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บทคัดย่อ 

งานวิจยัชิ้นน้ีท าการศึกษาถงึความแตกต่างของ “ทักษะทางการเงิน” และ “ทักษะทางการเงินขั้นสูง” ในกลุ่มลูกค้า
และผู้ใหบ้ริการทางการเงิน  โดยผลการศึกษาพบว่าผู้ให้บริการทางการเงินซ่ึงเป็นผู้ทีถ่ือครองใบอนุญาตทางการเงินนั้น มี
ระดับทักษะทางการเงินที่สูงกว่าลูกค้าอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ ซึ่งระดับทักษะทางการเงินของผูใ้ห้บริการนั้น ช่วยท าให้เกิด
การมีส่วนร่วมกบัตลาดทุนในฐานะตัวกลางทางการเงิน โดยพบว่า ช่องทางการส่งผ่านทักษะทางการเงินของผูใ้ห้บริการ
ทางการเงินไปยงัลูกค้า นั้นสะทอ้นผ่าน “ค าแนะน าด้านการเงินการลงทุน” โดยพบว่า ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์
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เงินขั้นสูงของลูกค้าก็เป็นตวัแปรส าคัญ ที่ชว่ยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในตลาดทุนอีกทางหนึ่ง และพบว่าทักษะทางการเงิน
นั้นยังมีส่วนช่วยท าให้เกิดความมีเสถียรภาพแก่ตลาดทุนได้ ผ่านการส่งเสริมทักษะทางการเงินด้านที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มนัก
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บทที่ 1 บทน า 

 

ในปัจจุบันน้ัน การวัดระดับทักษะทางการเงินได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการศึกษาถึง
สภาวะโดยรวมของความรู้และพัฒนาการทางการเงินของคนในประเทศ โดยส าหรับประเทศไทยนั้น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ส านักงานสถิติแห่งชาติจะท าการส ารวจระดับทักษะทางการเงินทุกๆ 
3 ปี โดยจะมุ่งเน้นในการวัดระดับทักษะทางการเงินแบบ “องค์รวม” เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ส าหรับ 3 
วัตถุประสงค์ คือ 1) ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินท่ีเหมาะสม ตรงจุด และ
สอดคล้องกับพลวัตรของบริการทางการเงินท่ีปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ  2)ศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาระดับทักษะ
ทางการเงินของคนไทยให้ปรับตัวเพิ่มต่อไป  3)น าข้อมูลมาใช้ประกอบการก าหนดนโยบายอื่นๆ ของ ธปท. 

“ทักษะทางการเงิน” นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวัน โดยบทบาทของทักษะทาง
การเงินน้ันจะถูกน าไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การตัดสินใจทางการเงิน  การเข้าถึงบริการทางการเงิน  การ
ตัดสินใจและบริหารการลงทุน ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับตลาดทุน โดยในงานวิจัยของ Luigi & Elaina 
(2013) ได้ท าการศึกษาถึงทักษะทางการเงินของผู้ถือครองทรัพย์สินทางการเงินและการลงทุนต่างๆ โดย
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนั้น มีการจดบันทึก (Record) การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยเม่ือ
เปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป พบว่า นักลงทุนท่ีมีทักษะทางการเงินที่สูงนั้น จะมีความสามารถในการจับ
จังหวะของตลาด (Market timing) ได้ดีกว่า และพบว่ามีการลดการถือครองสินทรัพย์การลงทุนลงก่อนช่วง
เลห์แมน บราเธอร์ล่มสลาย นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีศึกษาถึง “ทักษะทางการเงิน” และการมีส่วนร่วมใน
ตลาดทุน หรือ ตลาดหุ้น โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะทางการเงินสูงนั้น มีส่วนร่วมกับตลาดทุนที่สูง
ด้วยเช่นกันในงานของ Van Rooji et al.(2007) และ Johan & Anna (2012)  ในทางกลับกัน นั่นไม่ได้
หมายความว่า การที่ประชาชนในประเทศนั้นมีทักษะทางการเงินท่ีไม่ดีหรือต่ ากว่ามาตรฐาน จะท าให้การมี
ส่วนร่วมในตลาดทุนนั้นจะต่ าหรือการตัดสินใจทางการเงินที่แย่เสมอไป เพราะการมีระดับทักษะทางการเงิน
ที่ไม่ดีนั้นอาจทดแทนได้โดยการใช้ค าแนะน าด้านการเงินการลงทุนจากผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งจะท าให้
ผลกระทบของทักษะทางการเงินที่ไม่ดีที่มีต่อการตัดสินใจทางการเงินท่ีผิดพลาดนั้นลดลง (Chiara , 2011) 

อย่างไรก็ตาม มายาคติประการหนึ่งท่ีปรากฏบนโลกสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการเงิน ก็คือ ความ
เข้าใจผิดที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนนั้นไม่ได้มีความรู้ทางการเงินแตกต่างจากคนท่ัวไป” 
โดย มีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมาย ทั้งในwebsite pantip ห้องสินธร  หรือแม้กระทั่ง Social network ยอด
นิยมอย่างเช่น Facebook  ก็ตาม สิ่งที่ตามมาจากความเคลือบแคลงดังกล่าว ก็คือ “การไม่ใช้ค าปรึกษาทาง
การเงิน”   โดยจากงานของ อภิรักษ์ (2557) ได้ท าการศึกษาถึง การให้บริการในอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน
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ประเทศไทย พบว่า สาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้คนไม่ลงทุนในกองทุนรวมมาจาก 1.ขาดความรู้ร้อยละ 60  2.ไม่มี
คนแนะน าร้อยละ 43 และ 3. ไม่ทราบว่ากองทุนรวมคืออะไร ร้อยละ 40 นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 23 
ลงทุนด้วยตนเอง จะพบว่าสาเหตุการไม่ลงทุนของกลุ่มตัวอย่างนั้น เกินกว่าครึ่งขาดความรู้และไม่มีคน
แนะน า 

สิ่งนี้จึงเป็นที่มาของประเด็นส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ว่า มายาคติดังกล่าวนั้น เป็นความจริง
หรือไม่และระดับความรู้ที่ต่างกันจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนกันอย่างไร? 

ด้วยสาเหตุดังกล่าว ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคือ “กลุ่มลูกค้า” และ “ผู้ให้บริการ
ทางการเงิน” เพื่อทดสอบระดับทักษะทางการเงินของกลุ่ม “ลูกค้า” ว่ามีความแตกต่างจาก “ผู้ให้บริการ” 
หรือไม่  

ซึ่งในการวัดระดับทักษะทางการเงินน้ันจะท าการวัดความรู้ครอบคลุม 3 ด้าน อันประกอบไปด้วย 
ทัศนคติทางการเงิน (Financial Attitude)  พฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behavior) และความรู้ทางการ
เงิน (Financial Knowledge) ดังเช่นในภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบทักษะการเงิน 

 
ที่มา : จากการศึกษา 

 

การวัดทักษะทางการเงินท้ัง 3 ด้านนั้น (ภาพที่ 1 ) ให้ผลลัพธ์ในการระบุถึงช่องว่างของทักษะ
ทางการเงินที่ขาดหายในกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี ดังเช่นในงานวิจัยท่ีชื่อ Financial literacy and 
Inclusion (OECD, 2005) อย่างไรก็ดี ปัจจัยทางด้าน “ระดับความม่ันใจ (Confidence)” นั้นไม่ได้ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาใช้ในการศึกษาเท่าใดนัก โดยจากงานศึกษาของ A.kempf et. Al (2013) พบว่าการมีความม่ันใจ
ที่มากเกินไปจะส่งผลให้ทักษะทางการเงินลดลง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะน าตัวแปรดังกล่าวเข้ามา
ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ “ระดับความม่ันใจ” และ “ระดับทักษะทางการเงิน”   

Financial Literacy 

Financial Attitude Financial Behavior Financial Knowledge 
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ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จะท าการวัดระดับทักษะทางการเงินทั่วไป (FLS) ตามมาตรฐานตาม
แนวทางของ OECD และทักษะทางการเงินข้ันสูง (Advanced Financial Literacy Score) ซึ่งมีการเพิ่มเติม
ในส่วนของความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน อีกทั้ง ยังมีการเพิ่มตัวแปรความม่ันใจในตนเอง 
(Confidence) โดยการเก็บส ารวจนั้น จะท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มลูกค้าและผู้ให้บริการทางการ
เงินที่ถือใบอนุญาต Investment Consultant  หรือ Single license ขึ้นไปและน าผลการวัดระดับทักษะ
ดังกล่าวนั้น ไปศึกษาถึงความสัมพันธ์ของทักษะทางการเงินด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในตลาดทุน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดทุน และการ
เสริมสร้างทักษะทางการเงินของคนในสังคมโดยรวมต่อไป 

เนื่องจากทักษะทางการเงินนั้น มีบทบาทส าคัญในการตัดสินทางด้านการเงินและการลงทุนทั้งใน
กลุ่มลูกค้าและผู้ให้บริการทางการเงิน แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับกับการเปรียบเทียบทักษะทางการ
เงินของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ตลอดจนการศึกษาในเชิงประยุกต์ถึงความสัมพันธ์ของทักษะทางการเงิน
และการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนในประเทศไทย โดยจะแบ่งการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนออกเป็นการมีส่วนร่วม
ทางตรงและทางอ้อม 

โดยในการศึกษาครั้งนี้มีความแตกต่างจากงานวิจัยในอดีต โดยสรุปเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกัน 
คือ 

1.  ด้านการส ารวจ ในการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยด้านทักษะทางการเงินท่ีปกติจะมุ่งเน้นใน

การศึกษากลุ่มตัวอย่างภาพรวมของประเทศ 

2.  ด้านหัวข้อแบบสอบถาม โดยในด้านของทักษะทางการเงินมีการประยุกต์ใช้การวัดระดับ

ความม่ันใจ (Confidence) ของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มเติมในส่วนความรู้ท่ีจ าเป็นกับการ

ลงทุน นั่นคือ ความรู้ในด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน ( FNR : financial Knowledge on Risk & Return ) 

3.  การน าปัจจัยด้านสถานภาพและทักษะทางการเงิน (FLS) และ ทักษะทางการเงินขั้นสูง 

(AFLS) ไปวิเคราะห์การมีส่วนร่วมกับตลาดทุนประเภทต่างๆ ด้วย Binary Logistic , Multinomial Logistic 

โดยการศึกษาครั้งนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 ส่วน อันประกอบไปด้วย 

1. บทน า 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

4. ข้อมูลและผลการวิจัย 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

งานวิจัยช้ินน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.  มีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินระดับทักษะทางการเงิน [FLS : Financial Literacy] และระดับ
ทักษะทางการเงินข้ันสูง [AFLS : Advance Financial Literacy] ในลูกค้าและผู้ให้บริการทางการเงิน ว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่? 

2.  สามารถระบุได้ถึงความขาดแคลนทักษะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง ว่าควรปรับปรุงใน
เรื่องใด ผ่านช่องทางใด 

3.  น าแบบจ าลอง Logistic มาใช้เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของระดับทักษะทางการเงินของกลุ่ม
ลูกค้าที่แตกต่างกันต่อความน่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนในรูปแบบต่างๆ 

4.  เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนทักษะทางการเงิน
และเพิ่มการมีส่วนกับตลาดทุนผ่านทางการเสริมสร้างทักษะทางการเงิน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1.  สามารถระบุได้ถึงระดับทักษะทางการเงินของกลุ่มลูกค้าและผู้ให้บริการทางการเงินและน า
ผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการวางรากฐานการเพิ่มพูนความรู้ท้ังในกลุ่มลูกค้า ตลอดจนการให้ความรู้
ทางการเงินกับผู้ให้บริการทางการเงิน และการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในหลักสูตรใบอนุญาตทางการเงินต่างๆ 

2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางใน การก าหนดการให้ความรู้
ทางการเงินและการลงทุนได้ว่าควรจะเน้นการเพิ่มทักษะทางการเงินด้านใด ที่เป็นตัวแปรส าคัญที่จะเพิ่มให้
มีส่วนร่วมในตลาดทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้น 

 

นิยามศัพท์ 

Financial Literacy (FLS): องค์ประกอบมวลรวมของ ความตระหนัก, ความรู้, ความสามารถ, 
ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมที่จ าเป็นต่อการตัดสินทางการเงินและก าหนดความเป็นอยู่ทางการเงินที่ดีได้ 
(OECD : Organization for Economic Co-operation and Development ,2011 ) ประกอบไปด้วย ทัศนคติ
ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ความรู้ทางการเงิน 
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Advance Financial Literacy (AFLS) : ทักษะทางการเงินท่ีรวมความรู้ด้านการลงทุน โดย
ประกอบไปด้วย ทัศนคติทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ความรู้ทางการเงินและความรู้ด้านความเสี่ยง/
ผลตอบแทน (จากผู้ศึกษา) 

OECD : Organization for Economic Co-operation and Development 

ลูกค้า : กลุ่มลูกค้าธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ 

ผู้ให้บริการทางการเงิน : เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์และที่ปรึกษาการลงทุนที่มีการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์และถือ Single License หรือ IC (Investment Consultant) 
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บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในส่วนแรกของการทบทวนวรรณกรรมนั้น จะกล่าวถึงงานวิจัยท่ีท าการศึกษาถึงการวัดระดับ
ทักษะทางการเงินและผลการศึกษาที่พบ ในส่วนที่สอง จะเป็นในเรื่องของงานวิจัยที่น าผลการวัดระดับทักษะ
ทางการเงินไปใช้วิเคราะห์ในด้านอื่นๆ ต่อ เช่น การเข้าถึงบริการทางการเงิน การมีส่วนร่วมกับตลาดทุน 
เป็นต้น และในส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางการเงิน 

 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องในการวัดระดับทักษะทางการเงิน 

การศึกษาเรื่อง “ทักษะทางการเงิน” นั้นได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงระยะท่ีผ่านมา งานวิจัย
ส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบของการออกส ารวจ (Survey) ซึ่งเนื้อหาการวัดระดับทักษะทางการเงินน้ันจะใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวัดระดับทักษะทางการเงิน จากการทบทวนวรรณกรรมนั้น สามารถแบ่ง
รูปแบบการศึกษาตามประเภทแบบสอบถามได้ดังตารางที่ 1 โดยรูปแบบในการวัดจะมี 3 รูปแบบ คือ การ
ถามเชิงทัศนคติ (Subjective)  การถามประเภทคิดค านวณหรือ Quiz สั้นๆ (Objective) และแบบผสม 
(Combination) โดยเป็นการรวมค าถามประเภทที่ 1 และ 2 เข้าไว้ด้วยกัน โดยประเภทสุดท้าย จะเป็น
รูปแบบการวัดที่พบมากที่สุดในงานวิจัยด้านการวัดระดับทักษะทางการเงิน 
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ตารางที่ 1 : ตารางการทบทวนวรรณกรรมแบ่งตามประเภทแบบสอบถาม ภายใต้หัวขอ้การวัดระดับ
ทักษะทางการเงิน 

 
หมายเหตุ : sig 5% = มีนัยยะส าหรับทางสถติิที่ระดับความเชื่อมั่น 95% , (+) มีผลในทางบวก , (-) มีผลในทางลบ 

ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม 

 

ทั้งน้ี ตารางที่ 1 ได้แบ่งวรรณกรรมตามประเภทเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยพบว่า
แบบสอบถามประเภทผสมนั้น ให้ผลลัพธ์ในการระบุถึงช่องว่างด้านทักษะทางการเงินได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ให้ผลการวิเคราะห์ที่ละเอียดกว่าและเปรียบเทียบได้หลายแง่มุมมากกว่า ซึ่งจะพบว่างานวิจัยท่ีมีการส ารวจ
ด้วยแบบสอบถามแบบ Combination นั้นสามารถน าไปวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองถดถอยเชิงพหุเพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ นอกจากนี้ ในงานวิจัยการส ารวจทักษะทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย 
(Australia and New Zealand Banking Group Limited : ANZ, 2008) และใน Financial literacy and 
Inclusion (OECD, 2013) มีผลการศึกษาที่แตกต่างจากงานอื่นก็คือปัจจัยด้าน Risk Preference มีผลต่อ
ระดับทักษะทางการเงินอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ และเม่ือท าการศึกษาเจาะลึกลงไปถึงเนื้อหาของ
งานวิจัยในแต่ละช้ินท่ีมีการท าการส ารวจ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในการสร้างค าถามในแบบสอบถามแล้วนั้น



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                           

8 

 

เนื้อหาของแบบสอบถาม ในแต่ละงานวิจัยมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เป็น
เพราะการวัดระดับทักษะทางการเงินน้ันมุ่งเน้น ในการวัดทักษะ 3 ด้านเป็นส าคัญ ดังเช่นในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 : ลักษณะแบบสอบถามแต่ละประเภทแบ่งตามหมวดการศึกษา 
Topic Subjective Objective 

Financial 
Literacy 

Financial Attitude Yes No 
Financial Behavior Yes No 
Financial Knowledge No Yes 

Advance Advance Financial 
Knowledge 

No Yes 

ที่มา : จากการทบทวนวรรณกรรม 

 

ซึ่งใน งานวิจัยต่างๆ ที่มีแบบสอบถามเน้นแต่ค าถามด้าน Subjective  จะได้วัดได้แค่ทัศนคติ
ทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงินเท่านั้น ในขณะท่ีถ้าเน้นทางด้าน Objective เพียงอย่างเดียว ก็จะท า
ให้ ทัศนคติทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงินถูกละเลยไปเช่นเดียวกัน ซึ่งแบบสอบถามประเภท 
Combination ที่รวมทั้ง 3 หมวดไว้จะสอดคล้องกับหลักการในการวัดทักษะทางการเงินดังเช่นในภาพที่ 1 
กรอบการก าหนดพฤติกรรม ซึ่งแบบสอบถามที่มีมาตรฐานเดียวกันกับการเก็บส ารวจของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยปี 2556 และ OECD จึงถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพราะเป็นแบบสอบถามที่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการวัดทักษะทางการเงินมากที่สุด  

จากผลการศึกษาและการวัดระดับทักษะทางการเงินของ OECD (2012) เม่ือน าปัจจัยต่าง ๆ อัน
ประกอบไปด้วย ทัศนคติทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ความรู้ทางการเงิน มาวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง
ถดถอยเชิงพหุแล้ว พบว่า ระดับทักษะทางการเงินนั้นอยู่กับปัจจัยด้านสถานภาพต่างๆ เช่น เพศ อายุ 
รายได้ การศึกษา และปัจจัยรสนิยมด้านความเสี่ยง (Risk preference) เป็นต้น โดยปัจจัยต่าง ๆ จะมีผลต่อ
ระดับทักษะทางการเงินในทิศทางที่ต่างกัน ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของการศึกษาครั้งนี้พบว่า ในประเทศใดๆ ที่มี
ระดับทักษะทางการเงินที่ต่ า ก็จะมีความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการเงินอยู่ในระดับต่ าไปด้วย
เช่นกัน จาก ANZ Survey of Adult Financial Literacy in Australia (ANZ, 2008) พบว่า ระหว่างระดับ
ทักษะทางการเงินมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังพบว่า 
พฤติกรรมทางการเงินนั้น ยังมีความสัมพันธ์ไปกับทักษะทางการเงินที่สูงอีกด้วย  
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การศึกษา Financial literacy survey result (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2012) ซึ่งใช้
แบบสอบถามต้นแบบจาก OECD ซึ่งมุ่งเน้นในการวัดทักษะทางการเงินผ่านองค์ประกอบ ทัศนคติทาง
การเงิน พฤติกรรมทางการเงินและความรู้ทางการเงิน โดยผลการศึกษาการวัดระดับทักษะทางการเงินของ
ไทยน้ัน ก็ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันกับของ OECD แต่ในด้านรายละเอียดผลการศึกษาพบว่าระดับทักษะ
ทางการเงินเฉลี่ย ร้อยละ 58.5 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ 14 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการส ารวจของ OECD 
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 62.3 และมีการอันดับการตอบถูกในแต่ละค าถามค่อนไปอันดับท้ายๆ โดยประเด็นปัญหาท่ี
ส าคัญนั้นพบว่าคนไทยด้อยด้านความรู้ทางการเงิน (Financial Knowledge) ซึ่งเป็นรากฐานของพฤติกรรม
ทางการเงิน (Financial Behavior) นอกจากนี้ ASIC (2011) ได้ท าการศึกษาและวัดระดับทักษะทางการเงิน
ตลอดจน “ความม่ันใจในตนเอง” จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นมี ความเชื่อว่าตัวเองมีความรู้ทาง
การเงินเป็นอย่างดี ซึ่งหัวข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความม่ันใจสูงเกินระดับความรู้น้ันประกอบไปด้วย ด้านหนี้สิน 
การวางงบประมาณ การออม และมีความม่ันใจต่ ากว่าระดับความรู้ท่ีมี คือ ด้านการลงทุน เงินรายงวด และ
การออมเพื่อการเกษียณ 

 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าทักษะทางการเงินไปประยุกต์ใช้ 

โดยปกติแล้ว การวัดระดับทักษะทางการเงิน มักจะถูกท าการเก็บส ารวจในภาพรวมของประเทศ
นั้นๆ เพื่อดูองค์ความรู้ทางการเงินในภาพรวมของคนในประเทศ ซึ่งมีงานวิจัยเพียงน้อยชิ้นเท่านั้น ที่เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง และน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความขาดแคลนทักษะทาง
การเงินด้วยวิธีอื่นท่ีนอกเหนือไปจากการให้ความรู้ อีกทั้งในงานวิจัยอีกหลายๆ ชิ้น ได้มีการน าผลการวัด
ระดับทักษะทางการเงินเข้ามาเชื่อมต่อกับเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การลงทุน การมีส่วนร่วมในตลาดทุน การ
วางแผนเพื่อการเกษียณ ความม่ังคั่งส่วนบุคคล เป็นต้น โดยจะสามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2 ซึ่งช่องว่าง
งานวิจัยจะอยู่ในพื้นท่ีสีขาว และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จะอยู่ในกรอบสีม่วงตามล าดับ 
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ภาพที่ 2 : สรุปภาพรวมการทบทวนวรรณกรรมและช่องว่างงานวิจัย 

 
ที่มา : จากการทบทวนวรรณกรรม 
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Van Rooji et al., (2007) ได้ท าการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความมีส่วนร่วมในตลาดทุนและ
ระดับทักษะทางการเงินและการตัดสินใจทางการเงิน ตลอดจนการถือครองหุ้นสามัญผ่านแบบจ าลอง Probit 
ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจในด้านความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น มีความสัมพันธ์กับความรู้ด้านเงิน
เฟ้อ ดอกเบี้ยทบต้น และการกระจายความเสี่ยง ซึ่งระดับทักษะทางการเงินที่ต่ าน้ันจะส่งผลให้มีความน่าจะ
เป็นในการลงทุนหุ้นสามัญหรือกองทุนที่น้อยตามไปด้วย Johan และ Anna (2012) ผลการศึกษาพบว่า เพศ
หญิงนั้น มีส่วนร่วมกับตลาดทุนน้อยกว่าเพศชาย ในขณะเดียวกันก็มีทักษะทางการเงินที่น้อยกว่าด้วย โดย
การส ารวจนั้นท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากรชาวสวีเดนจ านวน 1,300 ตัวอย่าง Adnan et al., (2014) ได้
ท าการศึกษาถึงความสามารถในการเข้าสังคม (Sociability) ทักษะทางการเงิน และความเชื่อม่ันในตลาดทุน 
ต่อการมีส่วนร่วมในตลาดทุน ผ่านทางแบบจ าลอง Probit และแบบจ าลองถดถอยเชิงพหุ จากผลการศึกษา
พบว่าทั กษะทางการเงินมีนัยยะส าคัญในทางสถิติต่อการมีส่วนร่วมในตลาดทุน นอกจากนี้ยังพบว่าในส่วน
ของพฤติกรรมด้านการเงินของกลุ่มตัวอย่างนั้น ยังมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในตลาดทุนด้วยเช่นกัน 

จากการศึกษาของ Chiara (2011) พบว่า ระดับทักษะทางการเงินที่ต่ า ไม่ได้หมายถึงผลลัพธ์ใน
การตัดสินใจทางการเงินที่ย่ าแย่ ตราบเท่าที่ได้รับค าแนะน าทางการเงินที่มีคุณภาพจากผู้ให้บริการทางการ
เงิน นอกจากนี้ ยังพอว่าค าแนะน าทางการเงินแบบเป็นทางการน้ันมีความสัมพันธ์กับทักษะทางการเงิน 
มากกว่าค าแนะน าแบบไม่เป็นทางการ อีกทั้งทักษะทางการเงินน้ันยังท าให้เพิ่มความน่าจะเป็นใช้บริการ
ค าปรึกษาส าหรับการลงทุนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของ Lauren  (2008)  พบว่า การให้ความรู้
ทักษะทางการเงินในทางปฏิบัตินั้น อาจจะไม่ได้เพิ่มความสามารถของกลุ่มตัวอย่างโดยทันที ซึ่งการด่วน
ตัดสินใจในธุรกรรมทางการเงินหรือการลงทุนภายใต้ข้อสมมติที่ว่าตนเองเชี่ยวชาญแล้ว จะน ามาซึ่งความ
เสียหายทางการเงิน อีกทั้ง การให้ค าปรึกษาทางการเงินน้ันมีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ 
(Conflict of interest ) ดงันั้นในการเพิ่มทักษะทางการเงินโดยการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอ 
ผู้รับผิดชอบควรจะมีนโยบายต่างๆ ไว้คอยเกื้อหนุนให้เกิดการตัดสินใจทางการเงินที่ดี 

นอกจากนี้ Jurija และ Christian (2010) ได้ท าการศึกษาและพัฒนาถึงวิธีในการวัดระดับความ
ม่ันใจในตนเอง ผ่านทางการส ารวจด้วยแบบสอบถาม โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าระดับความม่ันใจจากการทดลองทั้ง 2 วิธี นั้น ให้ผลลัพธ์ในการวัดความม่ันใจที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยยส าคัญ ส่งผลให้การวัดระดับความม่ันใจด้วยวิธีดังกล่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือในการวิจัยครั้งต่อๆ ไป โดย
ประเด็นเร่ืองของ “ความม่ันใจ” นั้นพบว่า ในงานวิจัยเกี่ยวกับทักษะทางด้านการเงิน โดยมากมักไม่ค่อยให้
ความส าคัญในตัวแปรดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปงานวิจัยที่มีตัวแปรด้านระดับความม่ันใจกับทักษะทางการเงิน
ได้ตามภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 : การทบทวนวรรณกรรมที่วัดระดับทักษะทางการเงิน โดยแบ่งตามประเภททีม่ีตัวแปรด้านความมั่นใจ 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Measuring Financial capability : an exploratory study by FSA 2005 และการทบทวนวรรณกรรม 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ จะพบว่าการวัดระดับทักษะทางการเงิน (FLS : Financial 

