรมของแต
ละกลุม ละกลุม ละกลุม ละกลุม ((((Undergraduate / First Jobber / WorkerUndergraduate / First Jobber / WorkerUndergraduate / First Jobber / WorkerUndergraduate / First Jobber / Worker))))

� ใหความรูเพื่อสรางใหความรูเพื่อสรางใหความรูเพื่อสรางใหความรูเพื่อสราง Learning Experience Learning Experience Learning Experience Learning Experience โดยพิจารณาความโดยพิจารณาความโดยพิจารณาความโดยพิจารณาความ
ตองการเรียนรูที่แตกตางในแตละกลุมตองการเรียนรูที่แตกตางในแตละกลุมตองการเรียนรูที่แตกตางในแตละกลุมตองการเรียนรูที่แตกตางในแตละกลุม

“Knowledge”“Knowledge”“Knowledge”“Knowledge”

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate First Jobber / Post GraduateFirst Jobber / Post GraduateFirst Jobber / Post GraduateFirst Jobber / Post Graduate Worker / Post GraduateWorker / Post GraduateWorker / Post GraduateWorker / Post Graduate

ความรูประเภท ความรูประเภท ความรูประเภท ความรูประเภท How to? How to? How to? How to? 
� วธิกีารเริม่ตน วธิกีารเริม่ตน วธิกีารเริม่ตน วธิกีารเริม่ตน 
� วงเงนิเริม่ตนวงเงนิเริม่ตนวงเงนิเริม่ตนวงเงนิเริม่ตน
� แหลงขอมลูทีส่ามารถแหลงขอมลูทีส่ามารถแหลงขอมลูทีส่ามารถแหลงขอมลูทีส่ามารถ

คนหาไดคนหาไดคนหาไดคนหาได

ความรูเบือ้งตน ความรูเบือ้งตน ความรูเบือ้งตน ความรูเบือ้งตน + + + + ความรูเพือ่การวเิคราะหและตดัสนิใจความรูเพือ่การวเิคราะหและตดัสนิใจความรูเพือ่การวเิคราะหและตดัสนิใจความรูเพือ่การวเิคราะหและตดัสนิใจ? ? ? ? 
�หลกัการลงทนุทีง่ายตอความเขาใจหลกัการลงทนุทีง่ายตอความเขาใจหลกัการลงทนุทีง่ายตอความเขาใจหลกัการลงทนุทีง่ายตอความเขาใจ
� เครือ่งมอืทีใ่ชในการวเิคราะหความเสีย่งเครือ่งมอืทีใ่ชในการวเิคราะหความเสีย่งเครือ่งมอืทีใ่ชในการวเิคราะหความเสีย่งเครือ่งมอืทีใ่ชในการวเิคราะหความเสีย่ง
� เขาใจความเสีย่งและวธิปีองกนัความเสีย่งเขาใจความเสีย่งและวธิปีองกนัความเสีย่งเขาใจความเสีย่งและวธิปีองกนัความเสีย่งเขาใจความเสีย่งและวธิปีองกนัความเสีย่ง

Advance Advance Advance Advance มากขึน้มากขึน้มากขึน้มากขึน้

Learning ExperienceLearning ExperienceLearning ExperienceLearning Experience

“Information “Information “Information “Information ---- ขอมลูและความรูพืน้ฐานขอมลูและความรูพืน้ฐานขอมลูและความรูพืน้ฐานขอมลูและความรูพืน้ฐาน””””
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Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 3333

จัดใหมีโปรแกรมแนะนํา จัดใหมีโปรแกรมแนะนํา จัดใหมีโปรแกรมแนะนํา จัดใหมีโปรแกรมแนะนํา ““““เมนูหุนเมนูหุนเมนูหุนเมนูหุน” ” ” ” ที่เหมาะกับจํานวนเงินลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได ที่เหมาะกับจํานวนเงินลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได ที่เหมาะกับจํานวนเงินลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได ที่เหมาะกับจํานวนเงินลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได 
ลักษณะนิสัย ความสนใจสวนตัวของผูลงทุนแตละคน เพื่อชวยใหเริ่มลงทุนไดงายและรวดเร็ว ลักษณะนิสัย ความสนใจสวนตัวของผูลงทุนแตละคน เพื่อชวยใหเริ่มลงทุนไดงายและรวดเร็ว ลักษณะนิสัย ความสนใจสวนตัวของผูลงทุนแตละคน เพื่อชวยใหเริ่มลงทุนไดงายและรวดเร็ว ลักษณะนิสัย ความสนใจสวนตัวของผูลงทุนแตละคน เพื่อชวยใหเริ่มลงทุนไดงายและรวดเร็ว 
โดยผานชองทาง โดยผานชองทาง โดยผานชองทาง โดยผานชองทาง online online online online 
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สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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แบบทดสอบตัวตนแบบทดสอบตัวตนแบบทดสอบตัวตนแบบทดสอบตัวตน
จากจากจากจาก

Result :  Result :  Result :  Result :  รปูแบบการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ ทีเ่หมาะสม รปูแบบการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ ทีเ่หมาะสม รปูแบบการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ ทีเ่หมาะสม รปูแบบการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ ทีเ่หมาะสม 
และรายละเอยีดสาํหรบัการตดัสนิใจลงทุนและรายละเอยีดสาํหรบัการตดัสนิใจลงทุนและรายละเอยีดสาํหรบัการตดัสนิใจลงทุนและรายละเอยีดสาํหรบัการตดัสนิใจลงทุน

เชน เชน เชน เชน 

ควรลงทุนซื้อขายหุน ควรลงทุนซื้อขายหุน ควรลงทุนซื้อขายหุน ควรลงทุนซื้อขายหุน >> >> >> >> ประเภทหุนทีเ่หมาะสม ประเภทหุนทีเ่หมาะสม ประเภทหุนทีเ่หมาะสม ประเภทหุนทีเ่หมาะสม >> >> >> >> แนะนาํหุนทีม่รีาคาเหมาะสม  แนะนาํหุนทีม่รีาคาเหมาะสม  แนะนาํหุนทีม่รีาคาเหมาะสม  แนะนาํหุนทีม่รีาคาเหมาะสม  

>> >> >> >> จํานวนหุนจํานวนหุนจํานวนหุนจํานวนหุน////จาํนวนบริษัททีค่วรลงทุน เปนตนจาํนวนบริษัททีค่วรลงทุน เปนตนจาํนวนบริษัททีค่วรลงทุน เปนตนจาํนวนบริษัททีค่วรลงทุน เปนตน

งบประมาณทีม่ีงบประมาณทีม่ีงบประมาณทีม่ีงบประมาณทีม่ี



61616161

โครงการทีค่วรดาํเนนิการโครงการทีค่วรดาํเนนิการโครงการทีค่วรดาํเนนิการโครงการทีค่วรดาํเนนิการ
อยางตอเนื่องอยางตอเนื่องอยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง
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Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�

ที่มา : http://freedom.settrade.com/



626262621111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be”

Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�

ที่มา : http://www.settrade.com/StaticPage/microsite/oneforall/internetbanking/oneforall.html



636363631111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be”

Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�

ที่มา : http://www.settrade.com/StaticPage/microsite/oneforall/index.html



เพิม่เตมิการใหความรูดาน เพิม่เตมิการใหความรูดาน เพิม่เตมิการใหความรูดาน เพิม่เตมิการใหความรูดาน “How to” “How to” “How to” “How to” 
สาํหรบักลุมผูลงทนุรุนใหมสาํหรบักลุมผูลงทนุรุนใหมสาํหรบักลุมผูลงทนุรุนใหมสาํหรบักลุมผูลงทนุรุนใหม

1111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be”

Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�

ที่มา : http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1662&Itemid=1473

สาํหรบักลุมผูลงทนุรุนใหมสาํหรบักลุมผูลงทนุรุนใหมสาํหรบักลุมผูลงทนุรุนใหมสาํหรบักลุมผูลงทนุรุนใหม



1111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be”

Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�

ที่มา : http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1662&Itemid=1473

ปจจบุนัเนนความรูทีเ่กีย่วกบัปจจบุนัเนนความรูทีเ่กีย่วกบัปจจบุนัเนนความรูทีเ่กีย่วกบัปจจบุนัเนนความรูทีเ่กีย่วกบั
การวเิคราะห การวเิคราะห การวเิคราะห การวเิคราะห ((((Analyze) Analyze) Analyze) Analyze) และและและและ

ขอมลูและความรูพืน้ฐานขอมลูและความรูพืน้ฐานขอมลูและความรูพืน้ฐานขอมลูและความรูพืน้ฐาน((((Information) Information) Information) Information) เปนหลกัเปนหลกัเปนหลกัเปนหลกั



1111stststst Tier “SoonTier “SoonTier “SoonTier “Soon----totototo----be”be”be”be”

Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�


ที่มา : http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1662&Itemid=1473

ปจจบุนัเนนความรูทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะห ปจจบุนัเนนความรูทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะห ปจจบุนัเนนความรูทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะห ปจจบุนัเนนความรูทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะห 
((((Analyze) Analyze) Analyze) Analyze) และและและและ