Literacy Score ) นั้น จ าเป็นจะต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้านอันประกอบไปด้วย ทัศนคติทางการเงิน พฤติกรรม

ทางการเงินและความรู้ทางการเงิน ถึงจะสามารถระบุได้ถึงช่องว่างของทักษะทางการเงิน ซึ่งงานวิจัย

โดยมากแล้วมักจะวัดทักษะทางการเงินโดยครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แต่จะแตกต่างไปในรายละเอียดของค าถาม

ตามแต่ละประเทศและตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้มีเพิ่มเติมในส่วนของทักษะทาง

การเงินข้ันสูง (AFLS : Advance Financial Literacy Score) โดยหมวดที่เพิ่มเติมจะเป็นในด้านการวัดความ
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ม่ันใจ ( Confidence) ในรูปแบบของ Bias Score ตลอดจนการเพิ่มค าถามในหมวดของความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน(Risk & Return) อันเป็นทักษะที่จ าเป็นในด้านการลงทุน ตลอดจนน าผลการวัดทักษะทาง

การเงินดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาความน่าจะเป็นต่อการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนต่อไป (Stock 

market participation’s Probability) 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาถึงการวัดระดับทักษะทางการเงินและการมีส่วนร่วมต่อตลาดทุนนั้น จะแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

 

3.1 การออกแบบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามจากการวัดระดับทักษะทางการเงินที่เป็นสากลจาก OECD (2012) เป็น
หลักและใช้ค าถามที่ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย(2012) ตามเอกสารแนบที่ 
1 เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งรายละเอียดในของแบบสอบถามนั้นจะเป็นไป
ตามเอกสารแนบที่ 1 และ 2 ตามล าดับ โดยส าหรับเนื้อหาในการวัดจะมุ่งเน้นในการวัดทักษะ 4 ด้าน (รวม
หมวดเพิ่มเติม) อันประกอบไปด้วย 

1. ด้านทัศนคติทางการเงิน : จะเป็นการวัดในด้านแนวคิดทางด้านการเงิน , การกู้ยืม , การ
ออม 

2. ด้านพฤติกรรมทางการเงิน : จะเป็นการวัดในด้านพฤติกรรมทางด้านการเงิน ซึ่งจะถามถึง
พฤติกรรมในการบริหารเงิน , การกู้ยืมเงิน , การออม และการวางแผนรายรับรายจ่าย 

3. ด้านความรู้ทางการเงิน : จะเป็นการวัดทักษะทางด้านการค านวณ , ความรู้ด้านดอกเบี้ย ,
เงินเฟ้อ ตลอดจนความรู้ทั่วไปในด้านการเงินและการเงินส่วนบุคคล 

4. ด้านความรู้ในเร่ืองความเสี่ยงและผลตอบแทน : ในหมวดนี้ เป็นหมวดเพิ่มเติมที่ทางผู้วิจัย
ได้ท าการเพิ่มเติมเข้าไป โดยเนื้อหาจะเป็นการถามในด้านความเสี่ยง , ความแตกต่างระหว่างตราสาร , 
นโยบายการลงทุนของกองทุน , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวน ามาจาก
หลักสูตร CISA , IC และเวปไซต์ TSI ที่มีการเผยแพร่ให้กับประชาชน  

 

ในแต่ละหมวดนั้นจะมีการสอดแทรกการประเมินตนเอง ( Self-assessment ) เพื่อใช้ในการ
ประเมินระดับความม่ันใจในทักษะทางการเงินของตนเอง โดยสามารถสรุปเนื้อหาและรายละเอียดของ
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แบบสอบถามในแต่ละข้อได้ดังตารางที่ 3 โดยท่ีเม่ือตอบถูกจะได้ 1 คะแนนและเมื่อตอบผิดจะได้ 0 คะแนน 
และท าการแปลงข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปของตัวเลข (Coding ) ตามเอกสารแนบท่ี 2 

 

ตารางที่ 3 รายละเอยีดการวดัผลของแบบสอบถามแบ่งตามหมวด 
หัวข้อ 

 
คะแนน รายละเอยีดของแบบสอบถาม 

หมวด ทักษะทาง
การเงิน 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

ส่วนที่ 1 
(ข้อที่) 

ส่วนที่ 2 
(ข้อละ 1-

2
คะแนน) 

ส่วนที่ 3 
(ข้อละ 1 
คะแนน) 

ส่วนที่ 4 
(ข้อละ 1 
คะแนน) 

ส่วนที่ 5 
(ข้อละ 1 
คะแนน) 

ความรู้ทางการเงิน 10 10 0 - - - 1-10 - 
พฤติกรรมทางการเงิน 9 9 0 - 4 1,4,5,7,8,

9,11-12 
- - 

ทัศนคติทางการเงิน 3 5 1 - - 2,3,6 - - 
ความรู้ดา้นความเสี่ยง
และผลตอบแทน 
(เพิ่มเติม) 

10 10 0 - - - - 1-10 

รวม (ไม่รวมส่วน
เพิ่มเติม) 

22 24 1           

รวมทั้งหมด 32 34 1           
หมวด ระดับความ
มั่นใจ[Absolute term] 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
สูงสุด
(%) 

คะแนน
ต่ าสุด(%) 

ส่วนที่ 1 
(ข้อที่) 

ส่วนที่ 2 
(ข้อที่) 

ส่วนที่ 3 
(ข้อที่) 

ส่วนที่ 4 
(ข้อที่) 

ส่วนที่ 5 
(ข้อที่) 

ความรู้ทางการเงิน 1 100 0 - - - C3 - 
พฤติกรรมทางการเงิน 1 100 0 - - C1 - - 
ทัศนคติทางการเงิน 1 100 0 - - C2 - - 
ความรู้ดา้นความเสี่ยง
และผลตอบแทน 

1 100 0 - - - - C4 

                  
เฉลี่ย (ไม่รวมหมวด

เพิ่มเติม) 
3 100 0        

เฉลี่ยทั้งหมด 4 100 0      

ที่มา : จากการศึกษาและต้นแบบจาก OECD (2012) , ธนาคารแห่งประเทศไทย (2012) 
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3.2 การเก็บข้อมูล 

ในการเก็บส ารวจจะท าการเก็บส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มด้วยกัน ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้
ให้บริการทางการเงินและลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการเก็บส ารวจนั้นจะอ้างอิงจากข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 31 
สิงหาคม 2557 หากแบ่งตามจ านวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จะพบว่าสัดส่วน
ของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์น้ัน 93 % จะสังกัดอยู่ภายใต้ธนาคารพาณิชย์และ
บริษัทหลักทรัพย์ ในการศึกษาครั้งนี้จึงท าการเก็บส ารวจโดยมุ่งเน้นบุคลากรท่ีสังกัดใน 2  ธุรกิจดังกล่าว
ข้างต้น 

 

ภาพที่ 4 สัดส่วนผู้ขึ้นทะเบยีนเป็นผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย ์

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที ่31 สิงหาคม 2557 

 

โดยผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์นั้นจะต้องเป็นผู้สอบผ่านSingle License หรือ IC จึงจะ
สามารถน าเสนอขายหรือแนะน าผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนได้ดังเช่นในภาพที่ 5 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์ 
22% 

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน 

4% 

ประกันชีวิต 
1% 

ผู้ประกอบธุรกิจทรัสตี 
2% 

ธนาคารพาณิชย์ 
71% 
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ภาพที่ 5 : การแบ่งขอบเขตในการแนะน าการลงทุน 

 
ที่มา: การแบ่งขอบเขตในการแนะน าการลงทุน : ที่มา : www.thaipfa.com 

 

โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นสามารถก าหนดได้จาก Yamane (1973) ในกรณีที่ประชากรมี
จ านวนแน่นอน (finite population) และเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของประชากร 

   
 

            ;    
      

             
              

ส าหรับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนั้น จะใช้การสุ่มแบบความน่าจะเป็น (probability sampling) โดย
เลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยจะท าการแบ่งเป็นโควตา (Quota Sampling) (กัลยา,2010) ของแต่ละ
บริษัทในขั้นแรกจะแบ่งกลุ่มเป็นลูกค้ากับผู้ให้บริการในธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ กล่าวคือ ทุก
ครั้งที่มีการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มพนักงานธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ 1 ชุด ก็จะมีการแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการในสาขานั้นๆอีก 1 ชุดเช่นเดียวกัน ดังนั้นแบบสอบถามใน
การศึกษาครั้งนี้จะมีทั้งหมด 800 ชุด โดยถ่วงน้ าหนักตามจ านวนผู้มีใบอนุญาตภายใต้สังกัดธนาคารพาณิชย์
และบริษัทหลักทรัพย์ โดยจะท าการแบ่งจ านวนแบบสอบถามตาม%จ านวนผู้มีใบอนุญาตดังตารางที่ 4 

  ซึ่งจะด าเนินการผ่านระบบ online คิดเป็น 54.5%และจากการสัมภาษณ์โดยตรงคิดเป็น 45.5% 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 800 ชุด (ตัวเลขจ านวนชุดที่เป็นทศนิยมจะท าการปัดขึ้น)  โดยอ้างอิงการแบ่ง
น้ าหนักจากการ % การใช้อินเตอร์เน็ทของประชาชนในกรุงเทพฯ ปี 2556  

(ที่มา : http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/ICT-HouseExc57.pdf) 

http://www.thaipfa.com/
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/ICT-HouseExc57.pdf
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ตารางที่ 4 : การแบ่งน้ าหนักแบบสอบถามทั้งหมด 800 ชุด (กลุ่มลูกค้า =400 ชุด ,กลุ่มเจ้าหน้าที่ 400 ชุด) 

 

 
ที่มา : จากการค านวณ  
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3.3 การแปลงข้อมูล 

 

3.3.1 การค านวณระดับทักษะทางการเงินและระดับทักษะทางการเงินข้ันสูง 

เนื่องจากการวัดระดับทักษะทางการเงิน (FLS : คะแนนเต็ม 24 คะแนน) นั้นจ าเป็นจะแตกต่าง
จากการท าแบบส ารวจโดยท่ัวไป สาเหตุประการหนึ่งเป็นเพราะจ าเป็นจะต้องมีการวัดระดับคะแนนของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในหมวดต่างๆ ทางผู้ศึกษาจึงขอสรุปวิธีการค านวณคะแนนทักษะทางการเงินดังข้อมูล
ในตารางที่ 5 ซึ่งจะพบว่าในด้านทัศนคติเป็นเพียงด้านเดียวที่ใช้ผลในรูปแบบของคะแนนเฉลี่ย 3 ข้อ ซึ่งใน
แต่ละข้อจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง  1-5 คะแนนท าให้ค่าเฉลี่ยดังกล่าวไม่มีทางน้อยกว่า 1 คะแนน และไม่เกิน 
5 คะแนน ในด้านทักษะอื่นๆนั้นจะได้รับข้อละ 1 คะแนน ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีการตอบค าถามถูกตามเงื่อนไขท่ี
ได้ก าหนดไว้ (เพิ่มเติม เอกสารแนบที่ 2 ) และในส่วนทักษะทางการเงินขั้นสูง (AFLS : คะแนนเต็ม 34 
คะแนน)  ซึ่งในส่วนนี้จะมาจาก ทักษะทางการเงินข้ันสูง(AFLS) : ทักษะทางการเงิน(FLS) + ความรู้ด้าน
ความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) 

 

ตารางที่ 5 แสดงรายละเอยีดของการค านวณคะแนนทักษะทางการเงิน 
หมวด ส่วนที่ ข้อที ่ คะแนนเต็ม รวม % of FLS % of AFLS 

ทัศนคติทางการเงิน (FNA) 3 
2 5 

5 (เฉล่ีย) 21% 15% 3 5 
6 5 

พฤติกรรมทางการเงิน (FNB) 

2 4 2 

9 38% 26% 
3 

1 1 
4 1 
5 1 
7 1 
8 1 
9 1 
11 ตอบถูกทั้ง 2 ข้อได้ 1 

คะแนน 12 
ความรู้ทางการเงิน (FNK) 4 1-10 ข้อละ 1 คะแนน 10 42% 29% 

ความรู้ด้านความเส่ียงและผลตอบแทน 
(FNR) 

5 
1-10 ข้อละ 1 คะแนน 

10 N/A 29% 

ที่มา : จากการศึกษา 
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3.3.2 การค านวณระดับความม่ันใจ 

ในการวัดระดับความม่ันใจ จะกระท าผ่านการให้กลุ่มตัวอย่างประเมินตัวเอง (Self-Assessment) 
ที่จะถามถึงความม่ันใจในการตอบถูกแบบเป็น % ในแต่ละหมวด โดยมีวิธีค านวณดังต่อไปนี้ (Julija,2010) 

                                                  

และน าความม่ันใจในแต่ละด้านถ่วงน้ าหนักด้วย สัดส่วนของค าถามในแต่ละข้อตามตารางที่ 5 หัวข้อ % of 
FLS และ % of AFLS หลังจากนั้นเอาตัวแปรดังกล่าวไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป 

 

3.4 การวิเคราะห์ผล 

 

3.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) เป็นการใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้
ท าการเก็บส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้นถึงสถานภาพต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
ทราบถึงความแตกต่างของทักษะทางการเงินในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าและผู้
ให้บริการทางการเงินในรูปแบบของค่าเฉลี่ย(Mean) และ ค่ามัธยฐาน (Median) และตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้น
มีความแตกต่างกันในทิศทางใด มีนัยยะส าคัญทางสถิติหรือไม่ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงจ านวนค าถามต่างๆ ที่มี
การตอบผิดมากที่สุด และการตอบผิดดังกล่าวนั้นเกิดจากคนกลุ่มใด เพื่อที่จะใช้ในการระบุถึงปัญหาความ
ขาดแคลนความรู้ทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างประเภทต่างๆ และเพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี
เหมาะสมกับการเยียวยาปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม 

 

3.4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 

จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression 
analysis) ถึงปัจจัยด้านสถานภาพที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงินและทักษะทางการเงินขั้นสูงของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ว่ามีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในส่วนของการวิเคราะห์ส่วนถัดมาจะเป็น
การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Binary Logistic เพื่อศกึษาถึงทักษะทางการเงินในด้านต่างๆที่มีผลต่อความ
น่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม และส่วนสุดท้ายจะวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง 
Multinomial Logistic เพื่อศึกษาถึงผลของระดับทักษะทางการเงินในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อความน่าจะเป็น
ของการมีส่วนร่วมในตลาดทุนในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมในตลาดทุน 
(Reference group) เพื่อใช้ในการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                           

 

 

 

 
 

บทที่ 4 ข้อมูลและผลการวิจัย 

 

4.1 ข้อมูล 

ในการวัดระดับทักษะทางการเงินนั้น จ าเป็นจะต้องมีการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 800 

ชุด (Primary Data) โดยกรอบเวลา ในการเก็บแบบสอบถามทั้งแบบ Online และ Paper base จะอยู่ภายใน

ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จากผลการเก็บส ารวจ

หลังจากตัดแบบสอบถามที่เสียแล้ว ทั้งหมด มีจ านวน 859 ชุด และท าการปรับน้ าหนักให้เหลือ 800 ชุด 

 

4.2 กรอบการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการวัดระดับทักษะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2  กลุ่ม เพื่อ

ท าการศึกษาข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงิน โดยในการวิเคราะห์นั้นจะท าการ

แบ่งกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ต่างๆกัน ดังต่อไปนี้ 

 

4.2.1 การแบ่งตามประเภทลูกค้าและผู้ให้บริการ 

การแบ่งด้วยประเภทลูกค้าและผู้ให้บริการนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในการเปรียบเทียบความ

แตกต่างโดยในส่วนแรกจะท าการเปรียบเทียบในรูปแบบค่าเฉลี่ย ( Mean ) และค่ามัธยฐาน (Median) ของ

ทักษะทางการเงินท้ัง 4 ด้าน ว่าทักษะทางด้านใดบ้างที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ และ 

แตกต่างกันอย่างไร หลังจากนั้นจะน าไปวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองถดถอยเชิงพหุ ( Multiple Regression 

analysis : MRA ) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านสถานภาพใดๆที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงิน และปัจจัยใดที่

ท าท าให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนั้น เหมือนหรือแตกต่างกัน 

ในส่วนท่ีสอง จะน าไปวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านสถานภาพและระดับทักษะทางการเงิน ต่อ “ความ

น่าจะเป็นกับการมีส่วนร่วมในตลาดทุนในช่องทางต่างๆ” ผ่านแบบจ าลอง Binary Logistic เปรียบเทียบทั้ง 
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2 กลุ่มตัวอย่างว่ามีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง หลังจากนั้นจะท าการวิเคราะห์ “ด้านองค์ประกอบของ

ทักษะทางการเงิน” ต่อการมีส่วนร่วมในตลาดทุน ผ่านแบบจ าลอง Multinomial Logistic ที่ใช้ Reference 

group เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มีการลงทุนใดๆ เพื่อศึกษาถึงความส าคัญในการให้ความรู้ทางการเงินด้านใด

ที่จะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในตลาดทุนจากฐานนักลงทุนใหม่ 

 

4.2.2 การแบ่งตามประเภทช่องทางการลงทุนของลูกค้าและผู้ให้บริการ 

โดยการแบ่งด้วยวิธีนี้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการสร้าง

ฐานนักลงทุนใหม่ๆทั้งการลงทุนผ่านการซ้ือขายหลักทรัพย์(ทางตรง) หรือ การลงทุนผ่านกองทุนรวม

(ทางอ้อม) โดยการอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Multinomial Logistic ในหัวข้อ 4.2.1 เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ในด้านใดจึงจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในตลาดทุนเพิ่มมากขึ้น โดยจะสามารถแบ่งแยก

ย่อยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มใหญ่ (ลูกค้าและผู้ให้บริการ) ออกได้เป็น 4 กลุ่มย่อย อันประกอบไปด้วย 

1. กลุ่มที่ไม่มีการลงทุนใดๆเลย 

2. กลุ่มที่ลงทุนทางตรงเพียงอย่างเดียว 

3. กลุ่มที่ลงทุนทางอ้อมเพียงอย่างเดียว 

4. กลุ่มที่ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

โดยจะท าการวิเคราะห์เจาะแยกย่อยว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม (ลูกค้าและผู้ให้บริการ) ว่ากลุ่ม

ตัวอย่างนั้น มีจุดอ่อนจุดแข็งในด้านใด และ การปรับปรุงความรู้ในหมวดใดที่ควรจะแก้ไข และ เป็นเร่ืองๆใด 

ที่ควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกๆ 

 

4.3 ผลการวิจัยในภาพรวม 

ในภาพรวมเบื้องต้นจากการเก็บส ารวจในกลุ่มตัวอย่างลูกค้า(n1=400)และผู้ให้บริการทางการเงิน

(n2=400) นั้นมีพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง(ตารางที่ 6)ในด้านทัศนคติทางการเงิน (FNA) อยู่

ที่ 3.5372 คะแนน(เต็ม 5 คะแนน) ด้านพฤติกรรมทางการเงิน(FNB) ที่ 7.1838 คะแนน (เต็ม 9 คะแนน) 

ด้านความรู้ทางการเงิน (FNK) ที่ 7.6813 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) และ ความรู้ด้านความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน(FNR) ที่ 5.3437 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) 
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ตารางที่ 6 รายละเอยีดสถิติพรรณนาในเชิงภาพรวม 

 
ที่มา : จากการเก็บส ารวจและประมวลผลด้วยSPSS 

 

4.3.1 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 

โดยทางผู้วิจัยจึงได้ท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแยกออกจากกันระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการออก

จากกัน เมื่อได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในรูปแบบค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐาน (ภาพที่ 6 และ7 ตามล าดับ) 

นั้นพบว่ากลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินมีค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของระดับทักษะทางการเงินสูงกว่ากลุ่มลูกค้า 

อยู่ 3 ด้าน อันประกอบไปด้วย ด้านพฤติกรรมทางการเงิน (FNB) ด้านความรู้ทางการเงิน (FNK) และด้าน

ความรู้ในความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) อันส่งผลให้ระดับทักษะทางการเงินทั่วไป (FLS) และ ระดับ

ทักษะทางการเงินข้ันสูง (AFLS) ซึ่งเป็นผลรวมของทักษะทางการเงินของผู้ให้บริการสูงกว่ากลุ่มลูกค้า 
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ภาพที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย(Mean)เปรียบเทียบกลุม่ลูกค้า(n1=400)และผู้ให้บริการทางการเงนิ(n2=400) 

 
ที่มา : จากการเก็บส ารวจและประมวลผลด้วยEXCEL 

 

ภาพที่ 7 แสดงค่ามธัยฐาน(Median)เปรียบเทียบกลุม่ลูกค้า(n1=400)และผู้ให้บริการทางการเงิน(n2=400) 

 
ที่มา : จากการเก็บส ารวจและประมวลผลด้วยEXCEL 
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สิ่งที่น่าสนใจจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ด้านทัศนคติทางการเงิน (FNA) นั้นไม่มีความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มลูกค้าและผู้ให้บริการกันอย่างสิ้นเชิง ทางผู้ศึกษาจึงได้น าไปทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

(Mean) ,ค่ามัธยฐาน(Median)และการกระจายตัว ด้วย One-way ANOVA , Mann-Whitney U , Mosess 

Test , Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test โดยมีผลดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 7 การเปรียบคา่เฉลีย่,ค่ามัธยฐานและการกระจายของทักษะทางการเงินด้านต่างๆระหวา่งกลุ่มตัวอยา่ง 

Test Significance Tails 

FNA FNB FNK FNR 

Independent sample T-test  (Equal 
Variances assumed) 

0.446 0.000 0.000 0.000 2-tailed 

Independent sample T-test  (Equal 
Variances not assumed) 

0.446 0.000 0.000 0.000 2-tailed 

ANOVA 0.446 0.000 0.000 0.000   

Test of Homogeneity of Variances 0.682 0.050 0.000 0.000   

Mann-Whitney Test 0.417 0.001 0.000 0.000 2-tailed 

Moses Test 0.764 0.000 0.000 0.000 1-tailed 

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 0.941 0.054 0.000 0.000 2-tailed 

ที่มา : จากการศึกษาและประมวลผลด้วยSPSS 

 

จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าความแปรปรวนของทัศนคติทางการเงิน (FNA)ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 

2 กลุ่มนั้น “ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ” ซึ่งตรวจสอบได้จาก Independent Sample T-Test 

ทั้ง 2 กรณี ซึ่งผลการศึกษาด้วย One-way ANOVA นั้นก็ให้ผลลัพธ์ออกมาในทิศทางเดียวกัน ถึง “ค่าเฉลี่ย

และความแปรปรวนด้านทัศนคติทางการเงิน (FNA) นั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ” และท า

การตรวจสอบถึงค่ามัธยฐาน (Median) ด้วย Mann-Whitney Test ,Moses Test ,Komolgorove-Smirnov 

Test นั้นก็พบว่าได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการทดสอบอื่นๆก่อนหน้านี้ นั่นคือ “ค่ามัธยฐานตลอดจนการ

กระจายตัวของทัศนคติทางการเงินในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ” 
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4.3.2 ปัจจัยที่ท าให้ทักษะทางการเงินแตกต่างกัน 

ในหัวข้อที่ 4.3.1 จากภาพรวมนั้นพบว่าทักษะทางการเงินในเกือบทุกด้านของผู้ให้บริการ

ทางการเงินสูงกว่ากลุ่มลูกค้าอย่างมีนัยยะส าคัญในทางสถิติ อย่างไรก็ดี ส าหรับด้านทัศนคติทางการเงิน 

(FNA) นั้นกลับไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญในทางสถิติ โดยในหัวข้อนี้ ทางผู้วิจัยจะท าการ

วิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลในด้านต่างๆที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงินด้วยแบบจ าลอง

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA ) ซึ่งผลการศึกษาในส่วนนี้นั้นจะท าการตัดตัวแปรที่

ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติออกไปด้วยวิธี Stepwise 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนั้น มีอิทธิพลต่อทักษะทาง

การเงิน(FLS) แตกต่างกันออกไป (ตารางที่ 8) ซึ่งในด้านของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าน้ันพบว่าตัวแปรอิสระ

สามารถอธิบายได้อยู่ 26.7% ซึ่งตัวแปรในด้านปัจจัยด้านเพศชาย,อาชีพนักเรียน-นักศึกษา,ระดับการศึกษา

ตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป, ระดับรายได้กลาง-สูง ,ความกลัวความเสี่ยง (Risk Aversion),การใช้ค าแนะน าจากผู้

ติดต่อกับผู้ลงทุน ตลอดจนจ านวนใบอนุญาตทางการเงิน นั้นให้ผลในทางบวก ซึ่งมีงานวิจัยอื่นๆกล่าวถึง

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกของการศึกษาและรายได้ที่มีต่อระดับทักษะทางการเงิน อีกทั้งการใช้ค าปรึกษาจาก

ที่ปรึกษาการลงทุนซึ่งให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับในงานของ Chiara ,2011  อย่างไรก็ดี สิ่งที่สามารถสรุปได้

เพิ่มเติมจากผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของใบอนุญาตทางการเงินที่มีผลต่อระดับทักษะ

ทางการเงิน ในทางกลับกัน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางลบกับระดับทักษะทางการเงินนั้นประกอบไปด้วย เพศ

หญิง , ช่วงอายุ 26-35 ปี , สถานภาพการหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ , ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี , 

ระดับรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท , ความกลัวความเสี่ยงต่ า/สูง (Least/Most Risk Aversion) ตลอดจนความ

ม่ันใจของกลุ่มตัวอย่างลูกค้า 

โดยในส่วนของผู้ให้บริการทางการเงินนั้น ตัวแปรอิสระด้านสถานภาพนั้นสามารถอธิบายได้อยู่ที่ 

12.1% โดยพบว่าด้านเพศชาย , ระดับรายได้ ,ระดับการศึกษาตลอดจนจ านวนใบอนุญาตทางการเงิน ซึ่งมี

ผลในทางบวกกับระดับทักษะทางการเงิน ในขณะที่เพศหญิง , ช่วงอายุ 26-35 ปี ระดับรายได้ต่ ากว่า 

15,000 บาท และในด้านความม่ันใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการทางการเงิน 

จุดร่วมที่ส าคัญของการวิเคราะห์ในส่วนนี้พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพในส่วนของเพศ , รายได้ , 

การศึกษา, จ านวนใบอนุญาตทางการเงินตลอดจนความม่ันใจนั้น มีลักษณะความสัมพันธ์ต่อทักษะทาง

การเงิน(FLS) เป็นไปในรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน ทั้งในกลุ่มลูกค้าและผู้ให้บริการ โดยสิ่งที่ค้นพบเพิ่มเติมใน
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การศึกษาครั้งนี้ ที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากผลการศึกษาในวรรณกรรมที่ผ่านมาน้ันพบว่า ระดับความม่ันใจ

ของทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมีผลในทิศทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งการท่ีมีความม่ันใจในตนเองที่สูงขึ้น

อาจจะท าให้เกิดผลกระทบในการตัดสินใจทางการเงินการลงทุน ในขณะที่อีกตัวแปรที่มีความส าคัญนั้น

พบว่าจ านวนใบอนุญาตทางการเงินน้ันมีผลในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระดับทักษะทางการเงิน 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการครอบครองใบอนุญาตทางการเงินท่ีสูงขึ้นน้ันย่อมมีผลต่อระดับทักษะทางการเงิน 

โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มถึงความส าคัญของการมีใบอนุญาตทางการเงิน

ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามีทักษะทางการเงินท่ีดีขึ้นด้วยเช่นกัน  

 

ตารางที่ 8 : การวิเคราะห์ด้วย MRA ถึงปัจจยัด้านสถานภาพที่มีผลต่อทักษะทางการเงิน (FLS) 

MRA FLS 
R2adj =26.7% R2adj =12.1% 

Customer Officer 

ตัว
แปร
อิสระ 

เพศ ชาย (+)*** หญิง (-)*** ชาย (+)*** หญิง (-)*** 

อาย ุ 26-35 (-)** 26-35 (-)* 

สถานภาพ
การสมรส 

หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่(-)*** 

  

  

  

อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา (+)*** 

  

  

  

ระดับ
การศึกษา 

ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

(-)*** 

ปริญญาตร ี
(+)*** 

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

(+)*** 

ปริญญาตร ี
(+)*** 

สูงกว่าปริญญาตรี (+)*** 

ระดับรายได ้

ระดับต่ า 
(ต่ ากว่า 
15,000

บาท/เดือน) 
(-)*** 

ระดับกลาง 
(15,001-

100,000บาท/
เดือน) (+)*** 

ระดับสูง 
(100,001 
บาท/เดือน 
ขึ้นไป) 
(+)*** 

ระดับต่ า 
(ต่ ากว่า 
15,000

บาท/เดือน) 
(-)** 

ระดับกลาง 
(15,001-

100,000บาท/
เดือน) (+)** 

ระดับสูง 
(100,001 
บาท/เดือน 
ขึ้นไป) 
(+)*** 
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MRA FLS 
R2adj =26.7% R2adj =12.1% 

Customer Officer 

การใช้
ค าปรึกษา
ทางการเงิน 

ค าแนะน าจากผูต้ิดต่อผู้ลงทุน (+)*** 
  

   

จ านวน
ใบอนุญาต
ทางการเงิน 

+** +* 

Confidence -*** -*** 

รสนิยมด้าน
ความเส่ียง 

กลัวความ
เส่ียงต่ า (-)*** 

กลัวความ
เส่ียง (+)*** 

กลัวความ
เส่ียงสูง 

 (-)*** 

  

  

  

หมายเหตุ : ***,**,* แสดงนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ,95 ,90 ตามล าดับ โดยเครื่องหมายใน( ) แสดงถงึ

ทิศทางความสัมพันธ ์

ที่มา : จากการศึกษาและประมวลผลด้วยSPSS 

  

ในด้านทักษะทางการเงินขั้นสูง (AFLS) ซึ่งเป็นทักษะทางการเงินท่ีได้เพิ่มค าถามในส่วนของ

ความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนเพิ่มเข้าไป เม่ือท าการวิเคราะห์แบ่งรายกลุ่มตามตารางที่ 9 พบว่าตัว

แปรอิสระนั้นสามารถอธิบายได้อยู่ที่ 36.1% โดยปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงินขั้นสูงในทางบวกนั้น

ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านเพศชาย,อาชีพนักเรียน-นักศึกษาและอาชีพอื่นๆ(ในที่น้ีคือกลุ่มนักลงทุนอิสระ),

ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป, ระดับรายได้กลาง-สูง ,ความกลัวความเสี่ยง (Risk Aversion), การ

ใช้ค าแนะน าจากผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตลอดจนจ านวนใบอนุญาตทางการเงิน นั้นให้ผลในทางบวก ซึ่งพบว่า

กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มีอาชีพอื่นๆนั้น เป็นนักลงทุนอิสระ ซึ่งกลุ่มอาชีพดังกล่าวนั้น มีลักษณะเฉพาะคือมี

ระดับทักษะทางการเงินในหมวดความรู้ในความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) ที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ระดับ

ทักษะทางการเงินข้ันสูง (AFLS) สูงตามไปด้วย ในขณะท่ีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในทางลบจะประกอบไปด้วย 

เพศหญิง , ช่วงอายุ 26-35 ปี , สถานภาพการหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ , ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญา

ตรี , ระดับรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท และความม่ันใจของกลุ่มตัวอย่างลูกค้า  
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ส าหรับผลการศึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินพบว่า ตัวแปรด้านสถานภาพสามารถอธิบายได้

อยู่ 19.4% โดยตัวแปรที่มีผลในทางบวกต่อระดับทักษะทางการเงินขั้นสูงประกอบไปด้วย เพศชาย, ระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป , ความกลัวความเสี่ยง (Risk Aversion) ตลอดจนจ านวนใบอนุญาตทาง

การเงิน โดยในตัวแปรด้านสถานภาพที่ส่งผลในทางลบจะประกอบไปด้วย เพศหญิง , ช่วงอายุ 26-35 ปี 

ระดับรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท และความม่ันใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการทางการเงิน 

ซึ่งเม่ือวิเคราะห์จุดร่วมระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่างนั้นพบว่าปัจจัยด้านสถานภาพที่มีลักษณะ

ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อระดับทักษะทางการเงินเหมือนกันนั้นยังคงเป็นปัจจัยในด้านเพศชาย ,ระดับ

การศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี ตลอดจนจ านวนใบอนุญาตทางการเงินและความกลัวความเสี่ยง (Risk 

Aversion) ในผลทางลบต่อระดับทักษะทางการเงินท่ีเหมือนกันคือ เพศหญิงและความม่ันใจ ซึ่งจากการ

วิเคราะห์ดั่งกล่าวพบว่าในเนื้อหาของระดับทักษะทางการเงินข้ันสูงนั้นจะเพิ่มเติมในหัวข้อความรู้ด้านความ

เสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) ซึ่งเป็นความรู้ที่ใช้ในการลงทุนเบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหาที่ซับซ้อนมากกว่าความรู้

ทางการเงิน (FNK) จึงท าให้ปัจจัยด้านสถานภาพหลายๆตัว ที่เคยมีนัยส าคัญทางสถิติจากในตารางที่ 8 ถูก

ลดทอนลง โดยหากจะวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างลูกค้าในด้านของ MRA FLS และ MRA 

AFLS นั้นจะพบว่าจะแตกต่างเฉพาะในด้านรสนิยมความเสี่ยง (Risk Preference) เพียงเท่านั้น ในขณะท่ี

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้บริการนั้นพบว่าปัจจัยด้านสถานภาพหลายๆตัวแปร ได้ถูกก าจัด (Eliminated) ด้วย

วิธีการของ Stepwise สืบเนื่องมาจากการท่ีตัวแปรด้านสถานภาพบางตัวไม่มีนัยส าคัญในทางสถิติ เช่น ใน

ด้านระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี , ระดับรายได้ช่วงต่างๆ  เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีตัวแปรอื่นๆ

นอกเหนือไปจากปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลที่ ทางผู้วิจัยได้เก็บส ารวจ เช่น อายุการท างานของ

เจ้าหน้าที่ , อัตราผลตอบแทนจากการค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดต่างๆ , ระยะเวลาอบรม Refresher ครั้ง

ล่าสุด 

จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองถดถอยเชิงพหุ นั้นทางผู้ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมี

ความแตกต่างในด้านสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงินและทักษะทางการเงินข้ันสูงบาง

ด้าน โดยในกลุ่มลูกค้านั้นพบว่าในด้านรายได้ , อาชีพ ตลอดจนรสนิยมด้านความเสี่ยงนั้นมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ในขณะท่ีกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินน้ันจะมีข้อแตกต่างที่น่าสนใจ สิ่งนั้นคือ ปัจจัยด้านอาชีพผู้

ให้บริการทางการเงินนั้นไม่มีผลต่อทักษะทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะ

ของจุดร่วมตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อทักษะทางการเงินและทักษะการเงินข้ันสูงนั้นก็คือ เพศ, การศึกษา, ความ

เชื่อม่ัน และจ านวนใบอนุญาตทางการเงิน ซึ่งมีความสอดคล้องกันเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มลูกค้าและ
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เจ้าหน้าที่ และแม้กระท่ังในกรณีตัวแปรตามซึ่งก็คือทักษะทางการเงินและทักษะทางการเงินข้ันสูงก็ตาม สิ่ง

นี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเด่นของปัจจัยด้านสถานภาพที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงปัจจัยด้านสถานภาพที่เป็น

ตัวก าหนดทักษะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

 

ตารางที่ 9 : การวิเคราะห์ด้วย MRA ถึงปัจจยัด้านสถานภาพที่มีผลต่อทักษะทางการเงินขั้นสูง (AFLS) 

MRA AFLS 
R2adj =36.1% R2adj =19.4% 

Customer Officer 

ตัวแปร
อิสระ 

เพศ 
ชาย (+)*** หญิง (-)*** 

ชาย 
(+)*** 

หญิง 
(-)*** 

อาย ุ   26-35 (-)* 

สถานภาพการ
สมรส 

หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่(-)*** 
   

  

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 
(+)*** 

อื่นๆ (+)* 

  

  

  

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(-)*** 

ปริญญาตรี (+)*** 
สูงกว่าปริญญาตรี 
(+)*** 

สูงกว่าปริญญา
ตรี (+)*** 

ระดับรายได ้

ระดับต่ า (ต่ ากว่า 
15,000บาท/เดือน) 
(-)*** 

ระดับกลาง (15,001-
100,000บาท/เดือน) 
(+)*** 

ระดับสูง (100,001 
บาท/เดือน ขึ้นไป) 
(+)*** 

  

  

  

การใช้ค าปรึกษา
ทางการเงิน ค าแนะน าจากผูต้ิดต่อผู้ลงทุน (+)*** 

 

  

จ านวน
ใบอนุญาตทาง

การเงิน +*** +*** 

Confidence -*** -*** 
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MRA AFLS 
R2adj =36.1% R2adj =19.4% 

Customer Officer 

รสนิยมด้านความ
เส่ียง 

กลัวความเส่ียง (+)*** 
กลัวความเส่ียง 

(+)* 

หมายเหตุ : ***,**,* แสดงนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ,95 ,90 ตามล าดับ โดยเครื่องหมายใน( ) แสดงถงึ

ทิศทางความสัมพันธ ์

ที่มา : จากการศึกษาและประมวลผลด้วยSPSS 

 

4.3.2 ทักษะทางการเงินมีผลอย่างไรกับการมีส่วนร่วมในตลาดทุน? 

ในการศึกษาครั้งน้ี ต้องการที่จะน าเสนอถึงบทบาทที่ส าคัญของทักษะทางการเงินและค าแนะน า

ของผู้ให้บริการทางการเงินที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมในตลาดทุน ซึ่งในการวิเคราะห์

และน าเสนอผลการวิจัยในส่วนน้ีนั้น จ าเป็นที่จะต้องแบ่ง “ช่องทางการมีส่วนร่วมกับตลาดทุน”  โดยจะ

สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 

การมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรง : หมายถึงกลุ่มนักลงทุนที่มีการซ้ือขายหุ้นสามัญ, Exchange 

Traded Funds, Derivatives Warrant, Warrant ด้วยตนเอง 

การมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อม : หมายถึงกลุ่มนักลงทุนที่มีการซ้ือขายเฉพาะกองทุนต่างๆ 

อันประกอบไปด้วย LTF , RMF , Equity Funds และกองทุนรวมผสม 

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการที่นโยบายลดหย่อนทางภาษีด้วยการลงทุนผ่าน LTF ก าลังจะ

หมดอายุลงในปี 2559 ที่จะถึงนี้ ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการแยกตัวแปรที่ไม่รวม LTF ออกมาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัว 

เพื่อท าการศึกษาถึงบทบาทและความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดขึ้นต่อการมีส่วนร่วมในตลาดทุน โดยในการคัดเลือก

ตัวแปรอิสระเข้าแบบจ าลองและการถอดตัวแปรออกนั้นจะใช้วิธีการ Backward Wald elimination ซึ่งตัวแปร

ที่ถูกตัดออกคือตวัแปรในหมวดสถานภาพการสมรส และ ตัวแปรในด้านของรายได้ 

แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษานั้น คือ แบบจ าลอง Binary Logistic ซึ่งตัวแปรตามนั้นมีค่าอยู่

ระหว่าง 0 และ 1 กล่าวคือ ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางใดๆ และ มีส่วนกับตลาดทุนทางใดๆ ผลลัพธ์ที่ได้

ออกมานั้น จะมีการอ่านค่าที่ต่างจากแบบจ าลองถดถอยเชิงพหุทั่วไป เพราะ ผลลัพธ์จะอยู่ในรูป Odd Ratio 
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หรือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ i เทียบกับ ความน่าจะเป็นท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ i นอกจากนี้ค่า 

Nag R2adj ยังเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการอธิบายตัวแปรตัวได้มากน้อยแค่ไหนผ่านตัวแปรอิสระที่

ถูกใส่เข้าไปในสมการ และ ความสามารถในการพยาการณ์น้ันจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบ Overall 

Correct ว่าแบบจ าลองจะอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกต้องทั้งหมดกี่ % โดยผลลัพธ์ที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์ของทักษะทางการเงินข้ันสูง ,ปัจจัยด้านสถานภาพและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลต่อความ

น่าจะเป็นต่อการมีส่วนร่วมในตลาดทุนช่องทางต่างๆจะมีดังเช่นใน ตารางที่ 10 โดยแบ่งตัวแปรตาม

ออกเป็น 6 รูปแบบ  
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ตารางที่ 10 :แสดงความสมัพนัธ์ทักษะทางการเงินขั้นสูง ,ปัจจยัด้านสถานภาพ และค าแนะน าที่มีผลต่อความน่าจะเป็นของสว่นร่วมในตลาดทุนรูปแบบต่างๆ 

Independent Variables Dependent Variables 

Customer 
Case 

Nag R2adj  43.10% 41.40% 39.70% 38.10% 33.20% 31.60% 

Overall Correct 86.80% 74.80% 79.80% 75.00% 79.50% 90.80% 

ความหมาย 
การมีส่วน

ร่วมกับตลาด
ทุนทางตรง 

การมีส่วน
ร่วมกับตลาด
ทุนทางอ้อม 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อม 

(ไม่รวมLTF) 

การมีส่วนร่วมกบัตลาด
ทุนทางอ้อม (ไม่รวม

LTF&RMF) 

ความน่าจะเป็น
การครอบครอง

LTF 

ความน่าจะเป็น
การครอบครอง

RMF 

ทักษะทางการเงินขั้นสูง 0.299*** 0.265*** 0.305*** 0.258*** 0.189*** 0.290*** 

เพศ ชาย 0.774**   -0.505* -0.506*     

อาย ุ
36-45     1.632***   0.702* 1.060** 

46-55     0.947*       

ภูมิล าเนา กรุงเทพฯ 1.521***           

การอุปการะ 
การมี/ไมม่ีบุคคลทีต่้อง
อุปการะ           1.193*** 

อาชีพ 
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว         -0.839* -1.226* 

อื่นๆ   -2.248*   -2.030*     

การศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี         1.973*   

ปริญญาตร ี   1.1499*     2.523**   

สูงกว่าปริญญาตร ี   1.739**   1.708**     
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Independent Variables Dependent Variables 

Customer 
Case 

Nag R2adj  43.10% 41.40% 39.70% 38.10% 33.20% 31.60% 

Overall Correct 86.80% 74.80% 79.80% 75.00% 79.50% 90.80% 

ความหมาย 
การมีส่วน

ร่วมกับตลาด
ทุนทางตรง 

การมีส่วน
ร่วมกับตลาด
ทุนทางอ้อม 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อม 

(ไม่รวมLTF) 

การมีส่วนร่วมกบัตลาด
ทุนทางอ้อม (ไม่รวม

LTF&RMF) 

ความน่าจะเป็น
การครอบครอง

LTF 

ความน่าจะเป็น
การครอบครอง

RMF 

ค าแนะน า 

ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
ธนาคาร -0.811** 0.713***   0.663***     

ค าแนะน าจากผูต้ิดต่อผู้
ลงทุน 1.25***   0.734**       

จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน         -1.482**   

Confidence 0.028**           

รสนิยมความ
เส่ียง 

กลัวความเส่ียงต่ า 0.801**           

กลัวความเส่ียง   -0.673**   -0.632**     

  Constant -9.822*** -7.101*** -8.470*** -7.069*** -7.169*** -9.651*** 

หมายเหตุ : ***,**,* แสดงนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ,95 ,90 ตามล าดับ 

ที่มา : จากการประมวลผลด้วย SPSS  
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จากผลการศึกษาในตารางที่ 10 (n = 400) ทางผู้ศึกษาจะท าการวิเคราะห์ในด้านปัจจัยทักษะ

ทางการเงินและความส าคัญของค าปรึกษาทางการเงินการลงทุนจากผู้ให้บริการ พบว่า ในการมีส่วนร่วม

ทางตรงนั้น หากก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ จะพบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางการเงินข้ันสูง(AFLS) 

เพิ่มขึ้น 1 คะแนนจะท าให้ Odd ratio เพิ่มขึ้น หรือจะท าให้มีโอกาสที่กลุ่มลูกค้าจะมีส่วนร่วมในตลาดทุน

ทางตรงเพิ่มขึ้น 1.349 เท่า เมื่อเทียบกับโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และถ้าก าหนดให้ตัวแปรอื่นๆ

คงที่ ถ้ากลุ่มลูกค้าได้รับค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่การลงทุนโดยก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ จะท าให้ Odd ratio 

เพิ่มขึ้น หรือ จะท าให้มีโอกาสที่กลุ่มลูกค้าจะมีส่วนร่วมในตลาดทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 3.49 เท่าเมื่อเทียบกับ

โอกาสไม่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจจากผลการศึกษาพบว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทักษะทางการเงิน

ขั้นสูงเพิ่มขึ้น 1 คะแนน และมีการได้รับค าปรึกษาทางการลงทุนจะท าให้ Odd ratio เพิ่มขึ้น หรือจะท าให้มี

โอกาสที่กลุ่มลูกค้าจะมีส่วนร่วมในตลาดทุนทางตรงเพิ่มขึ้นถึง 4.839 เท่า เมื่อเทียบกับโอกาสที่จะไม่เกิด

เหตุการณ์ดังกล่าว 

ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมนั้น พบว่าในการมีส่วนร่วมทางอ้อมนั้น หาก

ก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ จะพบว่า เม่ือกลุ่มตัวอย่างมีทักษะทางการเงินข้ันสูง(AFLS) เพิ่มขึ้น 1 คะแนนจะ

ท าให้ Odd ratio เพิ่มขึ้น หรือจะท าให้มีโอกาสที่กลุ่มลูกค้าจะมีส่วนร่วมในตลาดทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 1.3034 

เท่า เมื่อเทียบกับโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และถ้าก าหนดให้ตัวแปรอื่นๆคงที่ ถ้ากลุ่มลูกค้าได้รับ

ค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีใบอนุญาต โดยก าหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ จะท าให้ Odd ratio 

เพิ่มขึ้น หรือ จะท าให้มีโอกาสที่กลุ่มลูกค้าจะมีส่วนร่วมในตลาดทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 2.04  เท่าเม่ือเทียบกับ

โอกาสไม่เกิดเหตุการณ์ โดยผลการศึกษาส าหรับความน่าจะเป็นของการมีส่วนร่วมในตลาดทุนทางอ้อมนั้น

สอดคล้องกับผลลัพธ์กอ่นหน้านี้ คือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีระดับทักษะทางการเงินข้ันสูงเพิ่มขึ้น 1 คะแนน และมี

การได้รับค าปรึกษาทางการเงินการลงทุนจากเจ้าหน้าที่ธนาคารท่ีมีใบอนุญาต จะท าให้ Odd ratio เพิ่มขึ้น 

หรือจะท าให้มีโอกาสที่กลุ่มลูกค้าจะมีส่วนร่วมในตลาดทุนทางตรงเพิ่มขึ้นถึง 3.3435 เท่า เมื่อเทียบกับ

โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

ซึ่งเม่ือเราตัดผลกระทบจากตัวแปรผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่มีผลประโยชน์ทางภาษี อย่างเช่น 

LTF ,RMF ออกแล้ว (การมีส่วนร่วมในตลาดทุนทางอ้อม ไม่รวม LTF และ RMF) ก็ยังพบว่า ทักษะทาง

การเงินข้ันสูงและค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ยังมีบทบาทส าคัญที่ท าให้ Odd ratio สูงถึง 3.235 เท่า  
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อีกทั้งในปี 2559 ที่จะถึงนั้น นั้นนโยบายการลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุน LTF จะหมดไป ทางผู้

ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาถึงความน่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อม โดยไม่รวม LTF เพียง

อย่างเดียว การเพิ่มขึ้นของทักษะทางการเงินข้ันสูง (AFLS) ขึ้น 1 คะแนน จะท าให้ odd ratio เพิ่มขึ้นถึง 

1.357 เท่า โดยในขณะท่ีบทบาทในด้านค าปรึกษาของผู้ติดต่อกับลงทุนน้ัน กลับมีนัยส าคัญขึ้น ที่จะกระตุ้น

ให้เกิดการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมโดยไม่ผ่าน LTF ขึ้นมาถึง 2.0834 เท่า 

ผลลัพธ์ทั้งหมดข้างต้นน้ันช่วยส่งเสริมในความส าคัญของทักษะทางการเงิน โดยเม่ือพิจารณา

ความน่าจะเป็นในการครอบครอง LTF และ RMF แล้ว ทางผู้ศึกษาพบว่า ทักษะทางการเงินยังคงมีบทบาท

ส าคัญในการเพิ่มความน่าจะเป็นในการถือครองสินทรัพย์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ค าปรึกษาจากผู้ให้บริการ

ทางการเงินนั้น ถูกตัดออกจากแบบจ าลองอันเน่ืองมาจากไม่มีนัยส าคัญในทางสถิติ ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่า 

ค าแนะน าของผู้ให้บริการทางการเงินน้ันส่งผลให้เกิดความน่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมในตลาดทุนอ้อมผ่าน

กองทุนรวมหุ้น (Equity Fund) และ กองทุนรวมผสม ซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่มีผลประโยชน์ทางภาษีนั่นเอง 

ค าถามที่ส าคัญต่อมาคือ “ทักษะทางการเงินด้านใด ที่จะมีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในตลาดทุน” ซึ่ง

ในการเพิ่มทักษะทางการเงินนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการน าไปปรับระดับความรู้ทางการเงิน ดังนั้น ใน

การน าไปสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ย่อมมีข้อจ ากัด ทั้งในด้านเวลาและทรัพยากร ซึ่งการศึกษาในส่วน

ต่อจะท าการศึกษาถึงความส าคัญขององค์ประกอบทักษะทางการเงินในแต่ละด้านว่า ด้านใดมีความส าคัญ

ทีสุ่ด 

 

4.3.3 ทักษะทางการเงินด้านใดที่มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในตลาดทุนและในรูปแบบใด? 