ขอมลูและความรูพืน้ฐานขอมลูและความรูพืน้ฐานขอมลูและความรูพืน้ฐานขอมลูและความรูพืน้ฐาน((((Information) Information) Information) Information) เปนหลกัเปนหลกัเปนหลกัเปนหลกั
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2222nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing” กลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลิตภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลิตภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลิตภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลิตภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะ
เขามาเปนลกูคา เพราะมคีวามรูสึกวาผลิตภณัฑและบรกิารไมเขามาเปนลกูคา เพราะมคีวามรูสึกวาผลิตภณัฑและบรกิารไมเขามาเปนลกูคา เพราะมคีวามรูสึกวาผลิตภณัฑและบรกิารไมเขามาเปนลกูคา เพราะมคีวามรูสึกวาผลิตภณัฑและบรกิารไม
เหมาะสมกบัตนเอง เหมาะสมกบัตนเอง เหมาะสมกบัตนเอง เหมาะสมกบัตนเอง ((((เชน มทีศันคตใินแงลบ มีอุปสรรคในการเขาถงึเชน มทีศันคตใินแงลบ มีอุปสรรคในการเขาถงึเชน มทีศันคตใินแงลบ มีอุปสรรคในการเขาถงึเชน มทีศันคตใินแงลบ มีอุปสรรคในการเขาถงึ))))

Character  :Character  :Character  :Character  :            1111. . . . มีโอกาสเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงมีโอกาสเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงมีโอกาสเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงมีโอกาสเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
2222. . . . กลุมนักลงทุนที่ปฏิเสธการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ กลุมนักลงทุนที่ปฏิเสธการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ กลุมนักลงทุนที่ปฏิเสธการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ กลุมนักลงทุนที่ปฏิเสธการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 
                ((((มีทัศนคติในแงลบมีทัศนคติในแงลบมีทัศนคติในแงลบมีทัศนคติในแงลบ))))
3333. . . . กลุมที่มีความตองการลงทุนใน กลุมที่มีความตองการลงทุนใน กลุมที่มีความตองการลงทุนใน กลุมที่มีความตองการลงทุนใน Real Sector Real Sector Real Sector Real Sector เทานั้นเทานั้นเทานั้นเทานั้น
4444. . . . กลุมที่กลัวความเสี่ยงกลุมที่กลัวความเสี่ยงกลุมที่กลัวความเสี่ยงกลุมที่กลัวความเสี่ยง

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�


4444. . . . กลุมที่กลัวความเสี่ยงกลุมที่กลัวความเสี่ยงกลุมที่กลัวความเสี่ยงกลุมที่กลัวความเสี่ยง

กลุมทีต่อง กลุมทีต่อง กลุมทีต่อง กลุมทีต่อง FocusFocusFocusFocus
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กลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปนกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปนกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปนกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปน
ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ((((เชน มีเชน มีเชน มีเชน มี
ทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึ))))

Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : เหตุผลหลักสําคัญที่ทําใหกลุมคนวัย เหตุผลหลักสําคัญที่ทําใหกลุมคนวัย เหตุผลหลักสําคัญที่ทําใหกลุมคนวัย เหตุผลหลักสําคัญที่ทําใหกลุมคนวัย 20202020----29 29 29 29 ป ไมลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  ป ไมลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  ป ไมลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  ป ไมลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  
ไดแกไดแกไดแกไดแก

2222nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”

กลัวความเสี่ยงกลัวความเสี่ยงกลัวความเสี่ยงกลัวความเสี่ยง
ไมมคีวามรูเรื่องการลงทนุในตลาดหุนไมมคีวามรูเรื่องการลงทนุในตลาดหุนไมมคีวามรูเรื่องการลงทนุในตลาดหุนไมมคีวามรูเรื่องการลงทนุในตลาดหุน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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ไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอ



1.1.1.1.    กลวักลวักลวักลวัความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยง

2222. . . . เหน็ความลมเหลวในการลงทนุของคนใกลตวัเหน็ความลมเหลวในการลงทนุของคนใกลตวัเหน็ความลมเหลวในการลงทนุของคนใกลตวัเหน็ความลมเหลวในการลงทนุของคนใกลตวั

3333. . . . มปีระสบการณขาดทนุจากการลงทนุในสนิทรพัยอืน่ๆ มากอนมปีระสบการณขาดทนุจากการลงทนุในสนิทรพัยอืน่ๆ มากอนมปีระสบการณขาดทนุจากการลงทนุในสนิทรพัยอืน่ๆ มากอนมปีระสบการณขาดทนุจากการลงทนุในสนิทรพัยอืน่ๆ มากอน

สาเหตทุี่ไมลงทนุในหุนสาเหตทุี่ไมลงทนุในหุนสาเหตทุี่ไมลงทนุในหุนสาเหตทุี่ไมลงทนุในหุน UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G. Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.TotalTotalTotalTotal

สาเหตทุี่ไมเคยลงทนุในตลาดหุนสาเหตทุี่ไมเคยลงทนุในตลาดหุนสาเหตทุี่ไมเคยลงทนุในตลาดหุนสาเหตทุี่ไมเคยลงทนุในตลาดหุน

สดัสวนการเลอืกตอบอนัดบัที ่สดัสวนการเลอืกตอบอนัดบัที ่สดัสวนการเลอืกตอบอนัดบัที ่สดัสวนการเลอืกตอบอนัดบัที ่1 1 1 1 ((((Top oneTop oneTop oneTop one))))

ในภาพรวม พบวา ในในภาพรวม พบวา ในในภาพรวม พบวา ในในภาพรวม พบวา ในกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคตกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคตกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคตกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคต    เลือกสาเหตุที่ไมเคยลงทุนในตลาดหุน เพราะ ไมมีความเลือกสาเหตุที่ไมเคยลงทุนในตลาดหุน เพราะ ไมมีความเลือกสาเหตุที่ไมเคยลงทุนในตลาดหุน เพราะ ไมมีความเลือกสาเหตุที่ไมเคยลงทุนในตลาดหุน เพราะ ไมมีความ
พรอมทางการเงินเพียงพอ เปนอันดับ พรอมทางการเงินเพียงพอ เปนอันดับ พรอมทางการเงินเพียงพอ เปนอันดับ พรอมทางการเงินเพียงพอ เปนอันดับ 1 1 1 1 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด ((((53535353%) %) %) %) 

69696969

(U)*

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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: Q: Q: Q: Q36363636

4444. . . . ไมมคีวามรูเรือ่งการลงทนุในตลาดหุนไมมคีวามรูเรือ่งการลงทนุในตลาดหุนไมมคีวามรูเรือ่งการลงทนุในตลาดหุนไมมคีวามรูเรือ่งการลงทนุในตลาดหุน

5555. . . . ไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอ

6666. . . . ไมมเีวลาตดิตามสถานการณและขอมลูขาวสารตางๆไมมเีวลาตดิตามสถานการณและขอมลูขาวสารตางๆไมมเีวลาตดิตามสถานการณและขอมลูขาวสารตางๆไมมเีวลาตดิตามสถานการณและขอมลูขาวสารตางๆ

7777. . . . ไมทราบแหลงในการหาขอมลู ขาวสารไมทราบแหลงในการหาขอมลู ขาวสารไมทราบแหลงในการหาขอมลู ขาวสารไมทราบแหลงในการหาขอมลู ขาวสาร

8888. . . . การลงทนุมคีวามยุงยากการลงทนุมคีวามยุงยากการลงทนุมคีวามยุงยากการลงทนุมคีวามยุงยาก

9999. . . . ผลตอบแทนไมนาสนใจหรอืไมมากเทากบัทีค่าดหวงัผลตอบแทนไมนาสนใจหรอืไมมากเทากบัทีค่าดหวงัผลตอบแทนไมนาสนใจหรอืไมมากเทากบัทีค่าดหวงัผลตอบแทนไมนาสนใจหรอืไมมากเทากบัทีค่าดหวงั

((((N N N N = = = = 289289289289))))

หมายเหตุ :  ผูตอบเลือก 3 สาเหตุหลัก และเรียงลําดับความสําคัญ 1-3

(W)*

(F)*

(W)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยตัวยอในวงเล็บ, U = Under Graduated, F= First Jobber/ Post Graduated, และ W = Worker/ Post Graduated



1.1.1.1.    กลวักลวักลวักลวัความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยงความเสี่ยง

2222. . . . เหน็ความลมเหลวในการลงทนุของคนใกลตวัเหน็ความลมเหลวในการลงทนุของคนใกลตวัเหน็ความลมเหลวในการลงทนุของคนใกลตวัเหน็ความลมเหลวในการลงทนุของคนใกลตวั

3333. . . . มปีระสบการณขาดทนุจากการลงทนุในสนิทรพัยอืน่ๆ มากอนมปีระสบการณขาดทนุจากการลงทนุในสนิทรพัยอืน่ๆ มากอนมปีระสบการณขาดทนุจากการลงทนุในสนิทรพัยอืน่ๆ มากอนมปีระสบการณขาดทนุจากการลงทนุในสนิทรพัยอืน่ๆ มากอน

สาเหตทุี่ไมลงทนุในหุนสาเหตทุี่ไมลงทนุในหุนสาเหตทุี่ไมลงทนุในหุนสาเหตทุี่ไมลงทนุในหุน UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G. Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.TotalTotalTotalTotal
สดัสวนการเลอืกตอบอนัดบัที ่สดัสวนการเลอืกตอบอนัดบัที ่สดัสวนการเลอืกตอบอนัดบัที ่สดัสวนการเลอืกตอบอนัดบัที ่1 1 1 1 ((((Top oneTop oneTop oneTop one))))

สาเหตทุี่ไมเคยลงทนุในตลาดหุนสาเหตทุี่ไมเคยลงทนุในตลาดหุนสาเหตทุี่ไมเคยลงทนุในตลาดหุนสาเหตทุี่ไมเคยลงทนุในตลาดหุน

ในภาพรวม พบวา ในภาพรวม พบวา ในภาพรวม พบวา ในภาพรวม พบวา กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย 20202020----29 29 29 29 ป ที่ป ที่ป ที่ป ที่ไมเคยลงทุนและไมคาดวาจะลงทุนในอนาคตไมเคยลงทุนและไมคาดวาจะลงทุนในอนาคตไมเคยลงทุนและไมคาดวาจะลงทุนในอนาคตไมเคยลงทุนและไมคาดวาจะลงทุนในอนาคต    เลือกสาเหตุที่ไมลงทุนในตลาดหุน เลือกสาเหตุที่ไมลงทุนในตลาดหุน เลือกสาเหตุที่ไมลงทุนในตลาดหุน เลือกสาเหตุที่ไมลงทุนในตลาดหุน 
เนื่องจากกลัวความเสี่ยง เปนอันดับ เนื่องจากกลัวความเสี่ยง เปนอันดับ เนื่องจากกลัวความเสี่ยง เปนอันดับ เนื่องจากกลัวความเสี่ยง เปนอันดับ 1 1 1 1 มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด ((((46464646%)%)%)%)

70707070

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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: Q: Q: Q: Q33333333

4444. . . . ไมมคีวามรูเรือ่งการลงทนุในตลาดหุนไมมคีวามรูเรือ่งการลงทนุในตลาดหุนไมมคีวามรูเรือ่งการลงทนุในตลาดหุนไมมคีวามรูเรือ่งการลงทนุในตลาดหุน

5555. . . . ไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอไมมคีวามพรอมทางการเงนิเพยีงพอ

6666. . . . ไมมเีวลาตดิตามสถานการณและขอมลูขาวสารตางๆไมมเีวลาตดิตามสถานการณและขอมลูขาวสารตางๆไมมเีวลาตดิตามสถานการณและขอมลูขาวสารตางๆไมมเีวลาตดิตามสถานการณและขอมลูขาวสารตางๆ

7777. . . . ไมทราบแหลงในการหาขอมลู ขาวสารไมทราบแหลงในการหาขอมลู ขาวสารไมทราบแหลงในการหาขอมลู ขาวสารไมทราบแหลงในการหาขอมลู ขาวสาร

8888. . . . การลงทนุมคีวามยุงยากการลงทนุมคีวามยุงยากการลงทนุมคีวามยุงยากการลงทนุมคีวามยุงยาก

9999. . . . ผลตอบแทนไมนาสนใจหรอืไมมากเทากบัทีค่าดหวงัผลตอบแทนไมนาสนใจหรอืไมมากเทากบัทีค่าดหวงัผลตอบแทนไมนาสนใจหรอืไมมากเทากบัทีค่าดหวงัผลตอบแทนไมนาสนใจหรอืไมมากเทากบัทีค่าดหวงั

หมายเหตุ :  ผูตอบเลือก 3 สาเหตุหลัก และเรียงลําดับความสําคัญ 1-3

((((N N N N = = = = 384384384384))))

(F)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยตัวยอในวงเล็บ, U = Under Graduated, F= First Jobber/ Post Graduated, และ W = Worker/ Post Graduated



71717171

กลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปนกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปนกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปนกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปน
ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ((((เชน มีเชน มีเชน มีเชน มี
ทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึ))))

Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย กลุมคนวัย 20202020----29292929    ป ที่ไมลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ สวนใหญคิดวาการป ที่ไมลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ สวนใหญคิดวาการป ที่ไมลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ สวนใหญคิดวาการป ที่ไมลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ สวนใหญคิดวาการ
ลงทุนซื้อขายหุนจะตองมีวงเงินเริ่มตนสูง ลงทุนซื้อขายหุนจะตองมีวงเงินเริ่มตนสูง ลงทุนซื้อขายหุนจะตองมีวงเงินเริ่มตนสูง ลงทุนซื้อขายหุนจะตองมีวงเงินเริ่มตนสูง 

[[[[กลุมที่ไมเคยลงทุนคิดวาตองมีวงเงินเริ่มตน กลุมที่ไมเคยลงทุนคิดวาตองมีวงเงินเริ่มตน กลุมที่ไมเคยลงทุนคิดวาตองมีวงเงินเริ่มตน กลุมที่ไมเคยลงทุนคิดวาตองมีวงเงินเริ่มตน 100100100100,,,,000 000 000 000 บาท บาท บาท บาท ((((23232323%)%)%)%)    ในขณะที่กลุมนักในขณะที่กลุมนักในขณะที่กลุมนักในขณะที่กลุมนัก
ลงทุนในปจจุบัน ระบุที่วงเงินไมเกิน ลงทุนในปจจุบัน ระบุที่วงเงินไมเกิน ลงทุนในปจจุบัน ระบุที่วงเงินไมเกิน ลงทุนในปจจุบัน ระบุที่วงเงินไมเกิน 50505050,,,,000 000 000 000 บาท บาท บาท บาท ((((67676767%) %) %) %) ::::QQQQ53535353]]]]

2222nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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ลงทุนในปจจุบัน ระบุที่วงเงินไมเกิน ลงทุนในปจจุบัน ระบุที่วงเงินไมเกิน ลงทุนในปจจุบัน ระบุที่วงเงินไมเกิน ลงทุนในปจจุบัน ระบุที่วงเงินไมเกิน 50505050,,,,000 000 000 000 บาท บาท บาท บาท ((((67676767%) %) %) %) ::::QQQQ53535353]]]]



ต่าํกวา ต่าํกวา ต่าํกวา ต่าํกวา 10101010,,,,000000000000

10101010,,,,000 000 000 000 

10101010,,,,001 001 001 001 ----20202020,,,,000 000 000 000 

วงเงนิเริม่ตนวงเงนิเริม่ตนวงเงนิเริม่ตนวงเงนิเริม่ตน UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G. Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.TotalTotalTotalTotal

วงเงนิเริม่ตนทีค่าดวาจะลงทนุซือ้หุนวงเงนิเริม่ตนทีค่าดวาจะลงทนุซือ้หุนวงเงนิเริม่ตนทีค่าดวาจะลงทนุซือ้หุนวงเงนิเริม่ตนทีค่าดวาจะลงทนุซือ้หุน

วงเงินเริ่มตนที่วงเงินเริ่มตนที่วงเงินเริ่มตนที่วงเงินเริ่มตนที่ในในในในกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคตกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคตกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคตกลุมที่ไมเคยลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคตคาดคาดคาดคาดวาจะลงทุน คือ วาจะลงทุน คือ วาจะลงทุน คือ วาจะลงทุน คือ 100100100100,,,,000 000 000 000 บาท บาท บาท บาท ((((23232323%)%)%)%)    ซึ่งซึ่งซึ่งซึ่ง
เปนวงเงินเริ่มตนที่สูงกวาวงเงินเริ่มตนของผูที่ลงทุนในปจจุบันเปนวงเงินเริ่มตนที่สูงกวาวงเงินเริ่มตนของผูที่ลงทุนในปจจุบันเปนวงเงินเริ่มตนที่สูงกวาวงเงินเริ่มตนของผูที่ลงทุนในปจจุบันเปนวงเงินเริ่มตนที่สูงกวาวงเงินเริ่มตนของผูที่ลงทุนในปจจุบัน

72727272

11%

16%

3%

16%

12%

0%
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: Q: Q: Q: Q33339999

10101010,,,,001 001 001 001 ----20202020,,,,000 000 000 000 

20202020,,,,001001001001----30303030,,,,000 000 000 000 

30303030,,,,001001001001----50505050,,,,000 000 000 000 

100100100100,,,,000 000 000 000 

150150150150,,,,000 000 000 000 

200200200200,,,,000 000 000 000 

มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา 200200200200,,,,000000000000 6%

8%

0%

23%

18%

16%

11%

5%

6%

3%

27%

23%

6%

16%

N = N = N = N = 103103103103 N = N = N = N = 80808080 N = N = N = N = 101101101101N N N N ((((เฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอ) ) ) ) = = = = 282828284444

(W)*

(U)* (U)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยตัวยอในวงเล็บ, U = Under Graduated, F= First Jobber/ Post Graduated, และ W = Worker/ Post Graduated