ส าหรับในการศึกษาหัวข้อที่ 4.3.3 จะท าการศึกษาโดยใช้ Multinomial Logistic Regression 

(MLR) ในกลุ่มลูกค้า โดยก าหนด Baseline category group หรือกลุ่มที่จะท าการอ้างอิง (Reference 

group) ก็คือกลุ่มที่ไม่ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมเลย (None) กับกลุ่มต่างๆที่มีการลงทุนในทางตรงและ

ทางอ้อมที่แตกต่างกันออกไป โดยจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าทั้งหมด 400 ราย และใช้การตัดตัวแปรด้วยวิธี 

Backward Stepwise โดยมีผลการศึกษา ดังเช่น ตารางที่ 11 และ 12 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 : แสดงถึงองค์ประกอบทักษะทางการเงินและค าแนะน าของผูใ้ห้บริการต่อการมีสว่นร่วมในตลาดทุน

รูปแบบใดๆ 

Independent Variables Dependent Variables 

Customer 
Case 

(McFadden) 
Pseudo R2adj  

23.30% 

Overall Correct 62.50% 

ความหมาย 
การมีส่วนร่วมกบัตลาด
ทุนทางตรงอย่างเดียว n 

= 28 

การมีส่วนร่วมกบัตลาด
ทุนทางอ้อมอย่างเดียว n 

= 104 

การมีส่วนร่วมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

n = 53 

ทัศนคติทางการเงิน       

พฤติกรรมทางการเงิน     0.335** 

ความรู้ทางการเงิน   0.323*** 0.674*** 

ความรู้ด้านความเส่ียงและผลตอบแทน 0.469*** 0.313*** 0.557*** 

ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร -1.351** 0.643**   

ค าแนะน าจากผูต้ิดต่อผู้ลงทุน 1.505***   0.991** 

Constant -5.716*** -5.599*** -12.14*** 

ที่มา : ประมวลผลจาก SPSS 
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ตารางที่ 12 : แสดงถึงเปอร์เซน็ต์การพยากรณ ์

Observed 

Predicted 

ไม่ลงทุนเลย 
ลงทุนทางอ้อม
อย่างเดียว 

ลงทุนทางตรง
อย่างเดียว 

ลงทุนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

Percent Correct 

ไม่ลงทุนเลย 182 26 1 6 84.65% 

ลงทุนทางอ้อม
อย่างเดียว 45 46 1 12 

44.23% 

ลงทุนทางตรง
อย่างเดียว 10 13 1 4 

3.57% 

ลงทุนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 9 21 2 21 

39.62% 

Overall 
Percentage 62% 27% 1% 11% 62.50% 

ที่มา : ประมวลผลจาก SPSS 

  

จากผลในตารางที่ 11 และ 12 ตามล าดับ โดยในเบื้องต้นน้ัน แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับตลาดทุน

ในแต่ละช่องทางนั้นมีความต้องการทักษะทางการเงินที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการมีส่วนร่วมในตลาดทุนนั้น

เมื่อเปรียบเทียบกับ Reference group หรือก็คือกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ลงทุนเลยเป็นจ านวน 215 ราย นั้นพบว่า

การมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรงน้ัน ถ้าความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) ของลูกค้าเพิ่มขึ้น 1  

คะแนน จะท าให้ลูกค้าลงทุนทางตรงมากกว่าไม่ลงทุนใดๆเลย 1.598 เท่าของคนที่ไม่มีคะแนนความรู้ด้าน

ความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) นอกจากนี้ ถ้าลูกค้ามีการปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุนจะท าให้มีโอกาส

ลงทุนทางตรงมากกว่าไม่ลงทุนใดๆเลย 4.5 เท่าของคนที่ไม่ปรึกษาเลย โดยถ้าลูกค้ามีทั้งความรู้ด้านความ

เสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) และมีการใช้ค าปรึกษาทางการเงินการลงทุนจะท าให้ลูกค้าลงทุนทางตรง

มากกว่าไม่ลงทุนใดๆเลย 6.106 เท่าของคนท่ีไม่มีคะแนนความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR)และ

ไม่มีการใช้ค าปรึกษาทางการเงินการลงทุนจากที่ปรึกษาการลงทุน 

อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ดังกล่าวนั้นแตกต่างออกไปในส าหรับการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อม 

โดยพบว่า ถ้าความรู้ทางการเงิน (FNK) ของลูกค้าเพิ่มขึ้น 1  คะแนน จะท าให้ลูกค้าลงทุนทางอ้อมมากกว่า



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                           

39 

 

ไม่ลงทุนใดๆเลย 1.38 เท่าของคนที่ไม่มีคะแนนความรู้ทางการเงิน (FNK) และ ถ้าความรู้ด้านความเสี่ยง

และผลตอบแทน (FNR) ของลูกค้าเพิ่มขึ้น 1  คะแนน จะท าให้ลูกค้าลงทุนทางอ้อมมากกว่าไม่ลงทุนใดๆเลย 

1.367 เท่าของคนท่ีไม่มีคะแนนความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) ส าหรับในด้านค าปรึกษาทาง

การเงินการลงทุนนั้นพบว่า ถ้าลูกค้ามีการใช้บริการค าปรึกษาทางการเงินการลงทุนจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

พาณิชย์นั้นจะท าให้ลูกค้าลงทุนทางอ้อมมากกว่าไม่ลงทุนใดๆเลย 1.902 เท่าของคนท่ีไม่ปรึกษาเลย โดยถ้า

ลูกค้ามีทั้งความรู้ทางการเงิน (FNK) ตลอดจนด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) และมีการใช้

ค าปรึกษาทางการเงินการลงทุนจะท าให้ลูกค้าลงทุนทางอ้อมมากกว่าไม่ลงทุนใดๆเลย 4.655 เท่าของคนท่ี

ไม่มีคะแนนความรู้ทางการเงินตลอดจนด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR)และไม่มีการใช้ค าปรึกษาทาง

การเงินการลงทุนจากเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ 

ซึ่งส าหรับการมีส่วนร่วมในตลาดทุนทั้ง 2 ทางนั้น จากผลการศึกษานั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างลูกค้า

จะต้องมีความทักษะทั้ง 3 ด้านอันประกอบไปด้วย พฤติกรรมทางการเงิน (FNB) , ความรู้ทางการเงิน 

(FNK) , ความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) ตลอดจน ถ้ามีการใช้ค าปรึกษาในด้านการเงินการ

ลงทุนจากที่ปรึกษาการลงทุนจะท าให้ลูกค้าลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าไม่ลงทุนใดๆเลย 7.8 เท่า

ของคนท่ีไม่มีคะแนนทั้ง 3 ด้านและไม่มีการใช้ค าปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนเลย ซึ่งในการลงทุนท้ัง 2 

ทางนั้นจ าเป็นจะต้องมีความรู้และความสามารถมากกว่าการลงทุนทางเดียว ซึ่งในส่วนของพฤติกรรมทาง

การเงิน (FNB) นั้น มีในเรื่องของการจัดการบริหารเงิน , การวางงบประมาณรายรับรายจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง 

โดยปัจจัยดังกล่าวนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากในเร่ืองของการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) เพราะ

จ าเป็นจะต้องมีการจัดสรรเงินลงทุนและกระจายการลงทุนไปกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งในที่น้ีนอกเหนือไปจาก

การลงทุนทางตรงแล้วยังมีการลงทุนทางอ้อม ผ่าน LTF , RMF ,กองทุนรวมหุ้นตลอดจนกองทุนรวมผสมอีก

ด้วย 

 

4.3.4 หากต้องการจะเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดทุนควรจะเพิ่มทักษะทางการเงินในด้านใดและเรื่องใด? 

โดยปกติแล้ว ทักษะทางการเงินทุกด้านล้วนแล้วแต่มีความส าคัญเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี 

ปัญหาความขาดแคลนทักษะทางการเงินและการเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดทุนนั้น จ าเป็นจะต้องแก้ไข

ควบคู่กันไป จากการผลการวิเคราะห์ในหัวข้อ 4.3.3 นั้นพบว่า ทักษะทางการเงินที่จ าเป็นต่อการมีส่วนร่วม

ในตลาดทุนนั้นมีอยู่ 3 ด้าน อันประกอบไปด้วย พฤติกรรมทางการเงิน (FNB) ความรู้ทางการเงิน (FNK) 
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ความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) ซึ่งในหมวดสุดท้ายนั้นมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการมีส่วนร่วม

ในตลาดทุนทั้งทางตรง ทางอ้อม และท้ัง 2 ทางควบคู่กัน ซึ่งในการสร้าง “ฐานนักลงทุนใหม่” ซึ่งก็คือกลุ่ม

ลูกค้าที่ไม่เคยลงทุนทางใดเลยนั้น การเสริมสร้างทักษะทางการเงินเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยการให้ความรู้น้ันควร

จะต้อง “ตรงกลุ่ม” และท่ีส าคัญคือจะต้อง “ตรงจุด” ซึ่งนอกเหนือไปจากลูกค้าแล้ว การเสริมสร้างทักษะทาง

การเงินของผู้ให้บริการนั้นก็มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดแต่ในการเสริมสร้างทักษะทางการเงินของผู้ให้บริการ

นั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดฐานนักลงทุนใหม่ แต่เพื่อให้นักลงทุนหรือลูกค้าม่ันใจได้ว่าจะได้รับ

ค าแนะน าทางการเงินการลงทุนท่ีดีและมีคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งและการวิเคราะห์จะแบ่งวิเคราะห์

จุดอ่อนจุดแข็งน้ัน จะท าการแบ่งตาม “ประเภทของการมีส่วนร่วมในตลาดทุน” ตามหัวข้อที่ 4.2.2  โดยผล

การศึกษาจะเรียงล าดับไปตามความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในตลาดทุนที่มากที่สุดไปยังมีความส าคัญน้อย

ที่สุด โดยจะวิเคราะห์ผ่านการ “ตอบผิด” เทียบเป็นร้อยละจากกลุ่มตัวอย่างย่อย (Subgroup) ซึ่งในท่ีนี้คือ

แบ่งตามกลุ่มย่อยประเภทของการมีส่วนร่วมในตลาดทุน โดยจะสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
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ความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน ( FNR ) 

กลุ่มตัวอย่างลูกค้า 

 

ภาพที่ 8 : แสดงถึงเปอร์เซ็นต์การตอบผิดของกลุ่มตัวอยา่งลูกค้าแบ่งประเภทตามการมสี่วนร่วมในตลาดทุน 

 
ที่มา : จากการส ารวจ 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใดเลย (สีม่วง , n = 215) 

จากภาพที่ 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใดเลย พบว่ามีความรู้ใน

ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในตลาดทุนในทุกด้าน ซึ่งพบว่าจุดที่ตอบผิด

มากที่สุดจะเป็นในด้าน “ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุน” เช่น นโยบาย LTF (83%)  , ความ

เข้าใจในด้านเรทติ้งของหุ้นกู้ (81%) ,ความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบี้ยและราคาของหุ้นกู้ (79%) , ความรู้การ

จ่ายปันผลของหุ้นสามัญ (76%)  และความรู้เร่ืองตราสารอนุพันธ์ (95% , 89%) 
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กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรงอย่างเดียว (สีเขียว , n =28) 

ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรงอย่างเดียว แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจะ

มีความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนหุ้นสามัญ , การค านวณผลตอบแทนแบบHolding yield period (HPY) 

ตลอดจนข้อแตกต่างในการจ่ายปันผลก็ตามที แต่จ าเป็นจะต้องปรับปรุงให้ความรู้ในเร่ืองของนโยบายของ

LTF (82%) ,ความรู้ท่ัวของออปช่ัน(75%) และความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบี้ยและราคาของหุ้นกู้ (54%) ซึ่ง

เป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมอย่างเดียว (สีแดง , n =113) 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมนั้น ยังขาดความรู้ในเร่ือง “ลักษณะเฉพาะของตรา

สารทุน(54%) ตราสารหนี้(58%,54%)  และอนุพันธ์(83%,62%) ” ในแต่ละประเภทซึ่งน้อยต่ ากว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่ลงทุนทางตรงอย่างเดียวโดยเปรียบเทียบ ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างในภาพรวมจะมีความรู้ในด้าน

นโยบายการลงทุนของ LTF ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ลงทุนทางตรงอย่างเดียวก็ตาม แต่ก็ยังพบว่ามีการตอบผิด

สูงถึงเกือบ 60% จาก 113 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจ 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทั้ง 2 ทาง (สีฟ้า  , n =44) 

กลุ่มตัวอย่างนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ทางด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนดีที่สุด กล่าวอีกนัย

หนึ่งคือมีการตอบผิดพลาดเม่ือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นต่ าที่สุด แต่ก็ยังพบว่ามีข้อที่ผิดพลาดในด้านความรู้

เรื่องของออปช่ัน (66%) ซึ่งยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศไทย ดังนั้นการให้ความรู้กับกลุ่มตัวอย่าง

ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
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ความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน ( FNR ) 

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการ 

 

ภาพที่ 9 : แสดงถึงเปอร์เซ็นต์การตอบผิดของกลุ่มตัวอยา่งผู้ให้บริการแบ่งประเภทตามการมีสว่นร่วมในตลาดทุน 

 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใดเลย (สีม่วง , n = 43) 

จากภาพที่ 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใดเลยส าหรับกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ให้บริการทางการเงินนั้น มีจุดอ่อนในด้านความรู้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบี้ยและราคา

หุ้นกู(้70%) , ความรู้ทั่วไปของตราสารอนุพันธ์ (79% ,63%) ,เรทติ้ง(53%) , ผลตอบแทนที่คาดหวังของ

สินทรัพย์ต่างๆในระยะยาว(58%) ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและ

ราคาของหุ้นกู้” เนื่องจากความรู้ดังกล่าวนั้นจ าเป็นจะต้องใช้ในการท างานในชีวิตประจ าวันและเป็นเน้ือหาที่

ถูกรวมไว้ในหลักสูตรการสอบ IC 
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กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรงอย่างเดียว (สีเขียว , n =59) 

โดยจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนั้นมีระดับความรู้ในด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนดี

พอสมควร (ผิดน้อยกว่า 50%)  แต่พบว่า ความรู้ในด้านนโยบายการลงทุนของ LTF (37%)  ,อัตรา

ผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพย์ในระยะยาว (37%)ความรู้ด้านออปช่ัน (47%) นั้นยังเป็นอันดับต้นๆที่มี

การตอบผิด  

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมอย่างเดียว (สีแดง , n =136) 

พบว่ามีการตอบผิดในด้านความรู้ “ลักษณะเฉพาะของตราสารชนิดต่างๆ” อันประกอบไปด้วย 

ตราสารทุน(45%) ตราสารหนี้(70%,53%)และตราสารอนุพันธ์(81%,63%)  ซึ่งเป็นผลลัพธ์ดังกล่าวนั้น ไม่

เป็นท่ีน่าแปลกใจเท่าใดนัก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินเม่ือพบว่าตนเองมีความรู้

ทางด้านการลงทุนไม่มากพอที่จะลงทุนด้วยตนเอง ทางเลือกในการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมจึงเป็น

ทางเลือกที่ถูกต้องและนอกจากนี้ตามกฎระเบียบผู้ให้บริการทางการเงินจึงไม่สามารถลงทุนทางตรงได้ด้วย

ตนเองหรือจ าเป็นจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งพบว่าในความรู้ด้านนโยบายการลงทุนของ LTF นั้น

ตอบผิดน้อยกว่าในส่วน “ลักษณะเฉพาะของตราสารชนิดต่างๆ” อย่างไรก็ดีการให้ความรู้ผู้ให้บริการทางการ

เงินให้ครอบคลุมในตราสารทุกชนิดยังเป็นสิ่งที่ละเลยเสียมิได้ 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทั้ง 2 ทาง (สีฟ้า  , n =162) 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสุดท้ายนั้นพบว่า มีจ านวนสูงถึง 162 ราย ซึ่งลักษณะในการตอบผิดนั้น

มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างประเภทเดียวกันในลูกค้า และมีระดับการตอบผิดน้อยที่สุดเม่ือ

เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการด้วยกันเอง โดยพบว่ายังมีจุดอ่อนในด้านความรู้ท่ัวไปของออปช่ัน

(55%)เช่นเดียวกัน 
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ความรู้การเงิน ( FNK ) 

กลุ่มตัวอย่างลูกค้า 

 

 ภาพที่ 10 : แสดงถึงเปอร์เซ็นต์การตอบผิดของกลุม่ตัวอยา่งลูกค้าแบ่งประเภทตามการมสี่วนร่วมในตลาดทุน 

 
ที่มา : จากการศึกษา 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใดเลย (สีม่วง , n = 215) 

ในส่วนของความรู้ทางการเงินน้ัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใด

เลยมีการตอบผิดในทุกๆด้าน อยู่ในสัดส่วนท่ีสูงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยพบว่าในด้านของนโยบายคุ้มครอง

เงินฝากและวงเงิน (93%) นั้นผิดสูงสุดเป็นอันดับท่ี 1 ตลอดจนความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบระหว่างตราสาร 

(78%) 
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กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรงอย่างเดียว (สีเขียว , n =28) 

ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรงอย่างเดียวนั้น มีจุดที่ผิดเช่นเดียวกันคือเรื่อง

นโยบายคุ้มครองเงินฝากและวงเงิน (79%) ตลอดจนความเสี่ยงระหว่างตราสาร(29%) เช่นเดียวกับกลุ่มที่ไม่

มีส่วนร่วมกับตลาดทุนเลย แต่เปอร์เซ็นต์ของการตอบผิดโดยเปรียบเทียบนั้นต่ ากว่า 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมอย่างเดียว (สีแดง , n =113) 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมนั้น ยังขาดความรู้ในเร่ืองนโยบายคุ้มครองเงินฝาก

และวงเงิน (80%) ,ความเสี่ยงระหว่างตราสาร (47%)  และเงินเฟ้อ (18%) ซึ่งพบว่าการตอบผิดในด้านความ

เสี่ยงระหว่างตราสารนั้นสูงเกือบ 50% 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทั้ง 2 ทาง (สีฟ้า  , n =44) 

กลุ่มตัวอย่างนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ทางด้านการเงินดีท่ีสุด เพราะมีสัดส่วนในการตอบผิด

ต่ าที่สุด แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนโยบายคุ้มครองเงินฝากและวงเงิน (57%) ตลอดจนความเสี่ยง

ระหว่างตราสาร (27%) 
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ความรู้การเงิน ( FNK ) 

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการทางการเงิน 

 

ภาพที่ 11 : แสดงถึงเปอร์เซ็นต์การตอบผิดของกลุม่ตัวอยา่งผู้ให้บริการทางการเงินแบ่งประเภทตามการมีสว่น

ร่วมในตลาดทุน 

 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใดเลย (สีม่วง , n = 43) 

จากภาพที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใดเลยส าหรับกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ให้บริการทางการเงินนั้น มีจุดอ่อนในด้านความรู้ในด้านนโยบายประกันเงินฝาก (65%) ,ความ

เสี่ยงระหว่างตราสาร(42%) และดอกเบี้ยทบต้น(35%) ตลอดจน เงินเฟ้อ(26%)  ซึ่งผลลัพธ์เป็นท่ีน่าตกใจ 

เพราะเรื่องดังกล่าวนั้นมีความจ าเป็นต่อการท างานในชีวิตประจ าวัน เพื่อที่จะใช้ในการให้ค าแนะน ากับลูกค้า 

โดยปัจจัยดังกล่าวนั้นต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน 
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กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรงอย่างเดียว (สีเขียว , n =59) 

โดยจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนั้นมีระดับความรู้ในด้านการเงินอยู่ในระดับที่ดี (ผิดน้อยกว่า 

50%)  แต่พบว่า ความรู้ในด้านนโยบายประกันเงินฝากและวงเงิน (63%) ยังคงเป็นข้อที่ถูกตอบผิดมากที่สุด  

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมอย่างเดียว (สีแดง , n =136) 

พบว่ามีการตอบผิดในด้านนโยบายประกันเงินฝากและวงเงิน (50%)  ตลอดจนความเสี่ยง

ระหว่างตราสาร(33%) ยังคงเป็น 2 เรื่องแรกที่มีการตอบผิด ซึ่งรองลงมาคือดอกเบี้ยทบต้น (29%)  

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทั้ง 2 ทาง (สีฟ้า  , n =162) 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสุดท้ายนั้นพบว่า มีจ านวนสูงถึง 162 ราย และมีสัดส่วนการตอบผิด

น้อยที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการด้วยกันเอง โดยพบว่ายังมีจุดอ่อนในด้านความรู้ของ

นโยบายประกันเงินฝาก (57%) ดอกเบี้ยทบต้น (20%) ตลอดจนเงินเฟ้อ (15%) 
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ความพฤติกรรมทางการเงิน ( FNB ) 

กลุ่มตัวอย่างลูกค้า 

 

ภาพที่ 12 : แสดงถึงเปอร์เซ็นต์การตอบผิดของกลุม่ตัวอยา่งลูกค้าแบ่งประเภทตามการมสี่วนร่วมในตลาดทุน 

 
ที่มา : จากการศึกษา 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใดเลย (สีม่วง , n = 215) 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนั้น มีข้อที่ตอบผิดในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการเงิน

(76%)และการบริหารเงิน (53%) ซึ่ง 2 หัวข้อดังกล่าวนั้น จะน าไปสู่การกู้ยืมเงิน(26%) ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่

สอดคล้องกันสะท้อนให้เห็นวินัยทางการเงินที่มีปัญหา 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรงอย่างเดียว (สีเขียว , n =28) 

โดยข้อที่ตอบผิดมากที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมในการวางแผนทางการเงิน (79%) , การ

เปรียบเทียบด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (32%) รองลงมาเป็นเรื่องของการวางเป้าหมายทางการเงิน(25%) 

และการบริหารเงิน(25%) ตามล าดับ 
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มีส่วนร่วม ลงทุนทางตรงอย่างเดียว 

ไม่มีส่วนร่วม ไม่ลงทุน 
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กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมอย่างเดียว (สีแดง , n =113) 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างนี้ ข้อที่ตอบผิดมากที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการวางแผนการเงิน (65%)  

รองลงมาเป็นการบริหารเงิน(41%) และการวางเป้าหมายทางการเงิน(17%) ตามล าดับ ซึ่งการตอบผิดใน

เรื่องของการบริหารนั้นสูงถึง 41% สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารเงินในแต่ละเดือนไม่มีประสิทธิภาพนัก แต่

ปัญหาดังกล่าวยังไม่รุนแรงมาก เพราะกลุ่มตัวอย่างนั้นเมื่อเงินไม่พอใช้จ่าย พบว่ามีเพียง 16% ที่ท าการ

กู้ยืม 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทั้ง 2 ทาง (สีฟ้า  , n =44) 

กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวแม้จะมีระดับพฤติกรรมทางการเงินท่ีดีก็ตามแต่พบว่าในด้านของการ

วางแผนรายรับรายจ่ายนั้น มีการตอบผิดสูงถึง 57%  และอันดับรองลงมาเป็นด้านการบริหารเงินอยู่ท่ี 23% 

ซึ่งในข้ออื่นๆพบว่ามีการตอบผิดน้อย 10 % 

 

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการทางการเงิน 

ภาพที่ 13 : แสดงถึงเปอรเ์ซ็นต์การตอบผิดของกลุม่ตัวอยา่งผู้ให้บริการทางการเงินแบ่งประเภทตามการมีสว่น

ร่วมในตลาดทุน 

 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใดเลย (สีม่วง , n = 43) 

จากภาพที่ 13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนในช่องทางใดเลยส าหรับกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ให้บริการทางการเงินนั้น มีจุดอ่อนในด้านพฤติกรรมในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนทาง

การเงินเป็นอันดับหนึ่ง (77%)  ซึ่งอันดับรองลงมาคือ การบริหารเงิน(65%)  และ การกู้ยืมตามล าดับ (49%) 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรงอย่างเดียว (สีเขียว , n =59) 

โดยจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนั้นมีระดับพฤติกรรมทางการเงินพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมกับ

การวางแผนทางการเงินนั้นยังเป็นข้อที่ตอบผิดเป็นอันดับที่ 1  (70%)  รองลงมาคือการบริหารเงิน (33%)  

และการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (14%) 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมอย่างเดียว (สีแดง , n =136) 

กลุ่มตัวอย่างนั้นมีปัญหาในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนทางการเงิน ,การบริหารเงิน และ

การกู้ยืมเงิน การผิดในอันดับ 1 ในนั้นสูงถึง 64 % ในขณะท่ี อันดับ 2 อยู่ท่ี 33% และ10% ตามล าดับ 

 

กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทั้ง 2 ทาง (สีฟ้า  , n =162) 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสุดท้ายนั้นพบว่า มีลักษณะในการตอบผิดคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่มี

ส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมอย่างเดียว ซึ่งพบว่าอันดับหนึ่งในการตอบผิดยังคงเป็นในด้านการมีส่วนร่วม

ในการวางแผนทางการเงิน รองลงมาเป็นการบริหารเงิน และการกู้ยืมเมื่อเกิดการขัดสน โดย อันดับที่ 1และ 

2 ตอบผิดอยู่ท่ี 64% , 33% ตามล าดับ  

 

หากพิจารณารายกลุ่มตัวอย่างจะพบว่า ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างนั้นมีการตอบผิดในแต่ละหัวข้อที่

คล้ายคลึงกัน ซึ่งทางผู้วิจัยพบว่าจุดด้อยของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนั้น พบว่ามี จุดอ่อนร่วมของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยจุดอ่อนร่วมคือข้อที่กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มตอบผิดเหมือนๆกันและอยู่ในสัดส่วนท่ีสูง ในขณะที่

จุดอ่อนอื่นๆ ที่ตอบผิดนั้นเป็นจุดอ่อนเฉพาะของแต่ละกลุ่มตัวอย่างต่างๆกัน เช่น กลุ่มตัวอย่างที่ลงทุน
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ทางอ้อมเพียงอย่างเดียว มักจะมีความรู้ทางด้านนโยบาย LTF แต่ไม่มีความรู้ในด้านตราสารทุนและตราสาร

หนี้เป็นต้น โดยจะสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนร่วมของกลุ่มตัวอย่างและสรุปได้เป็นตารางได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 13 แสดงอันดับร้อยละของการตอบผิดในความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) เปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มหลกัและกลุม่ย่อยเรียงจากมากไปน้อย 

 

Error on FNR's Customer Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5 

มีส่วนร่วม ลงทุนทั้ง 2 ทาง Call 
option 

Future LTF 
Policy 

Dividend Rating,Interest 
& Bond price 

มีส่วนร่วม ลงทุนทางอ้อมอย่างเดียว Call 
option 

Future Interest & 
Bond 
price 
,LTF 
Policy 

Expected return on 
asset in 

LT,Dividend 

Rating 

มีส่วนร่วม ลงทุนทางตรงอย่างเดียว LTF 
Policy 

Call 
option 

Interest & 
Bond 
price 

Expected return on 
asset in 

LT,Future,Dividend 

Rating 

ไม่มีส่วนรว่ม ไม่ลงทุน Call 
option 

Future LTF 
Policy 

Rating Interest & 
Bond price 
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Error on FNR's Officer Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5 

มีส่วนร่วม ลงทุนทั้ง 2 ทาง Call 
option 

Expected 
return on 
asset in 

LT 

Interest & 
Bond 
price 

Future Dividend 

มีส่วนร่วม ลงทุนทางอ้อมอย่างเดียว Call 
option 

Future Expected 
return on 
asset in 

LT 

Interest & Bond 
price 

Dividend 

มีส่วนร่วม ลงทุนทางตรงอย่างเดียว Call 
option 

Expected 
return on 
asset in 
LT,LTF 
Policy 

Future Dividend Rating 

ไม่มีส่วนรว่ม ไม่ลงทุน Call 
option 

Interest & 
Bond 
price 

Future Expected return on 
asset in LT 

Rating 

ที่มา : จากการศึกษา 

 

ตารางที่ 14 : แสดงอันดับร้อยละของการตอบผิดในความรู้ทางการเงิน (FNK) เปรียบเทยีบระหวา่งกลุม่หลักและ

กลุ่มยอ่ยเรียงจากมากไปน้อย 

 