ต่าํกวา ต่าํกวา ต่าํกวา ต่าํกวา 10101010,,,,000000000000

10101010,,,,000000000000    ----20202020,,,,000000000000    

30303030,,,,000000000000----40404040,,,,000000000000        

50505050,,,,000000000000

วงเงนิเริม่ตนวงเงนิเริม่ตนวงเงนิเริม่ตนวงเงนิเริม่ตน

73737373

กลุมผูลงทุนในปจจุบันกลุมผูลงทุนในปจจุบันกลุมผูลงทุนในปจจุบันกลุมผูลงทุนในปจจุบัน    สวนสวนสวนสวนใหญระบุวามีวงเงินเริ่มตนอยูที่ ใหญระบุวามีวงเงินเริ่มตนอยูที่ ใหญระบุวามีวงเงินเริ่มตนอยูที่ ใหญระบุวามีวงเงินเริ่มตนอยูที่ 50505050,,,,000 000 000 000 บาท บาท บาท บาท ((((27272727%%%%) ) ) ) วงเงินรองลงมาที่มีสัดสวนวงเงินรองลงมาที่มีสัดสวนวงเงินรองลงมาที่มีสัดสวนวงเงินรองลงมาที่มีสัดสวน
ตางกันไมมากนัก คือ อยูที่ ตางกันไมมากนัก คือ อยูที่ ตางกันไมมากนัก คือ อยูที่ ตางกันไมมากนัก คือ อยูที่ 10101010,,,,000000000000----20202020,,,,000 000 000 000 บาท บาท บาท บาท ((((25252525%)%)%)%)

วงเงนิเริม่ตนทีค่าดวาจะลงทนุซือ้หุนวงเงนิเริม่ตนทีค่าดวาจะลงทนุซือ้หุนวงเงนิเริม่ตนทีค่าดวาจะลงทนุซือ้หุนวงเงนิเริม่ตนทีค่าดวาจะลงทนุซือ้หุน

(FW)*

UndergraduateUndergraduateUndergraduateUndergraduate First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G.First J/Post G. Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.Worker/Post G.TotalTotalTotalTotal

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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: : : : QQQQ52525252

50505050,,,,000000000000

60606060,,,,000000000000    ----    80808080,,,,000000000000

100100100100,,,,000000000000

มากกวา มากกวา มากกวา มากกวา 100100100100,,,,000000000000

N = N = N = N = 36363636 N = N = N = N = 46464646 N = N = N = N = 62626262N N N N ((((เฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอเฉพาะผูตอบในขอ) ) ) ) = = = = 144144144144

(U)* (U)*

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยตัวยอในวงเล็บ, U = Under Graduated, F= First Jobber/ Post Graduated, และ W = Worker/ Post Graduated



74747474

กลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปนกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปนกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปนกลุมทีม่คีวามรูและมกีารรบัรูในผลติภณัฑและบรกิาร แตปฏเิสธทีจ่ะเขามาเปน
ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ลกูคา เพราะมคีวามรูสกึวาผลติภณัฑและบรกิารไมเหมาะสมกบัตนเอง ((((เชน มีเชน มีเชน มีเชน มี
ทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึทศันคตใินแงลบ มอีปุสรรคในการเขาถงึ))))

Key Finding :Key Finding :Key Finding :Key Finding : ความตองการลงทุนของกลุมคนที่ปฏิเสธการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ความตองการลงทุนของกลุมคนที่ปฏิเสธการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ความตองการลงทุนของกลุมคนที่ปฏิเสธการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ความตองการลงทุนของกลุมคนที่ปฏิเสธการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เนนเนนเนนเนน
ไ ป ที่ ก า ร ล ง ทุ น ใ น ภ า ค ธุ ร กิ จไ ป ที่ ก า ร ล ง ทุ น ใ น ภ า ค ธุ ร กิ จไ ป ที่ ก า ร ล ง ทุ น ใ น ภ า ค ธุ ร กิ จไ ป ที่ ก า ร ล ง ทุ น ใ น ภ า ค ธุ ร กิ จ     คื อ  เ ป น เ จ า ข อ ง ธุ ร กิ จ ด ว ย ต น เ อ ง คื อ  เ ป น เ จ า ข อ ง ธุ ร กิ จ ด ว ย ต น เ อ ง คื อ  เ ป น เ จ า ข อ ง ธุ ร กิ จ ด ว ย ต น เ อ ง คื อ  เ ป น เ จ า ข อ ง ธุ ร กิ จ ด ว ย ต น เ อ ง 
((((Entrepreneur) Entrepreneur) Entrepreneur) Entrepreneur) มากกวาการลงทุนทางการเงิน มากกวาการลงทุนทางการเงิน มากกวาการลงทุนทางการเงิน มากกวาการลงทุนทางการเงิน ((((Investor)Investor)Investor)Investor)

((((กลุมที่ไมมีการลงทุนใน กลุมที่ไมมีการลงทุนใน กลุมที่ไมมีการลงทุนใน กลุมที่ไมมีการลงทุนใน SET SET SET SET ระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัวจํานวน ระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัวจํานวน ระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัวจํานวน ระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัวจํานวน 

2222nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”
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((((กลุมที่ไมมีการลงทุนใน กลุมที่ไมมีการลงทุนใน กลุมที่ไมมีการลงทุนใน กลุมที่ไมมีการลงทุนใน SET SET SET SET ระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัวจํานวน ระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัวจํานวน ระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัวจํานวน ระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัวจํานวน 
64646464% % % % ของจํานวนกลุมที่ไมมีการลงทุนทั้งหมด ขณะที่กลุมที่มีการลงทุนใน ของจํานวนกลุมที่ไมมีการลงทุนทั้งหมด ขณะที่กลุมที่มีการลงทุนใน ของจํานวนกลุมที่ไมมีการลงทุนทั้งหมด ขณะที่กลุมที่มีการลงทุนใน ของจํานวนกลุมที่ไมมีการลงทุนทั้งหมด ขณะที่กลุมที่มีการลงทุนใน SET SET SET SET มีการมีการมีการมีการ
ระบุเปนจํานวน ระบุเปนจํานวน ระบุเปนจํานวน ระบุเปนจํานวน 32323232%)%)%)%)



ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ((((แยกตามสถานะการลงทนุแยกตามสถานะการลงทนุแยกตามสถานะการลงทนุแยกตามสถานะการลงทนุ))))

กลุมที่มีการลงทุนใน กลุมที่มีการลงทุนใน กลุมที่มีการลงทุนใน กลุมที่มีการลงทุนใน SET SET SET SET สวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนใน สวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนใน สวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนใน สวนใหญยอมรับความเสี่ยงไดมากกวากลุมที่ไมมีการลงทุนใน SET SET SET SET ซึ่งกลุมที่ไมมีการลงทุนใน ซึ่งกลุมที่ไมมีการลงทุนใน ซึ่งกลุมที่ไมมีการลงทุนใน ซึ่งกลุมที่ไมมีการลงทุนใน 
SET SET SET SET สวนใหญระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัว และตองการความมั่นใจในการลงทุนแมจะไดผลตอบแทนต่ํา สวนใหญระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัว และตองการความมั่นใจในการลงทุนแมจะไดผลตอบแทนต่ํา สวนใหญระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัว และตองการความมั่นใจในการลงทุนแมจะไดผลตอบแทนต่ํา สวนใหญระบุวาตองการนําเงินออมไปทําธุรกิจสวนตัว และตองการความมั่นใจในการลงทุนแมจะไดผลตอบแทนต่ํา 

75757575

การที่เห็นคนอื่นลมเหลวจากการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ ทําใหฉันไมกลาลงทุน

Information effectInformation effectInformation effectInformation effect

Risk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk Lover

หากฉันไมมีความพรอมทางการเงินเพียงพอ ฉันจะ
ไมคิดลงทุน

สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ ““““ตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนั””””
((((Sig.Sig.Sig.Sig.    ))))

(0.00**)

(0.05*)

(S)**

(S)*

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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: Q: Q: Q: Q22222222

Entrepreneur / InvestorEntrepreneur / InvestorEntrepreneur / InvestorEntrepreneur / Investor

หากฉันมีเงินออม ฉันจะนําเงินไปลงทุนทําธุรกิจ
สวนตัวมากกวาลงทุนในตลาด

ไมคิดลงทุน

ฉันจะเลือกการลงทุนที่มั่นใจวาจะไมขาดทุนถึงแม
จะไดผลตอบแทนต่ํา

ในการลงทุน ฉันคาดหวังกําไรกอนโตที่ไดมางาย
และเร็ว ถึงแมจะมีความเสีย่งสูงมากก็ตาม

N = N = N = N = 726 726 726 726 N = N = N = N = 161161161161

(0.00**)

(0.01*)

(0.00**)

(S)**

(N)*

(S)**

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05  **แตกตางอยางมนีัยสําคัญทีร่ะดับ .01 
โดยตัวยอในวงเล็บ S = SET และ N = Non-SET



ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ทัศนคติทางการเงนิและการลงทนุ ((((แยกตามกลุมการศกึษาแยกตามกลุมการศกึษาแยกตามกลุมการศกึษาแยกตามกลุมการศกึษา))))

สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ สดัสวนทีม่กีารตอบ ““““ตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนัตรงกบัฉนั””””

76767676

การที่เห็นคนอื่นลมเหลวจากการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ ทําใหฉันไมกลาลงทุน

Information effectInformation effectInformation effectInformation effect

Risk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk LoverRisk Aversion / Risk Lover

หากฉันไมมีความพรอมทางการเงินเพียงพอ ฉันจะ
ไมคิดลงทุน

((((Sig.Sig.Sig.Sig.    ))))

(0.00**)

(0.05*)

17171717%%%%
35353535%%%%

49494949%%%%

78787878%%%%
87878787%%%%

82828282%%%%

กลุม กลุม กลุม กลุม AAAA    มีทัศนคติในการยอมรับความเสี่ยงมากกลุมอื่นๆ อยางมีนัยสาํคญั ในขณะทีก่ลุม มีทัศนคติในการยอมรับความเสี่ยงมากกลุมอื่นๆ อยางมีนัยสาํคญั ในขณะทีก่ลุม มีทัศนคติในการยอมรับความเสี่ยงมากกลุมอื่นๆ อยางมีนัยสาํคญั ในขณะทีก่ลุม มีทัศนคติในการยอมรับความเสี่ยงมากกลุมอื่นๆ อยางมีนัยสาํคญั ในขณะทีก่ลุม BBBB    ((((กลุมทีไ่มเคยลงทนุแตคาดวาจะลงทนุกลุมทีไ่มเคยลงทนุแตคาดวาจะลงทนุกลุมทีไ่มเคยลงทนุแตคาดวาจะลงทนุกลุมทีไ่มเคยลงทนุแตคาดวาจะลงทนุ) ) ) ) 
และ และ และ และ CCCC    ((((กลุมที่ไมคิดลงทุนกลุมที่ไมคิดลงทุนกลุมที่ไมคิดลงทุนกลุมที่ไมคิดลงทุน) ) ) ) ใหความสําคัญกับการนําเงินออมไปลงทุนทําธุรกิจสวนตัวมากกวาลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ใหความสําคัญกับการนําเงินออมไปลงทุนทําธุรกิจสวนตัวมากกวาลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ใหความสําคัญกับการนําเงินออมไปลงทุนทําธุรกิจสวนตัวมากกวาลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ใหความสําคัญกับการนําเงินออมไปลงทุนทําธุรกิจสวนตัวมากกวาลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 
มากกวากลุม มากกวากลุม มากกวากลุม มากกวากลุม AAAA    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

(AB)**
(A)**

(A)*

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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: Q: Q: Q: Q22222222

Entrepreneur / InvestorEntrepreneur / InvestorEntrepreneur / InvestorEntrepreneur / Investor

หากฉันมีเงินออม ฉันจะนําเงินไปลงทุนทําธุรกิจ
สวนตัวมากกวาลงทุนในตลาด

ไมคิดลงทุน

ฉันจะเลือกการลงทุนที่มั่นใจวาจะไมขาดทุนถึงแมจะ
ไดผลตอบแทนต่ํา

ในการลงทุน ฉันคาดหวังกําไรกอนโตที่ไดมางาย
และเร็ว ถึงแมจะมีความเสีย่งสูงมากก็ตาม

(0.00**)

(0.06)

(0.00**)

49494949%%%%

59595959%%%%

43434343%%%%

72727272%%%%

38383838%%%%

75757575%%%%

45454545%%%%
72727272%%%%

83838383%%%%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

กลุม C กลุม B กลุม A(N = 384) (N = 289) (N = 162 )

(A)**
(A)**

(AB)**
(A)**

หมายเหตุ : กลุม A : ผูลงทุนในปจจุบนั + ผูลงทุนในอดีตและจะลงทุนในอนาคต / กลุม B : ผูที่ไมเคย
ลงทุนแตคาดวาจะลงทุนในอนาคต / กลุม C : ผูที่ไมเคยลงทุนและคาดวาจะไมลงทุนในอนาคต

หมายเหตุ : * แตกตางอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05  **แตกตางอยางมนีัยสําคัญทีร่ะดับ .01 
โดยตัวยอในวงเล็บ A = กลุม A, B = กลุม B, C = กลุม C 



777777772222nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”

Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

ทาํไมไมเลนหุน ทาํไงใหเลนหุนทาํไมไมเลนหุน ทาํไงใหเลนหุนทาํไมไมเลนหุน ทาํไงใหเลนหุนทาํไมไมเลนหุน ทาํไงใหเลนหุน!!!!!!!!!!!!

� ลบ ลบ ลบ ลบ Pain pointsPain pointsPain pointsPain pointsมโีอกาสเปนเพศชาย มโีอกาสเปนเพศชาย มโีอกาสเปนเพศชาย มโีอกาสเปนเพศชาย > > > > เพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิ

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�


กลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน กลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน กลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน กลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน 
Real Sector Real Sector Real Sector Real Sector เทานัน้เทานัน้เทานัน้เทานัน้

กลุมนกัลงทนุทีป่ฏเิสธการลงทนุกลุมนกัลงทนุทีป่ฏเิสธการลงทนุกลุมนกัลงทนุทีป่ฏเิสธการลงทนุกลุมนกัลงทนุทีป่ฏเิสธการลงทนุ
ในตลาดหลกัทรพัยฯในตลาดหลกัทรพัยฯในตลาดหลกัทรพัยฯในตลาดหลกัทรพัยฯ

กลุมทีก่ลวัความเสีย่งกลุมทีก่ลวัความเสีย่งกลุมทีก่ลวัความเสีย่งกลุมทีก่ลวัความเสีย่ง

� ลบ ลบ ลบ ลบ Pain pointsPain pointsPain pointsPain points
� ปรับ ปรับ ปรับ ปรับ Mindset / Mindset / Mindset / Mindset / ทศันคตติอการทศันคตติอการทศันคตติอการทศันคตติอการ

ลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ
� Learn & EarnLearn & EarnLearn & EarnLearn & Earn

� แนวทางการลงทนุแบบ แนวทางการลงทนุแบบ แนวทางการลงทนุแบบ แนวทางการลงทนุแบบ DCA : DCA : DCA : DCA : 
Dollar Cost AverageDollar Cost AverageDollar Cost AverageDollar Cost Average

� ใช ใช ใช ใช Role ModelRole ModelRole ModelRole Model    เพือ่ดงึดดูเพือ่ดงึดดูเพือ่ดงึดดูเพือ่ดงึดดู

มโีอกาสเปนเพศชาย มโีอกาสเปนเพศชาย มโีอกาสเปนเพศชาย มโีอกาสเปนเพศชาย > > > > เพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิ



787878782222nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”

Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 1 1 1 1 :::: ปรบั ปรบั ปรบั ปรบั Mindset Mindset Mindset Mindset     ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ Pain pointsPain pointsPain pointsPain points

“Attitude”“Attitude”“Attitude”“Attitude”

>> >> >> >> ปรับปรับปรับปรับ Mindset Mindset Mindset Mindset / / / / ทัศนคติทัศนคติทัศนคติทัศนคติในการลงทุนเพื่อสรางแรงจูงใจและความกลาลงทุนในการลงทุนเพื่อสรางแรงจูงใจและความกลาลงทุนในการลงทุนเพื่อสรางแรงจูงใจและความกลาลงทุนในการลงทุนเพื่อสรางแรงจูงใจและความกลาลงทุน

� การลงทุนเปนทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการเงินอยางชาญฉลาดการลงทุนเปนทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการเงินอยางชาญฉลาดการลงทุนเปนทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการเงินอยางชาญฉลาดการลงทุนเปนทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการเงินอยางชาญฉลาด

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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การลงทุนเปนทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการเงินอยางชาญฉลาดการลงทุนเปนทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการเงินอยางชาญฉลาดการลงทุนเปนทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการเงินอยางชาญฉลาดการลงทุนเปนทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการเงินอยางชาญฉลาด

� การการการการไมลงทุน หรือ เก็บเงินสดไวในออมทรัพย เปนความเสี่ยงอยางหนึ่งไมลงทุน หรือ เก็บเงินสดไวในออมทรัพย เปนความเสี่ยงอยางหนึ่งไมลงทุน หรือ เก็บเงินสดไวในออมทรัพย เปนความเสี่ยงอยางหนึ่งไมลงทุน หรือ เก็บเงินสดไวในออมทรัพย เปนความเสี่ยงอยางหนึ่ง

� การการการการลงทุนเปนการเรียนรูสําหรับการเปน ลงทุนเปนการเรียนรูสําหรับการเปน ลงทุนเปนการเรียนรูสําหรับการเปน ลงทุนเปนการเรียนรูสําหรับการเปน Business Person Business Person Business Person Business Person ในอนาคตในอนาคตในอนาคตในอนาคต

� การการการการลงทุนลงทุนลงทุนลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ตนทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ตนทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ตนทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ตนทุนต่ํากวาที่ต่ํากวาที่ต่ํากวาที่ต่ํากวาที่คิดคิดคิดคิด

� การลงทุนสามารถสรางประสบการณ และไดเงินการลงทุนสามารถสรางประสบการณ และไดเงินการลงทุนสามารถสรางประสบการณ และไดเงินการลงทุนสามารถสรางประสบการณ และไดเงิน

LearnLearnLearnLearn    & Earn& Earn& Earn& Earn
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Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 1 1 1 1 :::: ปรบั ปรบั ปรบั ปรบั Mindset Mindset Mindset Mindset     ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ Pain pointsPain pointsPain pointsPain points

“Key Message”“Key Message”“Key Message”“Key Message”

>> >> >> >> ชี้ความไดเปรยีบของการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ เปรยีบเทียบกบัการลงทนุในสนิทรพัยชี้ความไดเปรยีบของการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ เปรยีบเทียบกบัการลงทนุในสนิทรพัยชี้ความไดเปรยีบของการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ เปรยีบเทียบกบัการลงทนุในสนิทรพัยชี้ความไดเปรยีบของการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ เปรยีบเทียบกบัการลงทนุในสนิทรพัย
ประเภทอืน่ๆ เชนประเภทอืน่ๆ เชนประเภทอืน่ๆ เชนประเภทอืน่ๆ เชน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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ซือ้ขายหุนซือ้ขายหุนซือ้ขายหุนซือ้ขายหุน ลงทนุในทองลงทนุในทองลงทนุในทองลงทนุในทอง

�มรีะบบการวเิคราะหจากขอมลูตางๆมรีะบบการวเิคราะหจากขอมลูตางๆมรีะบบการวเิคราะหจากขอมลูตางๆมรีะบบการวเิคราะหจากขอมลูตางๆ �มคีวามหวอืหวามคีวามหวอืหวามคีวามหวอืหวามคีวามหวอืหวา

VS.VS.VS.VS.