Error on FNK's 
Customer 

Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5 

มีส่วน
ร่วม 

ลงทุนทั้ง 2 
ทาง 

คุ้มครองเงิน
ฝากและวงเงิน 

ความเส่ียง
ระหว่างตรา

สาร 

เงินเฟ้อ การกระจาย
การลงทุน 

ผลตอบแทน
และความเส่ียง 

มีส่วน
ร่วม 

ลงทุน
ทางอ้อมอย่าง

คุ้มครองเงิน
ฝากและวงเงิน 

ความเส่ียง
ระหว่างตรา

เงินเฟ้อ ดอกเบี้ยทบต้น ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 
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Error on FNK's 
Customer 

Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5 

เดียว สาร 

มีส่วน
ร่วม 

ลงทุนทางตรง
อย่างเดียว 

คุ้มครองเงิน
ฝากและวงเงิน 

ความเส่ียง
ระหว่างตรา

สาร 

ดอกเบี้ยทบต้น,การ
กระจายการลงทุน 

ผลตอบแทน
และความเส่ียง 

เงินเฟ้อ 

ไม่มี
ส่วน
ร่วม 

ไม่ลงทุน คุ้มครองเงิน
ฝากและวงเงิน 

ความเส่ียง
ระหว่างตรา

สาร 

ดอกเบี้ยทบต้น การกระจาย
การลงทุน 

ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 

       
Error on FNK's 

Officer 
Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5 

มีส่วน
ร่วม 

ลงทุนทั้ง 2 
ทาง 

คุ้มครองเงิน
ฝากและวงเงิน 

ดอกเบี้ยทบ
ต้น 

เงินเฟ้อ ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 

ความเส่ียง
ระหว่างตรา

สาร 

มีส่วน
ร่วม 

ลงทุน
ทางอ้อมอย่าง

เดียว 

คุ้มครองเงิน
ฝากและวงเงิน 

ความเส่ียง
ระหว่างตรา

สาร 

ดอกเบี้ยทบต้น ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 

เงินเฟ้อ 

มีส่วน
ร่วม 

ลงทุนทางตรง
อย่างเดียว 

คุ้มครองเงิน
ฝากและวงเงิน 

ดอกเบี้ยทบ
ต้น 

ความเส่ียงระหว่าง
ตราสาร 

ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 

การกระจาย
การลงทุน 

ไม่มี
ส่วน
ร่วม 

ไม่ลงทุน คุ้มครองเงิน
ฝากและวงเงิน 

ความเส่ียง
ระหว่างตรา

สาร 

ดอกเบี้ยทบต้น ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 

เงินเฟ้อ 

ที่มา : จากการศึกษา 
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ตารางที่ 15 แสดงอันดับร้อยละของการตอบผิดในพฤติกรรมทางการเงิน (FNB) เปรียบเทียบระหว่างกลุม่หลัก

และกลุ่มย่อยเรียงจากมากไปน้อย 

Error on FNB's 
Customer 

Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5 

มี
ส่วน
ร่วม 

ลงทุนทั้ง 2 
ทาง 

การมีส่วนร่วม
ในการ
วางแผน
การเงิน 

การบริหาร
เงิน 

ติดตามการเงิน
ของตน , 

วางเป้าหมายทาง
การเงิน 

จ่ายเงินตรงเวลา , คิด
ก่อนซ้ือ 

N/A 

มี
ส่วน
ร่วม 

ลงทุน
ทางอ้อม
อย่างเดียว 

การมีส่วนร่วม
ในการ
วางแผน
การเงิน 

การบริหาร
เงิน 

วางเป้าหมายทาง
การเงิน 

การไม่กู้ยมืเมื่อเกิดขัด
สน 

ติดตามการเงิน
ของตน 

มี
ส่วน
ร่วม 

ลงทุน
ทางตรง
อย่างเดียว 

การมีส่วนร่วม
ในการ
วางแผน
การเงิน 

การ
เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ ์

วางเป้าหมายทาง
การเงิน ,การ
บริหารเงิน 

จ่ายเงินตรงเวลา ติดตามการเงิน
ของตน 

ไม่มี
ส่วน
ร่วม 

ไม่ลงทุน การมีส่วนร่วม
ในการ
วางแผน
การเงิน 

การบริหาร
เงิน 

การไม่กู้ยมืเมื่อ
เกิดขัดสน 

ติดตามการเงินของตน การเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ ์

       
Error on FNB's 

Officer 
Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5 

มี
ส่วน
ร่วม 

ลงทุนทั้ง 2 
ทาง 

การมีส่วนร่วม
ในการ
วางแผน
การเงิน 

การบริหาร
เงิน 

การไม่กู้ยมืเมื่อ
เกิดขัดสน 

การเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ,์ ติดตาม
การเงินของตน , 
วางเป้าหมายทาง

การเงิน 

จ่ายเงินตรงเวลา 

มี
ส่วน
ร่วม 

ลงทุน
ทางอ้อม
อย่างเดียว 

การมีส่วนร่วม
ในการ
วางแผน

การบริหาร
เงิน 

การไม่กู้ยมืเมื่อ
เกิดขัดสน 

การเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ ์

วางเป้าหมายทาง
การเงิน 
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การเงิน 

 

Error on FNB's 
Officer 

Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5 

มี
ส่วน
ร่วม 

ลงทุน
ทางตรง
อย่างเดียว 

การมีส่วนร่วม
ในการ
วางแผน
การเงิน 

การบริหาร
เงิน 

การเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ ์

วางเป้าหมายทาง
การเงิน,ติดตาม

การเงินของตน,การไม่
กู้ยืมเมื่อเกิดขัดสน 

จ่ายเงินตรงเวลา 

ไม่มี
ส่วน
ร่วม 

ไม่ลงทุน การมีส่วนร่วม
ในการ
วางแผน
การเงิน 

การบริหาร
เงิน 

การไม่กู้ยมืเมื่อ
เกิดขัดสน 

การเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ ์

วางเป้าหมายทาง
การเงิน,จ่ายเงิน

ตรงเวลา 

ที่มา : จากการศึกษา 

 

ในด้านของความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (ตารางที่ 13 )พบว่าจุดอ่อนร่วมนั้นจะเป็น

ความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์นั้นเป็นเร่ืองที่กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มตอบผิดสูงที่สุด อย่างไรก็ดี หากพิจารณา

โดยรวมแล้ว จะพบว่าจุดอ่อนร่วมที่อยู่ใน 5 อันดับแรกทั้งกลุ่มลูกค้าและผู้ให้บริการนั้น มักจะตอบผิดในด้าน 

“ลักษณะเฉพาะของตราสารประเภทต่างๆ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจถึง

คุณสมบัติของตราสารแต่ละประเภท ตลอดจนข้อดีข้อเสียของการถือครองสินทรัพย์ประเภทต่างและ

ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว  

โดยจุดอ่อนร่วมในด้านของความรู้ทางการเงิน (ตารางที่ 14) นั้นพบว่า ค าถามที่ตอบผิดมากที่สุด

คือนโยบายประกันเงินฝาก โดยค าถามมีอยู่ว่า “ในปี 2557 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คุ้มครองเงินฝากใน

กรณีที่สถาบันการเงินดังกล่าวปิดกิจการ/ล้มละลายเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท” ซึ่งพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างเป็นจ านวนมากตอบค าถามดังกล่าวผิด และ นอกจากนี้ ค าถามที่ตอบผิดมากเป็นอันดับที่ 2 คือ

ความเสี่ยงระหว่างตราสาร โดยค าถามมีอยู่ว่า “หุ้นสามัญมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นกู้” ซึ่งมีการตอบผิดเป็น

จ านวนมากเช่นท้ังในลูกค้าและผู้ให้บริการ อย่างไรก็ดี ทักษะทางด้านค านวณนั้นถูกจัดให้อยู่ในหมวด

ความรู้ทางการเงิน พบว่าผู้ให้บริการทางการเงินนั้นตอบผิดในเร่ืองของดอกเบี้ยทบต้นเป็นอันดับที่ 2 -3 

เช่นเดียวกัน 
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นอกจากนี้ด้านพฤติกรรมทางการเงิน (ตารางที่ 15 ) นั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีจุดอ่อน

ร่วมในเรื่องของ “การมีส่วนร่วมในการวางแผนทางการเงิน” รองลงมาเป็นในด้าน “การบริหารเงิน” ซึ่งพบว่า

ปัญหานอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นน้ัน ยังมีปัญหาในด้านการกู้ยืมเงินและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

ไม่มากพอ  

ทักษะทางการเงินทุกด้านที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทักษะทางการเงินที่จ าเป็นต่อ

การมสี่วนร่วมในตลาดทุนตลอดจนการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆตามที่เป็นจุดอ่อนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ

กลุ่ม การให้ความรู้เพื่อให้ครอบคลุมทักษะทุกด้านจึงเป็นสิ่งที่พึงกระท าในภาพรวม ซึ่งการให้ความรู้

ทางการเงินในภาพรวมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างที่ได้กล่าวไปในบทก่อนๆ ดังนั้น การให้

ความรู้หรือเสริมสร้างทักษะทางการเงินนั้น ควรจะมี “วัตถุประสงค์” ในการให้ความรู้ความเข้าใจ และ

ช่องทางท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จากการเก็บส ารวจพบว่า “ช่องทางอินเตอร์เน็ต” เป็นช่องทางที่กลุ่มลูกค้า

และผู้ให้บริการทางการเงินใช้ในการรับข่าวสารทางการเงินการลงทุนสูงที่สุด (ภาพที่ 16) ซึ่งการใช้ช่องทาง

อินเตอร์เน็ตในการให้ความรู้ทางการเงินการลงทุนน้ันเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างและมีต้นทุนท่ีต่ า 
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ภาพที่ 14 : ช่องทางการรับข่าวสารทางการเงินการลงทุน 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 นอกจากนี้หากต้องการท่ีจะสร้างฐานนักลงทุนใหม่ ก็ควรจะมุ่งเน้นในกลุ่มตัวอย่างย่อยท่ีไม่เคย

ลงทุนในช่องทางใดเลยนั้น และ ความรู้ทางการเงินที่จะเสริมสร้างให้กับกลุ่มเป้าหมายก็ควรจะตรงกับ

วัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะเพิ่ม เช่น หากต้องการท่ีจะเพิ่มการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรงก็ควรจะให้

ความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) ค าถามต่อมาคือ การให้ความรู้ควรจะให้ครบทุกด้าน หรือควร

ให้เฉพาะเพียงบ้างด้านเท่านั้น? 

 

4.3.5 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทักษะทางการเงินและการส่งเสริมทักษะทางการเงิน 

จากผลการศึกษาพบว่า ให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกับการวัดระดับทักษะทางการเงินของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยปี 2556 แต่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาใน Measuring Financial Literacy RESULTS 

OF THE OECD / INTERNATIONAL NETWORK ON FINANCIAL EDUCATION PILOT STUDY 
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(Adele &Flore , 2012) ซึ่งพบว่าทัศนคติทางการเงิน (FNA) นั้นมีความสัมพันธ์กับความรู้ทางการเงิน 

(FNK) สาเหตุประการหนึ่งท่ีผลลัพธ์มีความขัดแย้งกันก็เพราะ “กลุ่มตัวอย่าง” ในกรณีศึกษาของธนาคาร

แห่งประเทศไทยมุ่งเน้นในการวัดทักษะทางการเงินของคนในชาติ ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นในการวัด

กลุ่มลูกค้าธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้บริการ

ธนาคารพาณิชย์เป็นประจ า จึงท าให้มีทัศนคติทางการเงิน (FNA) และความรู้ทางการเงิน (FNK) เฉลี่ยสูง

กว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกรณีศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมทางการเงิน 

(FNB) และความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) นั้นมีความสัมพันธ์กับความรู้ทางการเงินเป็น

อย่างมาก  

 

ภาพที่ 15 : แสดงค่าเฉลีย่ทักษะทางการเงินด้านต่างๆกับความรู้ทางการเงินระดับต่างๆ (n = 800) 

 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 

จากข้อมูลข้างต้นน้ัน (ภาพที่ 15)  การให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน (FNK) ซึ่งเป็นพื้นฐานของ

ทักษะทางการเงินในด้านอื่นๆนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดทุน ซึ่งสิ่งที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้นได้ให้ความรู้มาอย่างถูกทางแล้ว อย่างไร

ก็ดีสิ่งที่ต้องเน้นเป็นการหลักคือให้ความรู้ทางการเงิน (FNK) เป็นอย่างแรก ในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการมี

ส่วนร่วมกับตลาดทุนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การให้ความรู้ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) ไปพร้อมๆ
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กับความรู้ทางการเงินจะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมทางการเงิน (FNB) ที่ดีขึ้นตลอดจนเพิ่มให้เกิดการ

มีส่วนร่วมกับตลาดทุนท้ังทางตรงและทางอ้อมมากยิ่งขึ้นไปด้วย  
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บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 

งานวิจัยช้ินน้ี ได้ท าการศึกษาถึง “ทักษะทางการเงิน” และ “ทักษะทางการเงินข้ันสูง” ว่ากลุ่ม
ลูกค้าและผู้ให้บริการทางการเงินมีระดับทักษะทางการเงินแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาถึง
ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนั้นมีทักษะทางการเงินที่แตกต่างกัน ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของ
ทักษะทางการเงินต่อการมีส่วนร่วมในตลาดทุนด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้ท าการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบ 
(factor) ของทักษะทางการเงินในด้านต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนในตลาดทุนผ่านช่องทางที่แตกต่างกัน
ออกไป 

จากผลการศึกษา พบว่าทักษะทางการเงิน (FLS) และ ทักษะทางการเงินข้ันสูง (AFLS) ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม นั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้ว
พบว่าในด้านทัศนคติทางการเงิน (FNA) เป็นทักษะเพียงด้านเดียวที่ไม่มีความแตกต่างกัน และนอกจากนี้
จากผลการศึกษาด้วยแบบจ าลองถดถอยเชิงพหุสามารถสรุปได้ว่า การถือครองใบอนุญาตทางการเงิน  นั้น
เป็นสิ่งที่รับรองได้ถึงการมีระดับทักษะทางการเงิน (FLS) และระดับทักษะทางการเงินข้ันสูง (AFLS) ที่ดีกว่า
บุคคลทั่วไป ดังนั้นการท่ีองค์กรเอกชนในธุรกิจการเงินการลงทุนมีการผลักดัน ให้บุคลากรเข้าสอบ
ใบอนุญาตทางการเงินต่างๆเพิ่มเติม จึงเป็นสิ่งที่ด าเนินการมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ค าถามที่ส าคัญ คือ ทักษะทางการเงินของผู้ให้บริการทางการเงิน นั้นมีบทบาทอย่างไรต่อตลาด
ทุน? โดยพบว่า ผู้ให้บริการทางการเงินนั้นท าหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินการลงทุน ซึ่งช่องทางการ
ส่งผ่านทักษะทางการเงินของผู้ให้บริการทางการเงิน นั้นสะท้อนผ่าน “ค าแนะน าด้านการเงินการลงทุน” ไป
ยังกลุ่มลูกค้า ซึ่งพบว่า ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ที่มีใบอนุญาตทางการเงินน้ัน ส่งเสริมให้
เกิดความน่าจะเป็นในการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อม ในขณะค าแนะน าจากที่ปรึกษาการลงทุนที่มี
ใบอนุญาตทางการเงิน เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรง นอกจากนี้ทักษะทางการ
เงินขั้นสูงของลูกค้าก็เป็นตัวแปรส าคัญ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในตลาดทุนด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ดี พบว่าในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้ัน เป็นตลาดที่มีนักลงทุนรายย่อย
อยู่ในสัดส่วนท่ีสูง ซึ่งสิ่งนี้น้ันท าให้ความผันผวน (Volatility) ของตลาดหลักทรัพย์นั้นสูงตามไปด้วย อัน
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เนื่องมาจากการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยนั้นมุ่งเน้นถึงผลตอบแทนในระยะสั้น (สรศาสตร์ ,2556) 
ประเด็นส าคัญ คือ ทักษะทางการเงินน้ันจะช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพได้อย่างไร? 

ในการสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดทุนนั้น สามารถกระท าได้โดยการเพิ่มสัดส่วนนักลงทุน
สถาบันในตลาดเพิ่มขึ้น หรือ ส่งเสริมให้นักลงทุนลงทุนผ่านกองทุนรวมเพิ่มมากขึ้น (สรศาสตร์ ,2556) ซึ่ง
ทักษะทางการเงินในด้านต่างๆนั้น มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมท าให้เกิดการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อม
ได้  

โดยการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อมนั้น ส าหรับกรณีท่ีเป็นลูกค้าใหม่หรือบุคคล
ทั่วไปท่ีไม่เคยลงทุนมาก่อน จ าเป็นจะต้องเพิ่มความรู้ 2 ด้าน ประกอบไปด้วย ความรู้ทางการเงิน (FNK) 
และ ความรู้ในด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) ซึ่งเนื้อหาความรู้ท่ีจะให้ คือ เรื่องของความแตกต่าง
ของตราสารประเภทต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยง เป็นส าคัญ โดยหากจะท าให้นักลงทุนที่มีการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ด้วยตนเอง หันมาสนใจลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมเพิ่มขึ้น ควรจะให้ความรู้ทางการเงิน 
(FNK) และ เสริมสร้างพฤติกรรมทางการเงิน (FNB) เพือ่กระตุ้นให้เกิดการออมในกองทุน 

ในท้ายที่สุด การส่งเสริมความรู้และสร้างทักษะทางการเงินจะช่วยท าให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ
ตลาดทุนทางอ้อมเพิ่มมากขึ้น และ สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน  

 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษา เนื่องจากการเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดทุนผ่านทางการเพิ่มทักษะทางการเงิน
นั้นในทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรเป็นจ านวนมาก ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการแบ่งข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายออกเป็นกรอบเวลาซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องท าไปพร้อมๆกัน โดยข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้ 

 

ระยะสั้น (กรอบระยะเวลา 1-3 ปี) 

การเสริมสร้างทักษะทางการเงินเพื่อท าให้เกิดการมีส่วนร่วมกับตลาดทุนน้ันเป็นเรื่องที่ต้องใช้
เวลา ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ค าแนะน าทางการเงินการลงทุนจากผู้ให้บริการทางการเงินท่ีมี
ใบอนุญาตนั้น จึงเป็นตัวเลือกที่สามารถทดแทนได้ในระยะสั้น (Chiara  2011) ตลอดจนการผลักดันให้
บุคลากรมีการถือครองใบอนุญาตอื่นๆเพิ่มเติม เช่น CFP , IP , CISA , CFA เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างความ
เข้าใจให้กับกลุ่มลูกค้าและผู้ให้บริการตระหนักถึงความส าคัญ (Awareness) ของใบอนุญาตทางการเงินว่า
เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินการลงทุนอย่างมีมาตรฐาน นอกจากนี้ ในด้านการ
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ต่อใบอนุญาต (Refresher Course) ควรเพิ่มเติมความรู้ในด้านท่ียังขาดตกบกพร่องอยู่ เช่น ความรู้ในด้าน
ตราสารประเภทต่างๆ ตลอดจนมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการอบรมให้ความรู้ดังกล่าวแก่บุคลากร 

 

ระยะกลาง ( กรอบระยะเวลา 1 – 5 ปี ) 

การด าเนินนโยบายระยะกลางนั้นจะกระท าควบคู่ไปกับระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งนโยบายระยะ
กลางนั้นมุ่งเน้นในด้านการให้ความรู้ทางการเงินการลงทุนแก่ประชาชน ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท ซึ่งได้รับความ
นิยมและง่ายต่อเข้าถึงแหล่งข่าวสารดังกล่าว โดยเนื้อหาความรู้ที่จะให้นั้น ควรมุ่งเน้นในด้านความรู้ทาง
การเงิน (FNK) โดยสร้างเสริมให้เกิดความเข้าใจถึงเงินเฟ้อและดอกเบี้ยท่ีแตกต่างกันว่าส่งผลกระทบกับ
ชีวิตประจ าวันและเงินออมอย่างไร  นอกจากนี้ ในด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน (FNR) นั้นเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างฐานนักลงทุนใหม่ๆ ดังนั้นในการให้ความรู้ควรจะเน้นการให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ
เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างพฤติกรรมทาง
การเงิน (FNB)  ผ่านการวางแผนการเงินและการออมผ่านกองทุนรวมควบคู่ไปพร้อมกัน โดยการให้ความรู้
ใน 3 ด้านข้างต้นพร้อมกันน้ัน ควรจะมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการจะเพิ่มความรู้และเพิ่มการมีส่วน
ร่วมกับตลาดทุนอ้อมให้ชัดเจน จากงาน วิทวัส (2012) พบว่าในการสร้างฐานนักลงทุนใหม่ๆ ควรจะเน้นไป
ยัง “กลุ่มที่พร้อมจะเป็นลูกค้า” และ “ผู้ปฏิเสธ” ในช่วงอายุ 20 – 29 ปีและยังไม่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งควรจะให้ความรู้ดังท่ีได้กล่าวไปข้างต้น กับกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกับ
ตลาดทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวม และ เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดหลักทรัพย์ 

 

ระยะยาว ( 1- 10 ปีขึ้นไป ) 

ในระยะยาว การสร้างทัศนคติทางการเงิน (FNA) นั้นเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการก าหนดทิศทาง
และการตัดสินใจในการกู้ยืมเงิน , ออมเงิน และความคิดเกี่ยวกับการเงินการลงทุน  อย่างไรก็ดี การจะปรับ
ทัศนคติทางการเงินน้ัน ใช้เวลาในการปรับและท าความเข้าใจมากที่สุดเมื่อเทียบกับทักษะทางการเงินด้าน
อื่นๆ เพราะทัศนคติจะถูกก าหนดจากปัจจัยส่วนบุคคล (FSA , 2005) ซึ่งมาจากการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่
หล่อหลอมบุคคลนั้นๆขึ้นมา ดังนั้นในการปรับทัศนคติทางการเงินจึงจ าเป็นจะต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ 
หรือเริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับปฐมวัยซึ่งควรจะเป็นระดับชั้นมีการเรียนการสอนเรื่องการคูณหรือการหาร
แล้วตลอดจน จัดโครงการที่ท าให้เยาวชนเห็นคุณค่าถึงการออมและการลงทุน 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

งานวิจัยในครั้งน้ียังมีขอบเขตและข้อจ ากัดอยู่  คือด้านตัวอย่าง และ จ านวนค าถาม สืบเนื่องจาก
การวัดทักษะทางการเงินเป็นรูปแบบค าถามเชิงQuiz ท าให้การเก็บส ารวจน้ันเป็นไปได้ค่อนข้างยากและต้อง
ใช้ทรัพยากรทีค่่อนข้างสูง 

ควรจะมีการกระจายกลุ่มตัวอย่างไปสู่ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ในธุรกิจประกันภัย,ประกันชีวิต 
ตลอดจนธุรกิจนายหน้าค้าตราสารอนุพันธ์ เพื่อท าให้เห็นภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าในธุรกิจ
การเงินการลงทุนที่ครบวงจร 

อย่างไรก็ดี จ านวนข้อของแบบสอบถามนั้นยังคงเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการเก็บส ารวจ ซึ่งถ้ามี
จ านวนข้อมากไป อาจจะท าให้กลุ่มตัวอย่างหลีกเลี่ยงท่ีจะตอบให้ตรงความเป็นจริง ดังนั้น ในการเลือก
ค าถามเข้าแบบสอบถามเพื่อการส ารวจ ควรจะต้องพิจารณาค าถามในแต่ละข้อให้รวบรัดและครอบคลุม  

โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวนั้นจะถูกน าไปปรับปรุงแก้ไขในการศึกษาครั้งต่อๆไป 
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ภาคผนวก 

 

แบบจ าลองถดถอยเชิงพหุด้านปัจจยัสถานภาพที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงิน (ลูกค้า) 

 

ตารางที่ 16 : Model Summary [MRA] 
Model R R 

Squar
e 

Adjust
ed R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics Durbin-Watson 
Statistic 

MainGr
oup = 
2.00 

(Select
ed) 

MainGrou
p ~= 2.00 
(Unselect

ed) 

R 
Squ
are 
Cha
nge 

F 
Chang

e 

df
1 

df2 Sig. 
F 

Cha
nge 

MainGro
up = 
2.00 

(Selecte
d) 

MainGrou
p ~= 2.00 
(Unselecte

d) 

1 .583a  .340 .294 2.87722 .340 7.379 26 373 .000   

17 .570q .317 .325 .304 2.85524 .008 4.307 1 387 .039 1.965 1.598 

 

ตารางที่ 17 : Coefficients 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. 
Error 

Beta Zero-
order 

Partial Part 

1 (Constant) 12.163 .727  16.741 .000    

เพศชาย .957 .319 .138 2.997 .003 .122 .153 .126 
26ถึง35ปี -.367 .416 -.054 -.881 .379 .012 -.046 -.037 
36ถึง45ปี .720 .642 .071 1.121 .263 .069 .058 .047 
46ถึง55ปี .616 .676 .056 .911 .363 -.071 .047 .038 
55ปีขึ้นไป 1.376 1.010 .071 1.363 .174 -.012 .070 .057 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ .025 .333 .003 .075 .940 .126 .004 .003 
สมรส,อยู่ด้วยกันแต่ไม่สมรส,สมรส
แต่ไม่จดทะเบียน 

-.547 .435 -.075 -1.256 .210 -.087 -.065 -.053 

หย่าร้าง,หม้าย,แยกกันอยู ่ -2.400 .962 -.124 -2.494 .013 -.149 -.128 -.105 
มี,ไม่มีบุคคลที่ต้องอุปการะ -.321 .558 -.045 -.575 .565 -.104 -.030 -.024 
จ านวนบุคคลที่ตอ้งอุปการะ .069 .188 .025 .369 .713 -.080 .019 .016 
ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ,
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

.205 .452 .021 .454 .650 -.017 .024 .019 
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Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. 
Error 

Beta Zero-
order 

Partial Part 

เจ้าของธุรกิจ .730 .523 .065 1.395 .164 .084 .072 .059 
ประกอบวชิาชีพอิสระ .299 .540 .028 .554 .580 -.070 .029 .023 
นักเรียน,นักศึกษา 2.463 .773 .168 3.187 .002 .096 .163 .134 
อื่นๆ 1.599 .954 .076 1.676 .095 -.040 .086 .071 
ปริญญาตรี 1.938 .599 .282 3.234 .001 .007 .165 .136 
สูงกว่าปริญญาตรี 2.938 .654 .405 4.496 .000 .232 .227 .189 
15,001 ถึง 100,000 1.847 .526 .241 3.514 .000 .093 .179 .148 
100,001 ขึ้นไป 2.619 .732 .244 3.578 .000 .113 .182 .151 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร .055 .340 .008 .163 .871 .106 .008 .007 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน .838 .380 .107 2.204 .028 .168 .113 .093 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน 1.238 .617 .088 2.005 .046 .128 .103 .084 
ระดับความม่ันใจในทักษะทาง
การเงิน 

-.045 .008 -.240 -5.547 .000 -.243 -.276 -.233 

ความกลัวความเสี่ยงปานกลาง 1.220 2.998 .018 .407 .684 .029 .021 .017 
ความกลัวความเสี่ยง 1.422 .376 .176 3.785 .000 .254 .192 .159 
ความกลัวความเสี่ยงสูง .035 .366 .005 .096 .924 -.148 .005 .004 

17 (Constant) 12.402 .539  23.029 .000    

เพศชาย 1.056 .301 .153 3.509 .001 .122 .176 .147 
26ถึง35ปี -.656 .316 -.096 -2.075 .039 .012 -.105 -.087 
หย่าร้าง,หม้าย,แยกกันอยู ่ -1.930 .843 -.100 -2.288 .023 -.149 -.116 -.096 
นักเรียน,นักศึกษา 2.270 .727 .155 3.124 .002 .096 .157 .130 
ปริญญาตรี 1.975 .533 .288 3.706 .000 .007 .185 .155 
สูงกว่าปริญญาตรี 2.908 .585 .401 4.969 .000 .232 .245 .207 
15,001 ถึง 100,000 1.911 .495 .250 3.859 .000 .093 .193 .161 
100,001 ขึ้นไป 2.800 .660 .261 4.240 .000 .113 .211 .177 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน .864 .338 .110 2.556 .011 .168 .129 .107 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน 1.234 .601 .088 2.055 .041 .128 .104 .086 
ระดับความม่ันใจในทักษะทาง
การเงิน 

-.045 .008 -.235 -5.501 .000 -.243 -.269 -.230 

ความกลัวความเสี่ยง 1.383 .350 .171 3.950 .000 .254 .197 .165 
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แบบจ าลองถดถอยเชิงพหุด้านปัจจยัสถานภาพที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงินขั้นสูง (ลูกค้า) 

 

ตารางที่ 18 : Model Summary [MRA] 
Model R R 

Squ
are 

Adjusted 
R 
Square 

Std. 
Error of 
the 
Estimate 

Change Statistics Durbin-Watson Statistic 
กลุ่ม
หลัก = 
custom
er 
(Select
ed) 

กลุ่มหลัก 
~= 
customer 
(Unselecte
d) 

R 
Squ
are 
Cha
nge 

F 
Chang
e 

df
1 

df2 Sig. F 
Chang
e 

กลุ่มหลัก = 
customer 
(Selected) 

กลุ่มหลัก ~= 
customer 
(Unselected) 

1 .630a  .397 .355 4.40914 .397 9.433 26 373 .000   

15 .617o .413 .381 .361 4.38591 -.003 2.099 1 386 .148 1.801 1.748 

 

ตารางที่ 19 : Coefficients 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardiz

ed 
Coefficient

s 

t Sig. Correlations 

B Std. 
Error 

Beta Zero-
order 

Partial Part 

1 (Constant) 13.165 1.103  11.937 .000    

เพศชาย 2.100 .489 .189 4.292 .000 .177 .217 .173 
36ถึง45ปี 1.023 .984 .063 1.039 .300 .055 .054 .042 
46ถึง55ปี .776 1.036 .044 .749 .454 -.116 .039 .030 
55ปีขึ้นไป 1.790 1.548 .058 1.156 .248 -.032 .060 .046 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ .372 .511 .032 .728 .467 .202 .038 .029 
หย่าร้าง,หม้าย,แยกกันอยู ่ -2.636 1.474 -.085 -1.788 .075 -.140 -.092 -.072 
มี,ไม่มีบุคคลที่ต้องอุปการะ -1.056 .855 -.092 -1.236 .217 -.169 -.064 -.050 
จ านวนบุคคลที่ตอ้งอุปการะ .153 .288 .035 .531 .596 -.124 .028 .021 
เจ้าของธุรกิจ .474 .802 .026 .591 .555 .025 .031 .024 
ประกอบวชิาชีพอิสระ .326 .828 .019 .394 .694 -.075 .020 .016 
นักเรียน,นักศึกษา 3.574 1.184 .152 3.019 .003 .099 .154 .121 
อื่นๆ 2.721 1.461 .081 1.863 .063 -.035 .096 .075 
สูงกว่าปริญญาตรี 5.155 1.004 .443 5.136 .000 .309 .257 .207 
100,001 ขึ้นไป 4.465 1.124 .260 3.973 .000 .102 .201 .160 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร -.230 .521 -.021 -.442 .659 .083 -.023 -.018 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน 1.530 .582 .122 2.627 .009 .180 .135 .106 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน 2.685 .946 .119 2.839 .005 .181 .145 .114 
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Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. Correlations 

B Std. 
Error 

Beta Zero-
order 

Partial Part 

ความกลัวความเสี่ยง 1.975 .576 .152 3.431 .001 .248 .175 .138 
ความกลัวความเสี่ยงสูง -.051 .561 -.004 -.090 .928 -.176 -.005 -.004 
ระดับความม่ันใจในทักษะทางการเงินกับ
ความเสี่ยงและผลตอบแทน 

-.073 .013 -.231 -5.532 .000 -.257 -.275 -.222 

26ถึง35ปี -.387 .638 -.035 -.606 .545 .065 -.031 -.024 
สมรส,อยู่ด้วยกันแต่ไม่สมรส,สมรสแต่ไม่
จดทะเบียน 

-.879 .667 -.075 -1.317 .189 -.132 -.068 -.053 

ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ,พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-.594 .693 -.038 -.858 .391 -.072 -.044 -.035 

ปริญญาตรี 3.119 .918 .283 3.397 .001 -.051 .173 .137 
15,001 ถึง 100,000 2.893 .806 .236 3.589 .000 .113 .183 .144 
ความกลัวความเสี่ยงปานกลาง -.781 4.593 -.007 -.170 .865 .001 -.009 -.007 

15 (Constant) 12.499 .826  15.132 .000    

เพศชาย 2.324 .464 .210 5.007 .000 .177 .247 .200 
หย่าร้าง,หม้าย,แยกกันอยู ่ -2.416 1.295 -.078 -1.865 .063 -.140 -.094 -.075 
นักเรียน,นักศึกษา 3.957 1.112 .168 3.560 .000 .099 .178 .142 
อื่นๆ 2.466 1.370 .074 1.800 .073 -.035 .091 .072 
สูงกว่าปริญญาตรี 5.102 .873 .438 5.844 .000 .309 .285 .234 
100,001 ขึ้นไป 4.735 1.005 .276 4.710 .000 .102 .233 .188 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน 1.391 .518 .111 2.688 .007 .180 .135 .108 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน 2.794 .922 .124 3.030 .003 .181 .152 .121 
ความกลัวความเสี่ยง 2.017 .537 .155 3.754 .000 .248 .187 .150 
ระดับความม่ันใจในทักษะทางการเงินกับ
ความเสี่ยงและผลตอบแทน 

-.074 .013 -.233 -5.666 .000 -.257 -.277 -.227 

ปริญญาตรี 3.185 .810 .289 3.933 .000 -.051 .196 .157 
15,001 ถึง 100,000 3.121 .762 .254 4.093 .000 .113 .204 .164 
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แบบจ าลองถดถอยเชิงพหุด้านปัจจยัสถานภาพที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงิน (ผู้ให้บริการ) 

 

ตารางที่ 20 : Model Summary [MRA] 
Model R R 

Squar
e 

Adju
sted 
R 

Squ
are 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics Durbin-Watson 
Statistic 

กลุ่ม
หลัก = 
officer 
(Select

ed) 

กลุ่ม
หลัก 
~= 

officer 
(Unsel
ected) 

R 
Square 
Change 

F 
Chang

e 

df1 df2 Sig. F 
Chang

e 

กลุ่มหลัก 
= officer 
(Selecte

d) 

กลุ่ม
หลัก ~= 
officer 

(Unsele
cted) 

1 .395a  .156 .107 2.39746 .156 3.163 22 377 .000   

16 .370p .356 .137 .121 2.37771 -.005 2.378 1 391 .124 1.714 1.547 

 

ตารางที่ 21 : Coefficients 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. Error Beta Zero-
order 

Partial Part 

1 (Constant) 16.327 1.670  9.778 .000    

เพศชาย .449 .252 .088 1.782 .075 .075 .091 .084 
36ถึง45ปี .346 .507 .051 .682 .495 .086 .035 .032 
46ถึง55ปี .640 .695 .058 .922 .357 .045 .047 .044 
55ปีขึ้นไป .255 1.221 .011 .208 .835 .056 .011 .010 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ -.011 .277 -.002 -.039 .969 .017 -.002 -.002 
หย่าร้าง,หม้าย,แยกกันอยู ่ -1.074 .796 -.069 -1.349 .178 -.066 -.069 -.064 
มี,ไม่มีบุคคลที่ต้องอุปการะ .027 .555 .005 .048 .962 -.021 .002 .002 
จ านวนบุคคลที่ตอ้งอุปการะ -.191 .271 -.068 -.704 .482 -.031 -.036 -.033 
สูงกว่าปริญญาตรี -.018 1.421 -.003 -.012 .990 .154 -.001 -.001 
100,001 ขึ้นไป 2.253 .806 .238 2.795 .005 .143 .142 .132 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร .163 .282 .032 .581 .562 .000 .030 .027 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน .158 .286 .031 .553 .580 -.009 .028 .026 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน .554 .244 .132 2.268 .024 .083 .116 .107 
ความกลัวความเสี่ยง .089 .296 .015 .301 .763 .065 .016 .014 
ความกลัวความเสี่ยงสูง -.331 .298 -.057 -1.109 .268 -.058 -.057 -.052 
26ถึง35ปี -.293 .390 -.056 -.753 .452 -.088 -.039 -.036 
สมรส,อยู่ด้วยกันแต่ไม่สมรส, .153 .373 .026 .410 .682 .055 .021 .019 
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Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. Error Beta Zero-
order 

Partial Part 

สมรสแต่ไม่จดทะเบียน 
ปริญญาตรี -.650 1.420 -.126 -.458 .647 -.158 -.024 -.022 
15,001 ถึง 100,000 1.548 .661 .195 2.342 .020 -.057 .120 .111 
ความกลัวความเสี่ยงปานกลาง .470 1.794 .013 .262 .794 .024 .013 .012 
ระดับความม่ันใจในทักษะทาง
การเงิน 

-.044 .008 -.279 -5.727 .000 -.257 -.283 -.271 

อาชีพพนักงานธนาคาร,ผู้ติดตอ่
กับผู้ลงทุน 

.366 .342 .061 1.070 .285 -.006 .055 .051 

16 (Constant) 17.091 .749  22.820 .000    

เพศชาย .433 .246 .085 1.763 .079 .075 .089 .083 
100,001 ขึ้นไป 2.303 .762 .243 3.021 .003 .143 .151 .142 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน .375 .201 .089 1.863 .063 .083 .094 .087 
26ถึง35ปี -.502 .256 -.096 -1.959 .051 -.088 -.098 -.092 
ปริญญาตรี -.685 .250 -.133 -2.738 .006 -.158 -.137 -.128 
15,001 ถึง 100,000 1.574 .635 .198 2.480 .014 -.057 .124 .116 
ระดับความม่ันใจในทักษะทาง
การเงิน 

-.043 .008 -.273 -5.761 .000 -.257 -.279 -.270 
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แบบจ าลองถดถอยเชิงพหุด้านปัจจยัสถานภาพที่มีผลต่อระดับทักษะทางการเงินขั้นสูง  (ผู้ให้บริการ) 
 

ตารางที่ 22 : Model Summary [MRA] 
Model R R 

Squar
e 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics Durbin-Watson 
Statistic 

กลุ่ม
หลัก 
= 

officer 
(Sele
cted) 

กลุ่ม
หลัก ~= 
officer 

(Unsele
cted) 

R 
Squar

e 
Chang

e 

F 
Chan
ge 

df
1 

df2 Sig. 
F 

Cha
nge 

กลุ่ม
หลัก = 
officer 

(Selecte
d) 

กลุ่มหลัก 
~= officer 
(Unselecte

d) 

1 .470a  .221 .176 3.51720 .221 4.862 22 377 .000   

17 .454q .442 .206 .194 3.47736 -.003 1.365 1 392 .243 1.790 1.194 

 

ตารางที่ 23 : Coefficients 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. 
Error 

Beta Zero
-

order 

Partial Part 

1 (Constant) 21.865 2.443  8.950 .000    

เพศชาย 1.265 .367 .162 3.444 .001 .187 .175 .157 
36ถึง45ปี .365 .746 .035 .489 .625 .051 .025 .022 
46ถึง55ปี .273 1.023 .016 .266 .790 -.011 .014 .012 
55ปีขึ้นไป -.284 1.791 -.008 -.158 .874 .056 -.008 -.007 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ .063 .407 .007 .154 .878 .050 .008 .007 
หย่าร้าง,หม้าย,แยกกันอยู ่ -.858 1.168 -.036 -.735 .463 -.028 -.038 -.033 
มี,ไม่มีบุคคลที่ต้องอุปการะ -.203 .814 -.024 -.249 .803 -.033 -.013 -.011 
จ านวนบุคคลที่ตอ้งอุปการะ .019 .398 .004 .047 .963 -.022 .002 .002 
สูงกว่าปริญญาตรี .811 2.087 .103 .389 .698 .201 .020 .018 
100,001 ขึ้นไป 2.211 1.184 .153 1.868 .063 .121 .096 .085 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร .356 .413 .046 .862 .389 -.009 .044 .039 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน .051 .420 .007 .122 .903 -.031 .006 .006 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน 1.045 .358 .163 2.920 .004 .194 .149 .133 
ความกลัวความเสี่ยง .560 .435 .064 1.288 .199 .119 .066 .059 
ความกลัวความเสี่ยงสูง -.363 .437 -.041 -.830 .407 -.063 -.043 -.038 
26ถึง35ปี -.514 .572 -.064 -.897 .370 -.069 -.046 -.041 
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Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Correlations 

B Std. 
Error 

Beta Zero
-

order 

Partial Part 

สมรส,อยู่ด้วยกันแต่ไม่สมรส,สมรส
แต่ไม่จดทะเบียน 

-.011 .547 -.001 -.019 .985 -.016 -.001 -.001 

ปริญญาตรี -.440 2.085 -.056 -.211 .833 -.197 -.011 -.010 
15,001 ถึง 100,000 1.571 .970 .130 1.619 .106 -.075 .083 .074 
ความกลัวความเสี่ยงปานกลาง -.051 2.630 -.001 -.019 .984 .011 -.001 -.001 
อาชีพพนักงานธนาคาร,ผู้ติดตอ่กับ
ผู้ลงทุน 

-.276 .503 -.030 -.550 .583 -.142 -.028 -.025 

ระดับความม่ันใจในทักษะทาง
การเงินกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน 

-.079 .012 -.314 -6.647 .000 -.309 -.324 -.302 

17 (Constant) 22.870 .523  43.743 .000    

เพศชาย 1.193 .357 .153 3.342 .001 .187 .166 .150 
สูงกว่าปริญญาตรี 1.372 .359 .174 3.820 .000 .201 .189 .172 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน 1.123 .292 .175 3.848 .000 .194 .191 .173 
ความกลัวความเสี่ยง .699 .397 .080 1.761 .079 .119 .088 .079 
26ถึง35ปี -.645 .367 -.081 -1.756 .080 -.069 -.088 -.079 
ระดับความม่ันใจในทักษะทาง
การเงินกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน 

-.076 .011 -.303 -6.703 .000 -.309 -.320 -.301 
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ปัจจยัด้านสถานภาพทีม่ีผลความน่าจะเป็นในการมสี่วนร่วมกับตลาดทุนทางตรง (ลูกค้า) 
Block 3: Method = Backward Stepwise (Wald) 

 
ตารางที่ 24 : Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 9.981 20 .969 

Block 9.981 20 .969 
Model 132.205 27 .000 

Step 21a Step -2.014 1 .156 
Model 122.223 7 .000 

 

ตารางที่ 25 : Model Summary [Binary Logistic] 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 244.910a .281 .461 
21 254.892b .263 .431 

 

ตารางที่ 26 : Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 7.416 8 .493 
21 3.922 8 .864 

 

ตารางที่ 27 : Classification Tablea 
 
 
 

Observed 

Predicted 
Selected Casesb Unselected Casesc 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางตรง 

Percentage 
Correct 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางตรง 

Percentage 
Correct 

.00 1.00 .00 1.00 
Step 
1 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางตรง 

.00 315 13 96.0 149 30 83.2 
1.00 37 35 48.6 125 96 43.4 

Overall Percentage   87.5   61.3 
Step การมีส่วนร่วมกบั .00 312 16 95.1 152 27 84.9 
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21 ตลาดทุนทางตรง 1.00 37 35 48.6 128 93 42.1 
Overall Percentage   86.8   61.3 

a. The cut value is .500 
b. Selected cases กลุ่มหลัก EQ 2 
c. Unselected cases กลุ่มหลัก NE 2 

 

ตารางที่ 28 : Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 
Lower Upper 

Step 
1a 

ทักษะทางการเงินขั้นสูง .288 .052 30.276 1 .000 1.334 1.204 1.478 
เพศชาย .859 .354 5.877 1 .015 2.360 1.179 4.726 
26ถึง35ปี -.340 .473 .516 1 .472 .712 .282 1.799 
36ถึง45ปี -.282 .728 .150 1 .698 .754 .181 3.142 
46ถึง55ปี .227 .843 .072 1 .788 1.255 .240 6.549 
55ปีขึ้นไป 1.586 1.280 1.534 1 .215 4.883 .397 60.041 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ 1.503 .480 9.796 1 .002 4.494 1.754 11.516 
สมรส,อยู่ด้วยกันแต่ไม่สมรส,
สมรสแต่ไม่จดทะเบียน 

.225 .509 .196 1 .658 1.253 .462 3.395 

หย่าร้า,หม้าย,แยกกันอยู ่ .723 1.523 .226 1 .635 2.062 .104 40.799 
มี,ไม่มีบุคคลที่ต้องอุปการะ -.776 .687 1.273 1 .259 .460 .120 1.771 
จ านวนบุคคลที่ตอ้งอุปการะ .224 .206 1.184 1 .277 1.251 .836 1.871 
ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ,
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

-.665 .616 1.166 1 .280 .514 .154 1.720 

เจ้าของธุรกิจ .746 .572 1.704 1 .192 2.109 .688 6.470 
ประกอบวชิาชีพอิสระ .303 .606 .250 1 .617 1.354 .413 4.444 
นักเรียน,นักศึกษา -.077 .936 .007 1 .934 .926 .148 5.801 
อื่นๆ -.290 1.127 .066 1 .797 .749 .082 6.815 
ปริญญาตรี .791 .988 .641 1 .423 2.205 .318 15.292 
สูงกว่าปริญญาตรี 1.075 1.034 1.082 1 .298 2.931 .386 22.237 
15,001 ถึง 100,000 .445 .858 .269 1 .604 1.561 .290 8.387 
100,001 ขึ้นไป .210 1.037 .041 1 .839 1.234 .162 9.410 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร .763 .425 3.224 1 .073 2.144 .933 4.928 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน -1.215 .431 7.938 1 .005 .297 .127 .691 
จ านวนใบอนุญาตทาง .171 .541 .100 1 .752 1.186 .411 3.428 
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  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 
การเงิน 
ระดับความม่ันใจในทักษะ
ทางการเงิน 

.029 .012 5.985 1 .014 1.029 1.006 1.053 

ความกลัวความเสี่ยงปาน
กลาง 

-19.096 4019
2.970 

.000 1 1.000 .000 .000 . 

ความกลัวความเสี่ยง .294 .418 .495 1 .481 1.342 .592 3.044 
ความกลัวความเสี่ยงสูง .890 .424 4.402 1 .036 2.434 1.060 5.588 
Constant -10.811 1.694 40.750 1 .000 .000   

Step 
21a 

ทักษะทางการเงินขั้นสูง .299 .046 41.658 1 .000 1.349 1.232 1.478 
เพศชาย .774 .327 5.589 1 .018 2.168 1.141 4.119 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ 1.521 .438 12.049 1 .001 4.575 1.939 10.796 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร .811 .398 4.158 1 .041 2.251 1.032 4.908 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน -1.250 .409 9.329 1 .002 .287 .128 .639 
ระดับความม่ันใจในทักษะ
ทางการเงิน 

.028 .011 6.696 1 .010 1.029 1.007 1.051 

ความกลัวความเสี่ยงสูง .801 .363 4.867 1 .027 2.228 1.094 4.538 
Constant -9.822 1.248 61.959 1 .000 .000   
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ปัจจยัด้านสถานภาพทีม่ีผลความน่าจะเป็นในการมสี่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อม (ลูกค้า) 

Block 3: Method = Backward Stepwise (Wald) 

 

ตารางที่ 29 : Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 18.579 21 .612 

Block 18.579 21 .612 
Model 164.250 27 .000 

Step 21a Step -1.698 1 .193 
Model 145.671 6 .000 

 

ตารางที่ 30 : Model Summary [Binary Logistic] 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 371.633a .337 .456 
22 390.212b .305 .414 

 

ตารางที่ 31 : Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 11.418 8 .179 
22 6.715 8 .568 

 

ตารางที่ 32 : Classification Tablea 
  
  
  
  

Observed Predicted 
Selected Casesb Unselected Casesc 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมรวม

LTF,RMF 

Percentage 
Correct 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมรวม

LTF,RMF 

Percentage 
Correct 

.00 1.00 .00 1.00 
Step 
1 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อม
รวมLTF,RMF 

.00 202 41 83.1 20 81 19.8 
1.00 54 103 65.6 31 268 89.6 

Overall Percentage   76.3   72.0 
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Observed Predicted 
Selected Casesb Unselected Casesc 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมรวม

LTF,RMF 

Percentage 
Correct 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมรวม

LTF,RMF 

Percentage 
Correct 

.00 1.00 .00 1.00 
Step 
22 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อม
รวมLTF,RMF 

.00 193 50 79.4 44 57 43.6 
1.00 51 106 67.5 72 227 75.9 

Overall Percentage   74.8   67.8 
a. The cut value is .500 
b. Selected cases กลุ่มหลัก EQ 2 
c. Unselected cases กลุ่มหลัก NE 2 

 

ตารางที่ 33 : Variables in the Equation 
 B S.E. Wald d

f 
Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 
Lower Upper 

Step 1a ทักษะทางการเงินขั้นสูง .263 .037 50.196 1 .000 1.300 1.209 1.398 
เพศชาย -.375 .290 1.677 1 .195 .687 .390 1.212 
26ถึง35ปี .874 .373 5.489 1 .019 2.395 1.153 4.975 
36ถึง45ปี 1.448 .622 5.425 1 .020 4.255 1.258 14.392 
46ถึง55ปี 1.272 .659 3.726 1 .054 3.569 .981 12.990 
55ปีขึ้นไป 1.538 1.104 1.939 1 .164 4.653 .534 40.515 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ .254 .306 .689 1 .406 1.289 .708 2.348 
สมรส,อยู่ด้วยกันแต่ไม่สมรส,
สมรสแต่ไม่จดทะเบียน 

.019 .406 .002 1 .963 1.019 .460 2.259 

หย่าร้า,หม้าย,แยกกันอยู ่ -.416 1.089 .146 1 .702 .659 .078 5.576 
มี,ไม่มีบุคคลที่ต้องอุปการะ -.730 .532 1.884 1 .170 .482 .170 1.367 
จ านวนบุคคลที่ตอ้งอุปการะ .189 .175 1.172 1 .279 1.208 .858 1.701 
ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ,
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

-.451 .404 1.247 1 .264 .637 .289 1.405 

เจ้าของธุรกิจ -.336 .458 .538 1 .463 .715 .291 1.753 
ประกอบวชิาชีพอิสระ .183 .533 .118 1 .731 1.201 .422 3.416 
นักเรียน,นักศึกษา .096 .723 .018 1 .894 1.101 .267 4.541 
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 B S.E. Wald d
f 

Sig. Exp(B) 95% C.I.for 
EXP(B) 
Lower Upper 

อื่นๆ -2.588 1.229 4.433 1 .035 .075 .007 .836 
ปริญญาตรี 1.124 .789 2.030 1 .154 3.077 .656 14.441 
สูงกว่าปริญญาตรี 1.506 .817 3.400 1 .065 4.511 .909 22.372 
15,001 ถึง 100,000 .113 .567 .040 1 .842 1.120 .368 3.403 
100,001 ขึ้นไป .482 .739 .425 1 .514 1.619 .380 6.890 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร -.690 .301 5.256 1 .022 .502 .278 .905 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน -.061 .321 .035 1 .851 .941 .501 1.768 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน .624 .582 1.150 1 .284 1.866 .597 5.833 
ระดับความม่ันใจในทักษะ
ทางการเงิน 

-.005 .008 .440 1 .507 .995 .979 1.011 

ความกลัวความเสี่ยงปาน
กลาง 

-19.661 40192.
970 

.000 1 1.000 .000 .000 . 

ความกลัวความเสี่ยง -.826 .327 6.365 1 .012 .438 .230 .832 
ความกลัวความเสี่ยงสูง -.321 .330 .949 1 .330 .725 .380 1.385 
Constant -7.674 1.210 40.188 1 .000 .000     

Step 22a ทักษะทางการเงินขั้นสูง .265 .034 62.317 1 .000 1.303 1.220 1.391 
อื่นๆ -2.248 1.155 3.791 1 .052 .106 .011 1.015 
ปริญญาตรี 1.149 .678 2.869 1 .090 3.154 .835 11.916 
สูงกว่าปริญญาตรี 1.739 .687 6.401 1 .011 5.689 1.480 21.876 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน -.713 .255 7.792 1 .005 .490 .297 .809 
ความกลัวความเสี่ยง -.673 .292 5.318 1 .021 .510 .288 .904 
Constant -7.101 .963 54.351 1 .000 .001     
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ปัจจยัด้านสถานภาพทีม่ีผลความน่าจะเป็นในการมสี่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อม (ไม่รวมLTF ,RMF) (ลูกค้า)
Block 3: Method = Backward Stepwise (Wald) 

 

ตารางที่ 34 : Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-square df Sig. 