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยลงทนุในอสงัหารมิทรพัยลงทนุในอสงัหารมิทรพัยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย

�มคีวามเสีย่งในการสรางไมเสรจ็มคีวามเสีย่งในการสรางไมเสรจ็มคีวามเสีย่งในการสรางไมเสรจ็มคีวามเสีย่งในการสรางไมเสรจ็
�มคีาเสือ่มมคีาเสือ่มมคีาเสือ่มมคีาเสือ่ม
�หาผูเชาเพือ่ หาผูเชาเพือ่ หาผูเชาเพือ่ หาผูเชาเพือ่ cash flowcash flowcash flowcash flow

VS.VS.VS.VS.

>> >> >> >> ชี้ชองทางการลงทนุเพือ่กระจายความเสีย่งจากการลงทุนในสนิทรพัยประเภทอืน่ๆชี้ชองทางการลงทนุเพือ่กระจายความเสีย่งจากการลงทุนในสนิทรพัยประเภทอืน่ๆชี้ชองทางการลงทนุเพือ่กระจายความเสีย่งจากการลงทุนในสนิทรพัยประเภทอืน่ๆชี้ชองทางการลงทนุเพือ่กระจายความเสีย่งจากการลงทุนในสนิทรพัยประเภทอืน่ๆ



808080802222nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”nd Tier “Refusing”

Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 1 1 1 1 :::: ปรบั ปรบั ปรบั ปรบั Mindset Mindset Mindset Mindset     ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ ปรับทศันคตใินการลงทนุ และลบ Pain pointsPain pointsPain pointsPain points

“Key Message”“Key Message”“Key Message”“Key Message”

>>>>>>>>    ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองกลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองกลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองกลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองกลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน Real Sector Real Sector Real Sector Real Sector เทานั้นเทานั้นเทานั้นเทานั้น

ตองเปนเจาของธุรกิจกอนตองเปนเจาของธุรกิจกอนตองเปนเจาของธุรกิจกอนตองเปนเจาของธุรกิจกอน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
��� ���!��"#�


ตองเปนเจาของธุรกิจกอนตองเปนเจาของธุรกิจกอนตองเปนเจาของธุรกิจกอนตองเปนเจาของธุรกิจกอน
หรอืตองรวยกอนหรอืตองรวยกอนหรอืตองรวยกอนหรอืตองรวยกอน ลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯ

ลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯ
เพือ่สรางตนทุนและองคความรูเพือ่สรางตนทุนและองคความรูเพือ่สรางตนทุนและองคความรูเพือ่สรางตนทุนและองคความรู ลงทุนในธรุกิจสวนตวัลงทุนในธรุกิจสวนตวัลงทุนในธรุกิจสวนตวัลงทุนในธรุกิจสวนตวั

เปนเปนเปนเปน

จากจากจากจาก

นําเสนอ นําเสนอ นําเสนอ นําเสนอ Key Message Key Message Key Message Key Message ที่วา ที่วา ที่วา ที่วา ““““การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ คือ การ การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ คือ การ การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ คือ การ การลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ คือ การ Learn and Earn” Learn and Earn” Learn and Earn” Learn and Earn” หากคุณหากคุณหากคุณหากคุณ
อยากเปนเจาของธุรกิจในอนาคต อยากเปนเจาของธุรกิจในอนาคต อยากเปนเจาของธุรกิจในอนาคต อยากเปนเจาของธุรกิจในอนาคต การเรียนรูในตลาดหลักทรัพยจะเปนแนวทางสูการเปนเจาของการเรียนรูในตลาดหลักทรัพยจะเปนแนวทางสูการเปนเจาของการเรียนรูในตลาดหลักทรัพยจะเปนแนวทางสูการเปนเจาของการเรียนรูในตลาดหลักทรัพยจะเปนแนวทางสูการเปนเจาของ
ธุรกิจในอนาคตของคุณ ธุรกิจในอนาคตของคุณ ธุรกิจในอนาคตของคุณ ธุรกิจในอนาคตของคุณ โดยเขามาเรียนรูธุรกิจนั้นๆ ไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เชน โดยเขามาเรียนรูธุรกิจนั้นๆ ไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เชน โดยเขามาเรียนรูธุรกิจนั้นๆ ไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เชน โดยเขามาเรียนรูธุรกิจนั้นๆ ไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เชน 
การเขารวมประชุมผูถือหุน การอานงบการเงินของธุรกิจที่คุณสนใจ เรียนรูแผนธุรกิจจากคูแขงในการเขารวมประชุมผูถือหุน การอานงบการเงินของธุรกิจที่คุณสนใจ เรียนรูแผนธุรกิจจากคูแขงในการเขารวมประชุมผูถือหุน การอานงบการเงินของธุรกิจที่คุณสนใจ เรียนรูแผนธุรกิจจากคูแขงในการเขารวมประชุมผูถือหุน การอานงบการเงินของธุรกิจที่คุณสนใจ เรียนรูแผนธุรกิจจากคูแขงใน
อนาคต เปนตนอนาคต เปนตนอนาคต เปนตนอนาคต เปนตน
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Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 2 2 2 2 :::: แนวทางการลงทนุแบบ แนวทางการลงทนุแบบ แนวทางการลงทนุแบบ แนวทางการลงทนุแบบ DCA : Dollar Cost AverageDCA : Dollar Cost AverageDCA : Dollar Cost AverageDCA : Dollar Cost Average

>> >> >> >> นําเสนอการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งต่ํา มัน่คง เชน การลงทนุแบบ นําเสนอการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งต่ํา มัน่คง เชน การลงทนุแบบ นําเสนอการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งต่ํา มัน่คง เชน การลงทนุแบบ นําเสนอการลงทนุทีม่คีวามเสีย่งต่ํา มัน่คง เชน การลงทนุแบบ Dollar Cost Averaging (DCA)Dollar Cost Averaging (DCA)Dollar Cost Averaging (DCA)Dollar Cost Averaging (DCA)

>> >> >> >> เนนผลติภณัฑทางการเงนิ เนนผลติภณัฑทางการเงนิ เนนผลติภณัฑทางการเงนิ เนนผลติภณัฑทางการเงนิ / / / / หุนทีคุ่นเคยหรอืมชีือ่ในตลาดหุนทีคุ่นเคยหรอืมชีือ่ในตลาดหุนทีคุ่นเคยหรอืมชีือ่ในตลาดหุนทีคุ่นเคยหรอืมชีือ่ในตลาด

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 3 3 3 3 :::: ใช ใช ใช ใช Role Model Role Model Role Model Role Model เพือ่ดงึดดู สรางแรงกระตุนเพือ่ดงึดดู สรางแรงกระตุนเพือ่ดงึดดู สรางแรงกระตุนเพือ่ดงึดดู สรางแรงกระตุน

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan 3 3 3 3 :::: ใช ใช ใช ใช Role Model Role Model Role Model Role Model เพือ่ดงึดดู สรางแรงกระตุนเพือ่ดงึดดู สรางแรงกระตุนเพือ่ดงึดดู สรางแรงกระตุนเพือ่ดงึดดู สรางแรงกระตุน

>> >> >> >> เลอืก เลอืก เลอืก เลอืก Role Model Role Model Role Model Role Model หรอืสราง หรอืสราง หรอืสราง หรอืสราง Role Model Role Model Role Model Role Model ทีเ่หมาะสมโดยพจิารณาจากผลการศกึษาดานทศันคติทีเ่หมาะสมโดยพจิารณาจากผลการศกึษาดานทศันคติทีเ่หมาะสมโดยพจิารณาจากผลการศกึษาดานทศันคติทีเ่หมาะสมโดยพจิารณาจากผลการศกึษาดานทศันคติ

ทางการเงนิและการลงทุน  เชน ทางการเงนิและการลงทุน  เชน ทางการเงนิและการลงทุน  เชน ทางการเงนิและการลงทุน  เชน 

� เปนทัง้นกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ และเปนนกัธรุกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็เปนทัง้นกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ และเปนนกัธรุกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็เปนทัง้นกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ และเปนนกัธรุกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็เปนทัง้นกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ และเปนนกัธรุกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็