Step 1 
Step 19.059 20 .518 
Block 19.059 20 .518 
Model 148.654 27 .000 

Step 22a 
Step -2.524 1 .112 
Block -3.004 1 .083 

 

ตารางที่ 35 : Model Summary [Binary Logistic] 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 370.530a .310 .427 
22 392.593b .271 .373 

 

ตารางที่ 36 : Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 5.604 8 .691 
22 9.175 8 .328 

 

ตารางที่ 37 : Classification Tablea 
  
  
  

Observed Predicted 
Selected Casesb Unselected Casesc 
การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมไม่
รวมLTF,RMF 

Percentage 
Correct 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมไม่
รวมLTF,RMF 

Percentage 
Correct 

.00 1.00 .00 1.00 
Step 1 การมีส่วนร่วมกบั

ตลาดทุนทางอ้อมไม่
รวมLTF,RMF 

.00 216 43 83.4 32 90 26.2 
1.00 51 90 63.8 43 235 84.5 

Overall Percentage   76.5   66.8 
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Observed Predicted 
Selected Casesb Unselected Casesc 
การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมไม่
รวมLTF,RMF 

Percentage 
Correct 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมไม่
รวมLTF,RMF 

Percentage 
Correct 

.00 1.00 .00 1.00 
Step 22 การมีส่วนร่วมกบั

ตลาดทุนทางอ้อมไม่
รวมLTF,RMF 

.00 219 40 84.6 56 66 45.9 
1.00 58 83 58.9 91 187 67.3 

Overall Percentage   75.5   60.8 

 

ตารางที่ 38 : Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 
Step 1a ทักษะทางการเงินขั้นสูง .237 .037 41.921 1 .000 1.267 1.179 1.361 

เพศชาย -.627 .293 4.597 1 .032 .534 .301 .948 
26ถึง35ปี .788 .373 4.462 1 .035 2.199 1.059 4.570 
36ถึง45ปี 1.211 .605 4.005 1 .045 3.357 1.025 10.994 
46ถึง55ปี 1.041 .662 2.470 1 .116 2.832 .773 10.370 
55ปีขึ้นไป .750 1.234 .370 1 .543 2.118 .189 23.769 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ .122 .311 .153 1 .695 1.130 .614 2.080 
สมรส,อยู่ด้วยกันแต่ไม่สมรส,
สมรสแต่ไม่จดทะเบียน 

-.055 .399 .019 1 .890 .946 .433 2.067 

หย่าร้า,หม้าย,แยกกันอยู ่ .104 1.104 .009 1 .925 1.110 .127 9.671 
มี,ไม่มีบุคคลที่ต้องอุปการะ -1.039 .542 3.668 1 .055 .354 .122 1.025 
จ านวนบุคคลที่ตอ้งอุปการะ .244 .180 1.831 1 .176 1.276 .896 1.817 
ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ,
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

-.603 .418 2.086 1 .149 .547 .241 1.240 

เจ้าของธุรกิจ .094 .447 .044 1 .834 1.098 .457 2.638 
ประกอบวชิาชีพอิสระ .405 .536 .569 1 .450 1.499 .524 4.288 
นักเรียน,นักศึกษา .835 .757 1.218 1 .270 2.305 .523 10.154 
อื่นๆ -2.101 1.259 2.784 1 .095 .122 .010 1.443 
ปริญญาตรี 1.164 .883 1.736 1 .188 3.202 .567 18.076 
สูงกว่าปริญญาตรี 1.482 .905 2.678 1 .102 4.401 .746 25.959 
15,001 ถึง 100,000 .662 .619 1.143 1 .285 1.939 .576 6.525 
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 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 
Lower Upper 

100,001 ขึ้นไป 1.006 .768 1.713 1 .191 2.734 .606 12.324 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร -.553 .300 3.401 1 .065 .575 .320 1.035 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน -.305 .318 .919 1 .338 .737 .395 1.375 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน .654 .544 1.445 1 .229 1.924 .662 5.590 
ระดับความม่ันใจในทักษะทาง
การเงิน 

-.009 .008 1.185 1 .276 .991 .975 1.007 

ความกลัวความเสี่ยงปาน
กลาง 

-19.496 4019
2.970 

.000 1 1.000 .000 .000 . 

ความกลัวความเสี่ยง -.765 .325 5.549 1 .018 .465 .246 .879 
ความกลัวความเสี่ยงสูง -.185 .328 .318 1 .573 .831 .437 1.581 
Constant -7.540 1.283 34.523 1 .000 .001   

Step 22a ทักษะทางการเงินขั้นสูง .269 .034 62.015 1 .000 1.308 1.223 1.398 
เพศชาย -.601 .265 5.135 1 .023 .548 .326 .922 
อื่นๆ -2.095 1.141 3.371 1 .066 .123 .013 1.152 
สูงกว่าปริญญาตรี .552 .256 4.648 1 .031 1.736 1.051 2.866 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร -.723 .253 8.173 1 .004 .485 .296 .797 
ความกลัวความเสี่ยง -.597 .292 4.192 1 .041 .550 .311 .975 
Constant -6.095 .758 64.620 1 .000 .002   
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ปัจจยัด้านสถานภาพทีม่ีผลความน่าจะเป็นในการมสี่วนร่วมกับตลาดทุนทางอ้อม (ไม่รวม LTF) (ลูกค้า)
Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald) 

 

ตารางที่ 39 : Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 
Step 149.371 27 .000 
Block 149.371 27 .000 
Model 149.371 27 .000 

Step 21a 
Step -1.855 1 .173 
Block 131.949 7 .000 

a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous step. 

 

ตารางที่ 40 : Model Summary [Binary Logistic] 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 342.663a .312 .440 
21 360.084b .281 .397 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution 
cannot be found. 

b. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001. 

 

ตารางที่ 41 : Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 8.947 8 .347 
21 3.938 8 .863 
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ตารางที่ 42 : Classification Tablea 
  
  
  

Observed Predicted 
Selected Casesb Unselected Casesc 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมไม่

รวมLTF 

Percentage 
Correct 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมไม่

รวมLTF 

Percentage 
Correct 

.00 1.00 .00 1.00 
Step 
1 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมไม่
รวมLTF 

.00 254 24 91.4 39 108 26.5 
1.00 49 73 59.8 45 208 82.2 

Overall Percentage   81.8   61.8 
Step 
21 

การมีส่วนร่วมกบั
ตลาดทุนทางอ้อมไม่
รวมLTF 

.00 249 29 89.6 75 72 51.0 
1.00 52 70 57.4 83 170 67.2 

Overall Percentage   79.8   61.3 

a. The cut value is .500 

b. Selected cases MainGroup EQ 2 

c. Unselected cases MainGroup NE 2 

 

ตารางที่ 43 : Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 
Lower Upper 

Step 1a ทักษะทางการเงินขั้นสูง .286 .041 48.845 1 .000 1.331 1.228 1.442 
เพศชาย -.514 .304 2.860 1 .091 .598 .329 1.085 
26ถึง35ปี .832 .403 4.270 1 .039 2.298 1.044 5.059 
36ถึง45ปี 1.924 .641 9.001 1 .003 6.847 1.948 24.060 
46ถึง55ปี 1.517 .691 4.825 1 .028 4.561 1.178 17.663 
55ปีขึ้นไป 1.822 1.170 2.424 1 .119 6.186 .624 61.340 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ .421 .333 1.598 1 .206 1.524 .793 2.927 
สมรส,อยู่ด้วยกันแต่ไม่สมรส,
สมรสแต่ไม่จดทะเบียน 

-.233 .417 .314 1 .575 .792 .350 1.792 

หย่าร้า,หม้าย,แยกกันอยู ่ -.107 1.098 .010 1 .922 .898 .104 7.732 
มี,ไม่มีบุคคลที่ต้องอุปการะ -.448 .562 .635 1 .425 .639 .212 1.922 
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 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 
จ านวนบุคคลที่ตอ้งอุปการะ .198 .179 1.226 1 .268 1.219 .858 1.732 
ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ,
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

-.152 .428 .126 1 .723 .859 .372 1.987 

เจ้าของธุรกิจ -.071 .479 .022 1 .883 .932 .364 2.384 
ประกอบวชิาชีพอิสระ -.186 .554 .113 1 .737 .830 .280 2.459 
นักเรียน,นักศึกษา .108 .731 .022 1 .883 1.114 .266 4.669 
อื่นๆ -2.068 1.260 2.695 1 .101 .126 .011 1.493 
ปริญญาตรี 1.122 .909 1.524 1 .217 3.070 .517 18.229 
สูงกว่าปริญญาตรี 1.459 .934 2.439 1 .118 4.300 .689 26.813 
15,001 ถึง 100,000 -.613 .589 1.080 1 .299 .542 .171 1.721 
100,001 ขึ้นไป -.327 .755 .187 1 .665 .721 .164 3.167 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร .375 .318 1.386 1 .239 1.454 .780 2.713 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน .543 .332 2.675 1 .102 1.721 .898 3.298 
จ านวนใบอนุญาตทางการเงิน .736 .560 1.725 1 .189 2.087 .696 6.254 
ระดับความม่ันใจในทักษะทาง
การเงิน 

.004 .009 .217 1 .641 1.004 .987 1.021 

ความกลัวความเสี่ยงปาน
กลาง 

-19.183 40192.
970 

.000 1 1.000 .000 .000 . 

ความกลัวความเสี่ยง -.651 .342 3.629 1 .057 .521 .267 1.019 
ความกลัวความเสี่ยงสูง -.170 .340 .249 1 .618 .844 .433 1.643 
Constant -9.059 1.317 47.308 1 .000 .000     

Step 
21a 

ทักษะทางการเงินขั้นสูง .305 .037 67.472 1 .000 1.357 1.262 1.460 
เพศชาย -.505 .277 3.310 1 .069 .604 .351 1.040 
26ถึง35ปี .779 .336 5.358 1 .021 2.179 1.127 4.214 
36ถึง45ปี 1.632 .460 12.575 1 .000 5.113 2.075 12.600 
46ถึง55ปี .947 .517 3.355 1 .067 2.579 .936 7.107 
ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผูล้งทุน .734 .283 6.706 1 .010 2.083 1.195 3.630 
ความกลัวความเสี่ยง -.544 .309 3.090 1 .079 .581 .317 1.065 
Constant -8.470 .937 81.713 1 .000 .000     
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องค์ประกอบทักษะทางการเงินที่มีผลต่อความน่าจะเป็นในการมีสว่นร่วมในตลาดทุนด้านต่างๆ 

 

ตารางที่ 44 : Case Processing Summary [Multinomial Logistic] 
  N Marginal Percentage 
การมีส่วนร่วมกบัตลาดทุนช่องทางต่างๆ ไม่ลงทุนเลย 215 53.8% 

ทางตรง 104 26.0% 
ทางอ้อม 28 7.0% 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 53 13.3% 

ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคาร ใช ้ 173 43.3% 
ไม่ใช ้ 227 56.8% 

ค าปรึกษาผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุน ใช ้ 102 25.5% 
ไม่ใช ้ 298 74.5% 

Valid 400 100.0% 
Missing 0  

Total 400  

Subpopulation 381a  

a. The dependent variable has only one value observed in 375 (98.4%) subpopulations 

 

ตารางที่ 45 : Goodness-of-Fit 
  Chi-Square df Sig. 
Pearson 1054.083 1125 .935 
Deviance 677.020 1125 1.000 

 

ตารางที่ 46 : Pseudo R-Square 
Cox and Snell .412 
Nagelkerke .459 
McFadden .233 
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ตารางที่ 47 : Model Fitting Information 
Model Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 898.408    

Final 686.253 212.155 15 .000 

 

ตารางที่ 48 : Parameter Estimates 
การมีส่วนร่วมกบัตลาดทุนช่องทาง

ต่างๆ 
B Std. 

Error 
Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence 

Interval for Exp(B) 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ทางอ้อม Intercept -5.599 .958 34.183 1 .000    

ความรู้ทางด้านความเสี่ยง
และผลตอบแทน 

.313 .068 21.470 1 .000 1.368 1.198 1.561 

พฤติกรรมทางการเงิน .149 .094 2.474 1 .116 1.160 .964 1.396 
[ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผู้
ลงทุน=1.00] 

.002 .351 .000 1 .996 1.002 .504 1.991 

[ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผู้
ลงทุน=2.00] 

0b . . 0 . . . . 

[ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่
ธนาคาร=1.00] 

.643 .308 4.357 1 .037 1.902 1.040 3.477 

[ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่
ธนาคาร=2.00] 

0b . . 0 . . . . 

ความรู้ทางการเงิน .323 .104 9.587 1 .002 1.382 1.126 1.695 
ทางตรง Intercept -5.716 1.524 14.072 1 .000    

ความรู้ทางด้านความเสี่ยง
และผลตอบแทน 

.469 .110 18.272 1 .000 1.599 1.289 1.982 

พฤติกรรมทางการเงิน .010 .145 .005 1 .945 1.010 .760 1.342 
[ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผู้
ลงทุน=1.00] 

1.505 .565 7.102 1 .008 4.502 1.489 13.615 

[ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผู้
ลงทุน=2.00] 

0b . . 0 . . . . 

[ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่
ธนาคาร=1.00] 

-1.351 .590 5.248 1 .022 .259 .082 .823 

[ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ 0b . . 0 . . . . 
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การมีส่วนร่วมกบัตลาดทุนช่องทาง
ต่างๆ 

B Std. 
Error 

Wald df Sig. Exp(B) 95% Confidence 
Interval for Exp(B) 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ธนาคาร=2.00] 
ความรู้ทางการเงิน .228 .181 1.590 1 .207 1.256 .881 1.790 

ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

Intercept -12.140 1.825 44.223 1 .000    

ความรู้ทางด้านความเสี่ยง
และผลตอบแทน 

.557 .099 31.913 1 .000 1.745 1.438 2.117 

พฤติกรรมทางการเงิน .335 .157 4.570 1 .033 1.398 1.028 1.899 
[ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผู้
ลงทุน=1.00] 

.991 .484 4.200 1 .040 2.695 1.044 6.953 

[ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผู้
ลงทุน=2.00] 

0b . . 0 . . . . 

[ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่
ธนาคาร=1.00] 

.101 .464 .047 1 .828 1.106 .446 2.746 

[ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่
ธนาคาร=2.00] 

0b . . 0 . . . . 

ความรู้ทางการเงิน .674 .177 14.516 1 .000 1.962 1.387 2.775 
a. The reference category is: none. 
b. This parameter is set to zero because it is redundant. 

 

ตารางที่ 49 : Classification 
Observed Predicted 

ไม่ลงทุนเลย ทางอ้อม ทางตรง ทั้งทางตรงและทางอ้อม Percent Correct 
ไม่ลงทุนเลย 182 26 1 6 84.7% 
ทางอ้อม 45 46 1 12 44.2% 
ทางตรง 10 13 1 4 3.6% 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 9 21 2 21 39.6% 
Overall Percentage 61.5% 26.5% 1.3% 10.8% 62.5% 
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ปัจจยัด้านสถานภาพทีม่ีผลต่อความน่าจะเป็นในครอบครอง LTF  

Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald) 

 

ตารางที่ 50 : Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square df Sig. 

Step 1 
Step 120.512 27 .000 
Block 120.512 27 .000 
Model 120.512 27 .000 

Step 22 
Step 5.949 1 .015 
Block 104.705 8 .000 

 

ตารางที่ 51 : Model Summary [Binary Logistic] 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 353.851a .260 .375 
22 369.657a .230 .332 

 

ตารางที่ 52 : Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 8.472 8 .389 
22 10.994 8 .202 

 

ตารางที่ 53 : Classification Tablea 
  
  
  

Observed Predicted 
Selected Casesb Unselected Casesc 

LTF Percentage Correct LTF Percentage Correct 
.00 1.00 .00 1.00 

Step 1 LTF .00 260 28 90.3 186 3 98.4 
1.00 59 53 47.3 198 13 6.2 

Overall Percentage   78.3   49.8 
Step 22 LTF .00 267 21 92.7 188 1 99.5 
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Observed Predicted 
Selected Casesb Unselected Casesc 

LTF Percentage Correct LTF Percentage Correct 
.00 1.00 .00 1.00 

1.00 61 51 45.5 205 6 2.8 
Overall Percentage   79.5   48.5 

ตารางที่ 54 : Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 
Step 1a ทักษะทางการเงินขั้นสูง .204 .037 30.824 1 .000 1.226 1.141 1.318 

เพศชาย -.199 .289 .475 1 .491 .819 .465 1.444 
26ถึง35ปี .615 .392 2.457 1 .117 1.849 .857 3.988 
36ถึง45ปี 1.167 .612 3.634 1 .057 3.211 .968 10.654 
46ถึง55ปี .637 .686 .863 1 .353 1.891 .493 7.249 
55ปีขึ้นไป -.329 1.526 .046 1 .829 .720 .036 14.321 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ .400 .325 1.519 1 .218 1.492 .790 2.818 
สมรส,อยู่ด้วยกันแต่ไม่
สมรส,สมรสแต่ไม่จด
ทะเบียน 

.043 .396 .012 1 .914 1.044 .480 2.270 

หย่าร้า,หม้าย,แยกกันอยู ่ -.190 1.234 .024 1 .877 .827 .074 9.282 
มี,ไม่มีบุคคลที่ต้องอุปการะ .309 .558 .307 1 .580 1.362 .456 4.065 
จ านวนบุคคลที่ตอ้งอุปการะ -.160 .196 .663 1 .415 .852 .581 1.252 
ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ,
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

-.265 .407 .423 1 .516 .767 .346 1.704 

เจ้าของธุรกิจ -.997 .505 3.901 1 .048 .369 .137 .992 
ประกอบวชิาชีพอิสระ .458 .546 .705 1 .401 1.581 .543 4.605 
นักเรียน,นักศึกษา -1.217 .934 1.699 1 .192 .296 .047 1.847 
อื่นๆ -20.061 10396.919 .000 1 .998 .000 .000 . 
ปริญญาตรี 1.776 1.150 2.387 1 .122 5.906 .621 56.206 
สูงกว่าปริญญาตรี 2.170 1.167 3.455 1 .063 8.754 .889 86.249 
15,001 ถึง 100,000 .589 .685 .740 1 .390 1.802 .471 6.894 
100,001 ขึ้นไป .773 .824 .880 1 .348 2.166 .431 10.895 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่
ธนาคาร 

.555 .316 3.084 1 .079 1.742 .938 3.235 

ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับผู้
ลงทุน 

-.519 .337 2.364 1 .124 .595 .307 1.153 
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 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 
Lower Upper 

จ านวนใบอนุญาตทาง
การเงิน 

-1.451 .623 5.428 1 .020 .234 .069 .794 

ระดับความม่ันใจในทักษะ
ทางการเงิน 

-.004 .009 .246 1 .620 .996 .979 1.013 

ความกลัวความเสี่ยงปาน
กลาง 

-18.051 40192.970 .000 1 1.000 .000 .000 . 

ความกลัวความเสี่ยง -.597 .327 3.325 1 .068 .550 .290 1.046 
ความกลัวความเสี่ยงสูง -.400 .346 1.331 1 .249 .671 .340 1.322 
Constant -8.435 1.500 31.621 1 .000 .000   

Step 22c ทักษะทางการเงินขั้นสูง .189 .032 34.686 1 .000 1.208 1.134 1.286 
36ถึง45ปี .702 .371 3.582 1 .058 2.017 .975 4.172 
เจ้าของธุรกิจ -.839 .455 3.400 1 .065 .432 .177 1.054 
นักเรียน,นักศึกษา -1.889 .789 5.730 1 .017 .151 .032 .710 
อื่นๆ -20.054 10749.490 .000 1 .999 .000 .000 . 
ปริญญาตรี 1.973 1.050 3.530 1 .060 7.190 .918 56.304 
สูงกว่าปริญญาตรี 2.523 1.056 5.710 1 .017 12.469 1.574 98.780 
จ านวนใบอนุญาตทาง
การเงิน 

-1.482 .609 5.917 1 .015 .227 .069 .750 

Constant -7.169 1.204 35.481 1 .000 .001   
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ปัจจยัด้านสถานภาพทีม่ีผลต่อความน่าจะเป็นในครอบครอง RMF 

Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald) 

 

ตารางที่ 55 : Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-square df Sig. 

Step 1 
Step 91.271 27 .000 
Block 91.271 27 .000 
Model 91.271 27 .000 

Step 24a 
Step -2.036 1 .154 
Block 68.773 4 .000 

 

ตารางที่ 56 : Model Summary [Binary Logistic] 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 185.941a .204 .408 
24 208.440b .158 .316 

 

ตารางที่ 57 : Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 24.980 8 .002 
24 50.364 8 .000 

 

ตารางที่ 58 : Classification Tablea 
  
  
  

Observed Predicted 
Selected Casesb Unselected Casesc 

RMF Percentage Correct RMF Percentage Correct 
.00 1.00 .00 1.00 

Step 1 RMF .00 349 7 98.0 181 110 62.2 
1.00 29 15 34.1 43 66 60.6 

Overall Percentage   91.0   61.8 
Step 24 RMF .00 352 4 98.9 266 25 91.4 

1.00 33 11 25.0 91 18 16.5 
Overall Percentage   90.8   71.0 
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ตารางที่ 59 : Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 
Step 1a ทักษะทางการเงินขั้น

สูง 
.241 .059 16.654 1 .000 1.273 1.134 1.430 

เพศชาย .364 .412 .780 1 .377 1.439 .642 3.227 
26ถึง35ปี .845 .736 1.318 1 .251 2.329 .550 9.861 
36ถึง45ปี 2.219 .889 6.231 1 .013 9.195 1.611 52.498 
46ถึง55ปี 2.143 1.001 4.590 1 .032 8.529 1.200 60.607 
55ปีขึ้นไป 3.523 1.662 4.494 1 .034 33.875 1.304 879.712 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ .195 .498 .153 1 .695 1.215 .458 3.223 
สมรส,อยู่ด้วยกันแต่
ไม่สมรส,สมรสแต่ไม่
จดทะเบียน 

-.623 .535 1.356 1 .244 .537 .188 1.530 

หย่าร้า,หม้าย,
แยกกันอยู ่

-19.676 9335.517 .000 1 .998 .000 .000 . 

มี,ไม่มีบุคคลที่ต้อง
อุปการะ 

.857 .710 1.456 1 .228 2.355 .586 9.473 

จ านวนบุคคลที่ตอ้ง
อุปการะ 

.034 .198 .030 1 .864 1.035 .702 1.524 

ข้าราชการ,พนักงาน
ของรัฐ,พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

-.385 .650 .351 1 .553 .680 .191 2.430 

เจ้าของธุรกิจ -1.266 .799 2.509 1 .113 .282 .059 1.350 
ประกอบวชิาชีพ
อิสระ 

.044 .698 .004 1 .949 1.045 .266 4.102 

นักเรียน,นักศึกษา -19.435 7763.401 .000 1 .998 .000 .000 . 
อื่นๆ -19.406 10251.239 .000 1 .998 .000 .000 . 
ปริญญาตรี 1.458 1.397 1.089 1 .297 4.299 .278 66.503 
สูงกว่าปริญญาตรี 1.820 1.438 1.602 1 .206 6.171 .369 103.295 
15,001 ถึง 100,000 -.599 .921 .423 1 .516 .550 .090 3.341 
100,001 ขึ้นไป -.434 1.067 .165 1 .684 .648 .080 5.247 
ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่
ธนาคาร 

.158 .486 .106 1 .745 1.172 .452 3.039 

ค าปรึกษาผู้ติดต่อกับ
ผู้ลงทุน 

-.138 .519 .070 1 .791 .871 .315 2.408 

จ านวนใบอนุญาต
ทางการเงิน 

1.078 .611 3.109 1 .078 2.938 .887 9.732 
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  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 
Lower Upper 

ระดับความม่ันใจใน
ทักษะทางการเงิน 

-.003 .014 .058 1 .809 .997 .970 1.024 

ความกลัวความเสี่ยง
ปานกลาง 

1.878 40935.867 .000 1 1.000 6.538 .000 . 

ความกลัวความเสี่ยง -.202 .483 .175 1 .676 .817 .317 2.105 
ความกลัวความเสี่ยง
สูง 

-.303 .500 .366 1 .545 .739 .277 1.968 

Constant -10.319 2.050 25.336 1 .000 .000   

Step 24a ทักษะทางการเงินขั้น
สูง 

.290 .050 33.720 1 .000 1.336 1.212 1.473 

36ถึง45ปี 1.060 .451 5.524 1 .019 2.888 1.193 6.992 
มี,ไม่มีบุคคลที่ต้อง
อุปการะ 

1.193 .415 8.248 1 .004 3.297 1.461 7.442 

เจ้าของธุรกิจ -1.226 .714 2.952 1 .086 .293 .072 1.188 
Constant -9.651 1.346 51.426 1 .000 .000   
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แบบสอบถามโครงการวจิัย 

เร่ือง การวัดระดับทักษะทางการเงิน 

กรณีศึกษาการวัดระดบัทักษะทางการเงิน 

 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ 

 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    จ านวน 12  ข้อ 

 ส่วนที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  จ านวน   5   ข้อ 

 ส่วนที่ 3 : ทัศนคตแิละพฤติกรรมทางการเงิน    จ านวน  17   ข้อ 

 ส่วนที่ 4 : ระดับความรู้/ทักษะทางการเงินโดยทัว่ไป  จ านวน  11   ข้อ 

 ส่วนที่ 5 : ระดับความรูใ้นส่วนของความเส่ียงและผลตอบแทน จ านวน  11   ข้อ 

 ส่วนที่ 6 : การมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะส าหรับตลาดทุน  จ านวน   2    ข้อ 

 

 กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นหรือเหตุผลของท่านตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยผูว้ิจัยขอ
รับรองว่าจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและน าไปใช้ในเชงิวิชาการเท่านั้น ซึง่จะไมม่ีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของ
ท่าน ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาถงึการวัดระดับทักษะทางการเงินของผูใ้หบ้ริการทางการเงิน
เปรียบเทียบกบับุคคลทัว่ไป โดยจะน าเสนอในภาพรวมและข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขปญัหาด้านระดับทักษะทางการเงินและนัยเชงินโยบายได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ผู้วจิัยขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือเพื่อตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิัย
ดังกล่าวมา ณ ที่นี ้

 

ขอขอบพระคุณ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (12 ขอ้) 

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง □ หรือเติมข้อความลงในช่องวา่งที่ตรงกับข้อเท็จจริง
มากทีสุ่ด 

 

1. เพศ :   □ ชาย   □ หญิง 

 

2.อายุ : _____________ ปี 

 

3.ปัจจุบันทา่นอาศัยอยู่ที ่

□ กรุงเทพฯ  (ไม่รวมปรมิณฑล) □ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ที่ _______________ (โปรดระบุ) 

□ ไม่ระบ ุ    

 

4.สถานภาพสมรส        

□ โสด      □ อยู่ด้วยกันแตย่ังไม่สมรส       □ สมรส        □ สมรสแต่ไม่จดทะเบียน      

□ หย่าร้าง    □ แยกกันอยู ่             □ หม้าย          □ ไม่ระบ ุ

 

5.ท่านมีบุตรหรือบุคคลในอุปการะ เช่น ผู้สูงอายุ , หลาน ที่จ าเป็นต้องส่งเสียเลี้ยงดูหรือไม ่

□ มี เป็นจ านวน_____________คน        

□ ไม่ม ี  

 

6.ปัจจุบันทา่นประกอบอาชีพ(โปรดตอบเพียงตัวเลือกเดียว) 

□ พนักงานธนาคารพาณิชย์ ทีธ่นาคาร_________________________________(โปรดระบุ) 

□ พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ทีบ่ริษัทหลักทรัพย_์_________________________(โปรดระบุ) 

□ พนักงานบริษัทเอกชน  □ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ  

□ เจ้าของธุรกจิส่วนตวั  □ ประกอบอาชีพอิสระ 

□ นักเรียน/นักศึกษา  □ อื่นๆ __________________ (โปรดระบุ) 
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7.1 ธนาคารพาณิชย์ใดทีท่่านใชบ้ริการเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอมากที่สุด เช่น บญัชธีนาคารทีท่่านฝากและ
ถอนเพื่อการใชจ้่ายในทุกวันๆ กรุณาระบุเพียงธนาคารเดียว  

□ บมจ. ธ. กรงุเทพ  □ บมจ. ธ. กรุงไทย  □ บมจ. ธ. กรงุศรีอยธุยา   

□ บมจ. ธ. กสิกรไทย  □ บมจ. ธ. เกยีรตินาคิน  □ ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 

□ บมจ. ธ. ซีไอเอม็บี ไทย  □ บมจ. ธ. ทหารไทย  □ บมจ. ธ. ทิสโก ้

□ ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย □ บมจ. ธ. ไทยพาณิชย ์  □ บมจ. ธ. ธนชาต. 