� ประสบความสาํเรจ็ในชวีติ จากการเริม่ตนเปนนกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ กอนประสบความสาํเรจ็ในชวีติ จากการเริม่ตนเปนนกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ กอนประสบความสาํเรจ็ในชวีติ จากการเริม่ตนเปนนกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ กอนประสบความสาํเรจ็ในชวีติ จากการเริม่ตนเปนนกัลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ กอน

� มชีวงอายุใกลเคยีงกบักลุมเปาหมาย มชีวงอายุใกลเคยีงกบักลุมเปาหมาย มชีวงอายุใกลเคยีงกบักลุมเปาหมาย มชีวงอายุใกลเคยีงกบักลุมเปาหมาย 

� มสีถานะและพืน้ฐานครอบครวัไมสงูเกนิไปมสีถานะและพืน้ฐานครอบครวัไมสงูเกนิไปมสีถานะและพืน้ฐานครอบครวัไมสงูเกนิไปมสีถานะและพืน้ฐานครอบครวัไมสงูเกนิไป

????
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กลุมทีไ่มมคีวามสนใจ ไมมคีวามรู และไมมกีารรบัรูถงึผลติภัณฑและกลุมทีไ่มมคีวามสนใจ ไมมคีวามรู และไมมกีารรบัรูถงึผลติภัณฑและกลุมทีไ่มมคีวามสนใจ ไมมคีวามรู และไมมกีารรบัรูถงึผลติภัณฑและกลุมทีไ่มมคีวามสนใจ ไมมคีวามรู และไมมกีารรบัรูถงึผลติภัณฑและ
บรกิาร บรกิาร บรกิาร บรกิาร ((((ผลิตภณัฑและบรกิารยงัเขาไมถงึ หรอื เลือกทีจ่ะไมสนใจผลิตภณัฑและบรกิารยงัเขาไมถงึ หรอื เลือกทีจ่ะไมสนใจผลิตภณัฑและบรกิารยงัเขาไมถงึ หรอื เลือกทีจ่ะไมสนใจผลิตภณัฑและบรกิารยงัเขาไมถงึ หรอื เลือกทีจ่ะไมสนใจ
เพราะคิดวาไกลตัวเพราะคิดวาไกลตัวเพราะคิดวาไกลตัวเพราะคิดวาไกลตัว))))

Character  :Character  :Character  :Character  :        เชนเชนเชนเชน
1111. . . . กลุมที่มีการศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ นอกเหนือจากคณะพาณิชยกลุมที่มีการศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ นอกเหนือจากคณะพาณิชยกลุมที่มีการศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ นอกเหนือจากคณะพาณิชยกลุมที่มีการศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ นอกเหนือจากคณะพาณิชย/     /     /     /     

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร ((((เนื่องจากนักศึกษาในคณะอื่นๆ ไมไดถูกบังคับใหสนใจ และเนื่องจากนักศึกษาในคณะอื่นๆ ไมไดถูกบังคับใหสนใจ และเนื่องจากนักศึกษาในคณะอื่นๆ ไมไดถูกบังคับใหสนใจ และเนื่องจากนักศึกษาในคณะอื่นๆ ไมไดถูกบังคับใหสนใจ และ
ไมไดถูกใหความรูดานการลงทุนไมไดถูกใหความรูดานการลงทุนไมไดถูกใหความรูดานการลงทุนไมไดถูกใหความรูดานการลงทุน))))

2222. . . . มีโอกาสเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีโอกาสเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีโอกาสเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีโอกาสเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย    ((((เนื่องจากเพศหญิงยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากเพศหญิงยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากเพศหญิงยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากเพศหญิงยอมรับความเสี่ยง

3333rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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2222. . . . มีโอกาสเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีโอกาสเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีโอกาสเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายมีโอกาสเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย    ((((เนื่องจากเพศหญิงยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากเพศหญิงยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากเพศหญิงยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากเพศหญิงยอมรับความเสี่ยง
ไดนอยกวาเพศชายไดนอยกวาเพศชายไดนอยกวาเพศชายไดนอยกวาเพศชาย))))

3333. . . . กลุมที่ไมมีเงินออมกลุมที่ไมมีเงินออมกลุมที่ไมมีเงินออมกลุมที่ไมมีเงินออม    ((((เชน กลุมที่มีทัศนคติวาการลงทุนตองใชเงินลงทุนสูงเชน กลุมที่มีทัศนคติวาการลงทุนตองใชเงินลงทุนสูงเชน กลุมที่มีทัศนคติวาการลงทุนตองใชเงินลงทุนสูงเชน กลุมที่มีทัศนคติวาการลงทุนตองใชเงินลงทุนสูง))))
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Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

3333rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”

LongLongLongLong----Term PlanTerm PlanTerm PlanTerm Plan

กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ 

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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Smart FinanceSmart FinanceSmart FinanceSmart Finance

กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ 
นอกเหนอืจากคณะพาณชิยนอกเหนอืจากคณะพาณชิยนอกเหนอืจากคณะพาณชิยนอกเหนอืจากคณะพาณชิย////เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร

กลุมที่ไมมเีงนิออมกลุมที่ไมมเีงนิออมกลุมที่ไมมเีงนิออมกลุมที่ไมมเีงนิออม
เริม่ตนจากการใหความรูในการออมเงนิ เริม่ตนจากการใหความรูในการออมเงนิ เริม่ตนจากการใหความรูในการออมเงนิ เริม่ตนจากการใหความรูในการออมเงนิ 

การบรหิารจดัการเงนิเบือ้งตนการบรหิารจดัการเงนิเบือ้งตนการบรหิารจดัการเงนิเบือ้งตนการบรหิารจดัการเงนิเบือ้งตน

มโีอกาสเปนเพศหญงิ มโีอกาสเปนเพศหญงิ มโีอกาสเปนเพศหญงิ มโีอกาสเปนเพศหญงิ > > > > เพศชายเพศชายเพศชายเพศชาย
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Strategic DirectionStrategic DirectionStrategic DirectionStrategic Direction    : : : : แนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสม

3333rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”rd Tier “Unexplored”

Action Plan :Action Plan :Action Plan :Action Plan :

กลุมทีม่กีารศกึษาในคณะศกัยภาพอืน่ๆ กลุมทีม่กีารศกึษาในคณะศกัยภาพอืน่ๆ กลุมทีม่กีารศกึษาในคณะศกัยภาพอืน่ๆ กลุมทีม่กีารศกึษาในคณะศกัยภาพอืน่ๆ 
นอกเหนอืจากคณะพาณิชยนอกเหนอืจากคณะพาณิชยนอกเหนอืจากคณะพาณิชยนอกเหนอืจากคณะพาณิชย////เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร

เชน กลุมที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร เชน กลุมที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร เชน กลุมที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร เชน กลุมที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
แพทยศาสตร ซึ่งเปนกลุมคณะที่มีเพศชายจํานวนมาก มีทักษะแพทยศาสตร ซึ่งเปนกลุมคณะที่มีเพศชายจํานวนมาก มีทักษะแพทยศาสตร ซึ่งเปนกลุมคณะที่มีเพศชายจํานวนมาก มีทักษะแพทยศาสตร ซึ่งเปนกลุมคณะที่มีเพศชายจํานวนมาก มีทักษะ
และพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลเชิงเทคนิคและพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลเชิงเทคนิคและพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลเชิงเทคนิคและพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลเชิงเทคนิค

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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>> >> >> >> เนนผลิตภัณฑทางการเงิน หรือหุนในกลุมที่อยูในความสนใจของกลุมดังกลาว เชน หุนกลุมเนนผลิตภัณฑทางการเงิน หรือหุนในกลุมที่อยูในความสนใจของกลุมดังกลาว เชน หุนกลุมเนนผลิตภัณฑทางการเงิน หรือหุนในกลุมที่อยูในความสนใจของกลุมดังกลาว เชน หุนกลุมเนนผลิตภัณฑทางการเงิน หรือหุนในกลุมที่อยูในความสนใจของกลุมดังกลาว เชน หุนกลุม
โรงพยาบาลสําหรับคนที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะแพทยศาสตร และหุนในกลุมกอสรางโรงพยาบาลสําหรับคนที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะแพทยศาสตร และหุนในกลุมกอสรางโรงพยาบาลสําหรับคนที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะแพทยศาสตร และหุนในกลุมกอสรางโรงพยาบาลสําหรับคนที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะแพทยศาสตร และหุนในกลุมกอสราง
และอสังหาริมทรัพยสําหรับคนที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะวิศวกรรมศาสตรและอสังหาริมทรัพยสําหรับคนที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะวิศวกรรมศาสตรและอสังหาริมทรัพยสําหรับคนที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะวิศวกรรมศาสตรและอสังหาริมทรัพยสําหรับคนที่กําลังศึกษาหรือจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร

>> >> >> >> ตอยอดองคความรูจากการลงทุนในหุนที่สนใจไปสูการทําธุรกิจ ตอยอดองคความรูจากการลงทุนในหุนที่สนใจไปสูการทําธุรกิจ ตอยอดองคความรูจากการลงทุนในหุนที่สนใจไปสูการทําธุรกิจ ตอยอดองคความรูจากการลงทุนในหุนที่สนใจไปสูการทําธุรกิจ (Real Sector) (Real Sector) (Real Sector) (Real Sector) ในอนาคตในอนาคตในอนาคตในอนาคต
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สรปุภาพรวมแนวทางกลยทุธสรปุภาพรวมแนวทางกลยทุธสรปุภาพรวมแนวทางกลยทุธสรปุภาพรวมแนวทางกลยทุธ

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
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1111stststst Tier Tier Tier Tier 
“Soon“Soon“Soon“Soon----totototo----be”be”be”be”

2222nd Tier nd Tier nd Tier nd Tier 
““““Refusing”Refusing”Refusing”Refusing”

3333rd Tier rd Tier rd Tier rd Tier 
““““Unexplored”Unexplored”Unexplored”Unexplored”

1111

Potential GroupPotential GroupPotential GroupPotential Group

2222

3333rd Tier rd Tier rd Tier rd Tier 
“Unexplored”“Unexplored”“Unexplored”“Unexplored”

3333..……………….….. next step..……………….….. next step..……………….….. next step..……………….….. next step ..……………….. next step..……………….. next step..……………….. next step..……………….. next step

เชนเชนเชนเชน
Potential GroupPotential GroupPotential GroupPotential Group

2222nd Tier nd Tier nd Tier nd Tier 
“Refusing”“Refusing”“Refusing”“Refusing”

1111stststst Tier Tier Tier Tier 
“Soon“Soon“Soon“Soon----totototo----be”be”be”be”

สถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรสถาบนัวจิยัและใหคาํปรึกษาแหงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร© ������������� �.". 2555 ������	ก��	�
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Narrow DownNarrow DownNarrow DownNarrow Down

Primary Target Primary Target Primary Target Primary Target GroupGroupGroupGroup

มโีอกาสเปนเพศหญงิมโีอกาสเปนเพศหญงิมโีอกาสเปนเพศหญงิมโีอกาสเปนเพศหญงิ
มากกวาเพศชายมากกวาเพศชายมากกวาเพศชายมากกวาเพศชาย

กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะกลุมทีม่กีารศึกษาในคณะกลุมทีม่กีารศึกษาในคณะกลุมทีม่กีารศึกษาในคณะ
ศักยภาพอื่นๆ นอกเหนอืจากศักยภาพอื่นๆ นอกเหนอืจากศักยภาพอื่นๆ นอกเหนอืจากศักยภาพอื่นๆ นอกเหนอืจาก
คณะพาณชิยคณะพาณชิยคณะพาณชิยคณะพาณชิย////เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร

กลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน กลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน กลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน กลุมทีม่คีวามตองการลงทนุใน 
Real Sector Real Sector Real Sector Real Sector เทานัน้เทานัน้เทานัน้เทานัน้

กลุมนกัลงทนุทีป่ฏเิสธการลงทนุกลุมนกัลงทนุทีป่ฏเิสธการลงทนุกลุมนกัลงทนุทีป่ฏเิสธการลงทนุกลุมนกัลงทนุทีป่ฏเิสธการลงทนุ
ในตลาดหลกัทรพัยฯในตลาดหลกัทรพัยฯในตลาดหลกัทรพัยฯในตลาดหลกัทรพัยฯ
((((มทีศันคตใินแงลบมทีศันคตใินแงลบมทีศันคตใินแงลบมทีศันคตใินแงลบ))))

กลุมทีก่ลวัความเสีย่งกลุมทีก่ลวัความเสีย่งกลุมทีก่ลวัความเสีย่งกลุมทีก่ลวัความเสีย่ง

กลุมที่ไมมเีงนิออมกลุมที่ไมมเีงนิออมกลุมที่ไมมเีงนิออมกลุมที่ไมมเีงนิออม

Current Current Current Current Customer’s Customer’s Customer’s Customer’s 
CharacterCharacterCharacterCharacter

มโีอกาสเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิมโีอกาสเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิมโีอกาสเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิมโีอกาสเปนเพศชายมากกวาเพศหญงิ
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1111stststst Tier Tier Tier Tier 
“Soon“Soon“Soon“Soon----totototo----be”be”be”be”

Strategic Strategic Strategic Strategic Direction Direction Direction Direction 
((((แนวทางแนวทางแนวทางแนวทางกลยทุธทีเ่หมาะสมกลยทุธทีเ่หมาะสมกลยทุธทีเ่หมาะสมกลยทุธทีเ่หมาะสม))))CharacterCharacterCharacterCharacter

กลุมนักลงทุนทีป่ฏเิสธการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯกลุมนักลงทุนทีป่ฏเิสธการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯกลุมนักลงทุนทีป่ฏเิสธการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯกลุมนักลงทุนทีป่ฏเิสธการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ

2222nd Tier nd Tier nd Tier nd Tier 
““““Refusing”Refusing”Refusing”Refusing”

� ทํา ทํา ทํา ทํา PR PR PR PR เพือ่ชี้นาํสูการลงทุนเพือ่ชี้นาํสูการลงทุนเพือ่ชี้นาํสูการลงทุนเพือ่ชี้นาํสูการลงทุน
� “How to” “How to” “How to” “How to” นําเสนอวธิีการลงทนุนําเสนอวธิีการลงทนุนําเสนอวธิีการลงทนุนําเสนอวธิีการลงทนุ
� โปรแกรมแนะนาํ โปรแกรมแนะนาํ โปรแกรมแนะนาํ โปรแกรมแนะนาํ ““““เมนหูุนเมนหูุนเมนหูุนเมนหูุน””””

� ลบ ลบ ลบ ลบ Pain pointsPain pointsPain pointsPain points
� ปรบั ปรบั ปรบั ปรบั Mindset / Mindset / Mindset / Mindset / ทัศนคติตอการทัศนคติตอการทัศนคติตอการทัศนคติตอการ

ลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯ

มโีอกาสเปนเพศชาย มโีอกาสเปนเพศชาย มโีอกาสเปนเพศชาย มโีอกาสเปนเพศชาย > > > > เพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิเพศหญงิ

““““จะลงเมือ่ไหรด ีจะลงเมือ่ไหรด ีจะลงเมือ่ไหรด ีจะลงเมือ่ไหรด ี?”?”?”?” กลุมทีพ่รอมที่จะลงทุนกลุมทีพ่รอมที่จะลงทุนกลุมทีพ่รอมที่จะลงทุนกลุมทีพ่รอมที่จะลงทุน

Current Customer’s CharacterCurrent Customer’s CharacterCurrent Customer’s CharacterCurrent Customer’s Character
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กลุมทีม่คีวามตองการลงทุนใน กลุมทีม่คีวามตองการลงทุนใน กลุมทีม่คีวามตองการลงทุนใน กลุมทีม่คีวามตองการลงทุนใน Real Sector Real Sector Real Sector Real Sector เทานั้นเทานั้นเทานั้นเทานั้น

กลุมนักลงทุนทีป่ฏเิสธการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯกลุมนักลงทุนทีป่ฏเิสธการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯกลุมนักลงทุนทีป่ฏเิสธการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯกลุมนักลงทุนทีป่ฏเิสธการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ

กลุมที่กลัวความเสี่ยงกลุมที่กลัวความเสี่ยงกลุมที่กลัวความเสี่ยงกลุมที่กลัวความเสี่ยง

มโีอกาสเปนเพศหญงิ มโีอกาสเปนเพศหญงิ มโีอกาสเปนเพศหญงิ มโีอกาสเปนเพศหญงิ > > > > เพศชายเพศชายเพศชายเพศชาย

กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ กลุมทีม่กีารศึกษาในคณะศักยภาพอื่นๆ 
นอกเหนอืจากคณะพาณชิยนอกเหนอืจากคณะพาณชิยนอกเหนอืจากคณะพาณชิยนอกเหนอืจากคณะพาณชิย////เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร

กลุมที่ไมมเีงนิออมกลุมที่ไมมเีงนิออมกลุมที่ไมมเีงนิออมกลุมที่ไมมเีงนิออม

3333rd Tier rd Tier rd Tier rd Tier 
““““Unexplored”Unexplored”Unexplored”Unexplored”

““““ลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ
ไมใชเรือ่งของฉนัไมใชเรือ่งของฉนัไมใชเรือ่งของฉนัไมใชเรือ่งของฉนั””””

ลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯลงทุนในตลาดหลักทรพัยฯ
� Learn & EarnLearn & EarnLearn & EarnLearn & Earn
� แนวทางการลงทุนแบบ แนวทางการลงทุนแบบ แนวทางการลงทุนแบบ แนวทางการลงทุนแบบ DCA : DCA : DCA : DCA : 

Dollar Cost AverageDollar Cost AverageDollar Cost AverageDollar Cost Average
� ใช ใช ใช ใช Role ModelRole ModelRole ModelRole Model    เพือ่ดงึดดูเพือ่ดงึดดูเพือ่ดงึดดูเพือ่ดงึดดู

� Long Long Long Long –––– Term PlanTerm PlanTerm PlanTerm Plan

Smart FinanceSmart FinanceSmart FinanceSmart Finance



Thank YouThank You
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