□ บมจ. ธ. ยูโอบ ี   □ ธ. ออมสิน   □ บมจ. ธ. ไอซีบีซี (ไทย) 

□ ธ. เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก ์ □ ธ. เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ 

□ ธ. ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรงุเทพฯ  □ ธ. แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 

□ ธ. เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก ์ □ ธ. เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ 

□ บมจ. ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)   □ บมจ. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

□ ธ. แห่งประเทศจีน จ ากัด สาขากรุงเทพมหานคร  □ ธ. แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 

 

 

7.2บรษิัทหลักทรัพยใ์ดที่ท่านใชบ้ริการเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ เช่น บริษัทหลักทรัพยท์ี่ท่านใช้บริการซื้อ
ขายอยู่เป็นประจ าทุกวันหรือมมีลูค่าการซื้อขายต่อคร้ังสูงที่สุด โปรดเลือกตอบเพยีงบริษทัเดียวเท่านั้น  

 

□ บมจ. บล. กรุงศร ี □ บมจ. บล. กสิกรไทย  □ บล. โกลเบล็ก จ ากัด  

□ บมจ. บล. คันทรี่ กรุ๊ป  □ บล. เคเคเทรด จ ากัด  □ บมจ. บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) 

□ บล. เคที ซีมิโก้ จ ากัด  □ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด □ บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) 

□ บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) □ บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด □ บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 

□ บมจ. บล. ซีมโิก ้   □ บล. ทรีนีตี้ จ ากัด  □ บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

□ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  □ บมจ. บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

□ บมจ. บล. ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  □ บมจ. บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 

□ บล. ทิสโก้ จ ากัด  □ บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด  □ บมจ. บล. ธนชาต 

□ บมจ. บล. โนมูระ พฒันสิน □ บมจ. บล. บัวหลวง □ บล. ฟินันซ่า 

□ บมจ. บล. ภัทร   □ บมจ. บล. เออีซี   □ บมจ. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
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□ บมจ. บล. ฟินันเซีย ไซรัส  □ บมจ. บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ □ บมจ. บล. เอเซีย พลัส   

□ บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย)  □ บล. เอเชีย เวลท์ จ ากัด  □ บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) 

□ บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) □ บมจ. บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ □ บมจ. บล. แอพเพิล เวลธ ์

□ บมจ. บล. ไอ วี โกลบอล  □ บมจ. บล. ไอร่า  

 

8.ระดับการศึกษาสูงสุดหรือเทียบเทา่ของท่านคือ 

□ มัธยมต้นหรือต่ ากว่า □ มัธยมปลาย/ปวช. □ ปวส.  □ อนุปริญญา 

□ ปริญญาตร ี  □ ปริญญาโท  □ ปริญญาเอก  

 

9.ท่านมีรายได้ในปัจจุบันต่อเดอืนเท่าใด 

□  9,000 บาทหรือต่ ากว่า    

□ 9,001 – 15,000 บาท   □ 200,001 – 250,000 บาท 

□ 15,001 – 30,000 บาท   □  250,001 – 350,000 บาท 

□ 30,001 – 50,000 บาท   □  350,001 – 500,000 บาท 

□ 50,001 – 100,000 บาท   □  500,001 – 700,000 บาท 

□ 100,001 – 150,000 บาท   □  700,001 – 1,000,000 บาท 

□ 150,001 – 200,000 บาท   □  1,000,001 บาทขึ้นไป 

 

10.ในทุกวันนี้ หากท่านมีการเก็บออมอยู่อย่างสม่ าเสมอแลว้ วัตถุประสงคห์ลักในการออมของท่านมีไว้
เพื่อส่ิงใดบ้าง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 

□ เพื่อการเกษียณ     □ เพื่อซ้ือที่อยู่อาศัย 

□ เพื่อซ้ือรถยนต์     □ เพื่อยามฉุกเฉินเจ็บป่วย 

□ เพื่อการท่องเที่ยว    □ เพื่อการบริโภค เช่น ซื้อส่ิงของที่อยากได ้

□ เพื่อใช้ในการค้ าประกันเงินกูใ้นอนาคต  □ เพื่อการศึกษาของตนเองหรอืบุตร 

□ ท่านไม่เก็บออมเพราะรายไดไ้ม่เพียงพอกับการออม □ ท่านไม่เก็บออมแมจ้ะมีรายได้เพียงพอ 

□ อื่นๆ_________________________(โปรดระบุ) 
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11.ปัจจบุันท่านมีการขึ้นทะเบยีนและถือครองใบอนญุาตทางการเงิน/การลงทุนใดบ้าง (ตอบไดม้ากกว่า 1 
ข้อ) 

□ ไม่มีใบอนุญาตดงักล่าว       □ Single License หรือ IC    □ Derivatives License        □ CISA        

□ CFA         □ FRM             □ PRM          □ CRM     

□ CAIA            □ CFP       □ CTP           □ CIIA  

□ CQF         □ CIM             □ CMT   

□ ใบอนุญาตอื่นๆ_______________________(โปรดระบุ) 

 

12.ในชว่งระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมานับจากปจัจุบัน การตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินหรือการลงทุนตลอดจน
การวางแผนทางการเงินใดๆ  ทา่นเคยขอค าปรึกษา หรือใช้บริการด้านการแนะน าประกอบในการตัดสินใจทางการเงินการ
ลงทุนจากเจ้าหน้าที่ผูใ้หบ้ริการในธนาคารพาณิชย ์และบริษทัหลักทรัพย์หรือไม่ 

 

(โปรด√ ลงในช่อง □  ตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้ถ้าเคยใชบ้ริการ ถ้าไม่เคยได้รับค าปรึกษาให้ข้ามขอ้นี้ไป ) 
ผู้ให้ค าปรึกษา เคยได้รับค าปรึกษาทางการเงนิ เคยได้รับค าปรึกษาทางการลงทุน 
เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณิชย ์   
เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าบริการแนะน าด้าน
การลงทุน (Broker) 

  

 

หมายเหตุ : 

ค าปรึกษาทางการเงิน เช่น ค าแนะน าทางด้านการกู้ , การออมในบญัชีฝากประจ าหรือออมทรัพย์
ใดๆ ตลอดจนการท าประกันภัยหรือประกันชีวิต เป็นต้น 

ค าปรึกษาทางด้านการลงทุน เช่น ค าแนะน าทางการลงทุนในหุ้นสามญั,หุ้นกู้,พันธบัตร,กองทุนต่างๆ 
ตลอดจนตราสารอนพุันธ์ใดๆ 
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ส่วนที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(5ข้อ) 

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง □ หรือเติมข้อความลงในช่องวา่งที่ตรงกับข้อเท็จจริง
มากทีสุ่ด 

1.คุณรู้จักหรือทราบถึงรายละเอียดตลอดจนความเส่ียงของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/การลงทุนใดบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

□ บัญชีออมทรัพย ์   □ บัญชีกระแสรายวัน    □ บัญชีเงินฝากประจ า  

□ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์(หุ้น) □ บัญชีอนุพันธ ์     □ LTF    

□ RMF    □ กองทุนรวมตลาดเงิน    □ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะส้ัน/ยาว 

□ กองทุนรวมผสม   □ กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น    □ กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

□ กองทุนรวมตราสารทุน  □ กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ    □ กองทุนรวมใบส าคัญแสดงสิทธิ์ 

□ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ □ กองทุนรวมคุม้ครองเงินต้น  □ กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์

□ หุ้นกู้เอกชน   □ พันธบัตรรัฐบาล     □ Mobile banking  account 

□ กรมธรรม์ประกันภยั/ชวีิต  □ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย    □ สินเชื่อรถยนต ์

□ สินเชื่อเพื่อการศึกษา  □ สินเชื่อส่วนบุคคล    □ บัตรเดบิต 

□ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ  □ บัตรเครดิต     □ โครงการสานฝัน 

□ โครงการออมหุ้น(ขั้นต่ าครั้งละ 1000บาท)     □ โครงการออมหุ้น(ขั้นต่ าครัง้ละ 5000บาท)       

□ หุ้นสหกรณ์   □ ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ใดเลย (ไปข้อ5) 
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2.ปัจจุบันคุณครอบครองผลิตภณัฑ์ทางการเงินประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ บัญชีออมทรัพย ์   □ บัญชีกระแสรายวัน    □ บัญชีเงินฝากประจ า  

□ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์(หุ้น) □ บัญชีอนุพันธ ์     □ LTF    

□ RMF    □ กองทุนรวมตลาดเงิน    □ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะส้ัน/ยาว 

□ กองทุนรวมผสม   □ กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น    □ กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

□ กองทุนรวมตราสารทุน  □ กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ    □ กองทุนรวมใบส าคัญแสดงสิทธิ์ 

□ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ □ กองทุนรวมคุม้ครองเงินต้น  □ กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์

□ หุ้นกู้เอกชน   □ พันธบัตรรัฐบาล     □ Mobile banking  account 

□ กรมธรรม์ประกันภยั/ชวีิต  □ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย    □ สินเชื่อรถยนต ์

□ สินเชื่อเพื่อการศึกษา  □ สินเชื่อส่วนบุคคล    □ บัตรเดบิต 

□ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ  □ บัตรเครดิต     □ โครงการสานฝัน 

□ โครงการออมหุ้น(ขั้นต่ าครั้งละ 1000บาท)     □ โครงการออมหุ้น(ขั้นต่ าครัง้ละ 5000บาท)       

□ หุ้นสหกรณ์   □ ไม่เคยครอบครองผลิตภัณฑด์ังกล่าวแมแ้ตช่นิดเดียว 
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3.ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา คุณซื้อหรือถือครองผลิตภัณฑท์างการเงิน/การลงทุนใดเพิ่มเติมบา้ง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

□ บัญชีออมทรัพย ์   □ บัญชีกระแสรายวัน    □ บัญชีเงินฝากประจ า  

□ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์(หุ้น) □ บัญชีอนุพันธ ์     □ LTF    

□ RMF    □ กองทุนรวมตลาดเงิน    □ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะส้ัน/ยาว 

□ กองทุนรวมผสม   □ กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น    □ กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

□ กองทุนรวมตราสารทุน  □ กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ    □ กองทุนรวมใบส าคัญแสดงสิทธิ์ 

□ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ □ กองทุนรวมคุม้ครองเงินต้น  □ กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์

□ หุ้นกู้เอกชน   □ พันธบัตรรัฐบาล     □ Mobile banking  account 

□ กรมธรรม์ประกันภยั/ชวีิต  □ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย    □ สินเชื่อรถยนต ์

□ สินเชื่อเพื่อการศึกษา  □ สินเชื่อส่วนบุคคล    □ บัตรเดบิต 

□ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ  □ บัตรเครดิต     □ โครงการสานฝัน 

□ โครงการออมหุ้น(ขั้นต่ าครั้งละ 1000บาท)     □ โครงการออมหุ้น(ขั้นต่ าครัง้ละ 5000บาท)       

□ หุ้นสหกรณ์   □ ไม่ได้ซ้ือผลิตภัณฑใ์ดเพิ่มเตมิเลยในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา 

 

 

4.จากค าตอบในข้อที่ 3 ในกรณีที่ท่านต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/การลงทุน (เช่น เงินฝาก สินเชื่อ บัตร
เครดิต,กองทุนรวม,การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยห์รือหุ้น) โดยทั่วไปท่านมวีิธตีัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวอย่างไร 

□ ท่านเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆกันจากหลายๆบริษัท/ผู้ให้บริการ 

□ ท่านเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆกันจากบรษิัท/ผูใ้ห้บริการเพยีงรายเดียว 

□ ท่านไม่เปรียบเทยีบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทางการเงินเท่าใดนัก 

□ ท่านเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆกันแต่ไมม่ีอันใดที่ตรงกับความต้องการของท่าน 
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5.ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงิน/การลงทุนของท่าน (เลือกได้
เพียง 2 ตัวเลือก เท่าน้ัน) 

□ จากใบปลิวแผ่นพับที่ส่งมาทางไปรษณีย ์

□ จากแผ่นพับตามสาขาของธนาคารพาณิชย์/สถาบันการเงิน 

□ จากอินเตอร์เน็ต 

□ จากพนักงานขายผู้เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑจ์ากสถาบนัการเงินน้ันๆ (รวมถึงราคา) 

□ จากเพื่อนหรือญาติ (ทีไ่ม่ไดท้ างานในสถาบันการเงิน) 

□ จากเพื่อนหรือญาติ (ทีท่ างานในสถาบันการเงิน) 

□ จากนายจ้าง 

□ โฆษณาบนหนังสือพมิพ ์

□ โฆษณาทางโทรทศัน์หรือวทิยุ 

□ โฆษณาผ่านช่องทางอื่นๆ  

□ ใช้ประสบการณ์ของตนเอง 

□ ช่องทางอื่นๆ จาก_____________________________________ (โปรดระบุ) 

□ ไม่ใชช้่องทางใดเลย 
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงิน (16ข้อ) 

ทัศนคติทางการเงิน คือ แนวคิดในด้านการออม,การวางแผนเพือ่การใชจ้่ายและการลงทุน 

พฤติกรรมทางการเงิน คือ ลักษณะและความประพฤติด้านการออม,การวางแผนเพื่อการใช้จ่ายและการลงทุน 

C1 : ถ้าก าหนดให้คะแนน(%)มีค่าระหวา่ง 0-100 โดย 0 คือแย่ที่สุดและ 100 คือดีทีสุ่ดแลว้  ท่านคิดว่า
ตัวท่านเองเป็นผูม้ีพฤติกรรมทางการเงินอยู่ในระดับ______________________________คะแนน(%) (โปรดระบุ) 

C2 : ถ้าก าหนดให้คะแนน(%)มีค่าระหวา่ง 0-100 โดย 0 คือแย่ที่สุดและ 100 คือดีทีสุ่ดแลว้  ท่านคิดว่า
ตัวท่านเองเป็นผูม้ีทัศนคติทางการเงินอยู่ในระดับ______________________________คะแนน(%) (โปรดระบุ) 

 

ค าชี้แจง : ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับขอ้ความดังต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งวา่ง 

ข้อความ 
เห็น
ด้วย 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

เฉยๆ 
ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

1.ก่อนที่ทา่นจะซื้อของบางอย่าง ท่านจะไตร่ตรอง
อย่างถี่ถ้วนว่ามีเงินพอจา่ยได ้

     

2.ท่านคิดถึงแต่เร่ืองค่าใช้จา่ยในวันน้ี วันพรุ่งน้ี
เอาไว้ค่อยคิดทีหลัง 

     

3.ท่านมีความสขุในการใช้เงินมากกวา่เก็บออม
เพื่ออนาคต 

     

4.ท่านช าระเงินค่าใช้จา่ยตา่งๆ ตรงเวลา      
5.ท่านดูแลการเงินของตนเองอย่างใกล้ชิด      
6.ท่านต้ังเปา้หมายการเงินระยะยาวและพยายาม
ท าให้ได้ตามเปา้หมายที่ต้ังไว้ 

     

7.เงินน้ันเป็นสิ่งที่มีไว้เพือ่ใช้จา่ย      

 

8.ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาท่านเคยประสบปัญหาเงินไม่พอจ่ายหรือไม?่ 

□ ใช่ (ไปขอ้9)   □ ไม่ (ไปข้อ10)   □ ไม่ทราบ(ไปขอ้9) 
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9.เมื่อคุณมีรายได้ไมพ่อกับค่าใชจ้่ายในแต่ละเดือน คุณจะท าอย่างไร (ตอบได้เพยีง 1 ข้อ) 

□ ถอนเงินจากบัญชีที่เก็บไว ้   □ ท างานล่วงเวลา   □ ขอยืมจากครอบครัวหรือเพื่อน 

□ ขอยืมจากนายจ้าง   □ น าส่ิงของที่มีไปจ าน า/จ านอง □ กู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย ์

□ ใช้บัตรเครดิตซื้อของ/กดเงินสดแทน  □ ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลในระบบ 

□ กู้ยืมเงินจากเงินกู้นอกระบบ  □ จ่ายช าระค่าใชจ้่ายต่างๆช้าลงหรืองดจ่าย 

□ อื่นๆ ________________________ (โปรดระบุ) 

 

10.ในชว่งระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีวธิีการเก็บออมอย่างไร กรุณา √ ลงใน □ (สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ขอ้) 

วิธีการเก็บออม ใช่ อย่างสม่ าเสมอ ไม่ ท่านไม่เคยท า 

10.1 เก็บไว้เป็นเงินสดที่บา้นหรือในกระเป๋าสตางค์   

10.2 เก็บไวใ้นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์    

10.3 เก็บไวใ้นบญัชีเงินฝากประจ า   

10.4 แบ่งให้สมาชิกในครอบครัวเก็บไวใ้ห้ส่วนหน่ึง   

10.5 เก็บไวโ้ดย______________(โปรดระบุ)    

10.6 ออมในรูปผลิตภัณฑท์างการเงินอื่นๆ   

10.7 ออมในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์   

10.8 ท่านไม่เก็บออม (ถ้าเกบ็ออมให้ข้ามขอ้นี้ไป)   

 

11.ใครเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการใช้เงินในครวัเรือน (เลือกได้เพียงข้อเดียว) 

□ ตนเอง  □ คู่สมรส/แฟน        □ สมาชิกครอบครวัคนอืน่ๆ  □ ตนเองและคู่สมรส/แฟน 

□ ตนเองและสมาชิกครอบครวัคนอ่ืนๆ       □ ไม่มใีครตัดสินใจ □ ไม่ทราบ □ ไม่ระบ ุ

 

12.ปัจจบุันครัวเรือนของท่านมีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายหรือไม่ 

□ มี  □ ไม่ม ี □ ไม่ทราบ □ ไม่ระบ ุ
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13.สมมตวิ่าท่านเป็นเพียงผู้หารายได้มาเล้ียงดูครอบครัวของท่านด้วยตัวคนเดยีว ในปัจจุบันท่านมีงานประจ า
ที่ให้เงินเดือนเพียงพอกับชีวติความเป็นอยูข่องครอบครวัท่าน ต่อมาทา่นได้รับเสนองานต าแหน่งใหม่ ที่จะจ่าย
เงินเดือนเป็น 2 เท่าจากเงินเดือนเดิมด้วยโอกาสความน่าจะเป็น 50% ในขณะที่ถ้าทา่นพลาดโอกาสได้งาน
ต าแหน่งใหม่ก็มโีอกาสความน่าจะเป็น 50%  ที่ท างานเดิมก็จะท าการตัดเงินเดือนท่านเหลือแค่ 1 ใน 3ของ
เงินเดือนเดิม จากสถานการณ์ดังกล่าว ท่านจะเลือกสมัครงานต าแหนง่ใหมห่รือไม?่ 

□ ใช่ ท่านเลือกงานใหม ่(ไปข้อ 14) □ ไม่ ท่านพอใจกับงานเดิม (ไปข้อ15)  □ ไม่ทราบ (ไปข้อ15) 

 

14.ถ้าสมมติให้มโีอกาสความน่าจะเป็น 50% ที่จะไดง้านใหมแ่ละมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และอีก 50% ที่
จะลดเงินเดือนลงเหลือเพียงครึ่งเดียวจากเงินเดือนแรกเริม่ ท่านจะเลือกงานใหมห่รือไม่? (เน้ือหาไม่เกี่ยวกบัข้องกบัข้อที่
แล้ว) 

□ ใช่ ท่านเลือกงานใหม ่  □ ไม่ ท่านพอใจกับงานเดิม   □ ไม่ทราบ  

 

15.ถ้าสมมติให้มโีอกาสความน่าจะเป็น 50% ที่จะไดง้านใหมแ่ละมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และอีก 50% ที่
จะลดเงินเดือนลงเหลือเพียง80%ของเงินเดือนเดิม ท่านจะเลือกงานใหม่หรือไม?่ (เน้ือหาไม่เกีย่วกับข้องกับข้อที่แล้ว) 

□ ใช่ ท่านเลือกงานใหม ่  □ ไม่ ท่านพอใจกับงานเดิม   □ ไม่ทราบ  
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ส่วนที่ 4-1 : ระดับความรู้/ทักษะทางการเงิน (6ข้อ) 

C3 : ถ้าก าหนดให้คะแนน(%)มีค่าระหวา่ง 0-100 โดย 0 คือแย่ที่สุดและ 100 คือดีทีสุ่ดแลว้  ท่านคิดว่า
ตัวท่านเองเป็นผูม้ีความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับ______________________________คะแนน(%) (โปรดระบุ) 

 

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง □ และเติมค าตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 

1.สมมติว่า ท่านมีพี่น้อง 5 คน (รวมตวัท่านด้วย) และท่านได้รับเงินมา 1,000 บาท ถ้าทา่นต้องแบ่งเงินนีใ้ห้
ท่านและพี่น้องคนละเท่า ๆ กัน แต่ละคนจะได้รบัเงินคนละเท่าไหร ่

□ ได้เงินคนละ_____________บาท  □ ไม่ทราบ 

 

2.จากข้อ (1) สมมติว่าพี่น้องทุกคนต้องรอ 1 ปถีึงจะได้รับส่วนแบ่งจากเงิน 1,000 บาท อตัราเงนิเฟ้อเท่ากับ 
2%  ในอีก 1 ปขี้างหน้า เงินจ านวนดังกล่าวจะสามารถใช้ซื้อของได้เท่าใดในวันนี ้

□ ใช้ซื้อของไดม้ากกว่า 1,000 บาท    

□ ใช้ซื้อของไดมู้ลค่าเท่าเดิม 

□ ใช้ซื้อของไดมู้ลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท    

□ ขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อของอะไร 

□ ไม่ทราบ 

 

3.สมมติว่าท่านยืมเงินเพื่อน 100 บาทในวันนี้ และเพื่อนใหท้่านน าเงินมาคืน 120 บาทในอีก 1 ปีข้างหน้า 
ท่านจ่ายดอกเบีย้ให้แก่เพื่อนในการยืมเงินครั้งนี้เท่าไหร ่

□ จ่ายดอกเบี้ยเท่ากับ_____________   □ ไม่ทราบ 

 

4.สมมติว่าท่านฝากเงินเข้าบญัชอีอมทรัพย์ 100 บาท โดยจะได้ดอกเบี้ย 2 % ต่อปีทบต้นปีละ 1 ครั้ง และใน
ระหว่างปที่านไมไ่ด้ฝากเงินเพิม่หรือถอนเงินออกจากบญัชีดังกล่าวเลย เมื่อครบ 1 ปี ท่านคิดว่าจะมีเงินในบัญชีรวม
ดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร ่  

□ จะมียอดเงินในบัญชีเท่ากับ_____________บาท □ ไม่ทราบ 
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5.จากข้อ (4) ท่านคิดว่าเมื่อครบ 5 ปี ท่านจะมีเงินในบญัชีรวมดอกเบี้ยเป็นจ านวนเท่าไหร่ (โดยไม่มีการฝาก
เพิ่ม หรือถอนเงินเลย) 

□ มีค่ามากกว่า 110 บาท    

□ มีค่าเท่ากับ 110 บาท 

□ มีค่าน้อยกว่า 110 บาท  

□ ไม่สามารถตอบได้จากข้อมูลที่ใหม้า   

□ ไม่ทราบ 

 

ส่วนที่ 4-2 : ระดับความรู้/ทักษะทางการเงิน (5ข้อ) 

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง True ส าหรับขอ้ความที่เป็นจริง และในช่อง False ส าหรับ
ข้อความที่เป็นเท็จ หากไม่ทราบให้ท าเคร่ืองหมาย√ในช่อง DK  

ข้อความ True 
จริง 

False 
เท็จ 

DK 
ไม่ทราบ 

6 : การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงยอ่มน ามาซึ่งความเสี่ยงทีสู่ง
ด้วยเช่นกัน 

   

7 : อัตราเงินเฟ้อที่สูงหมายถึงต้นทุนค่าครองชีพก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน    
8 : เราสามารถลดความเสีย่งจากการลงทุนในหุ้นสามัญโดยการลงทุนใน
หุ้นหลายๆ กลุม่ที่แตกต่างกนั 

   

9 : หุ้นสามญัมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นกู้    
10 : ในปี 2557 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คุ้มครองเงินฝากในกรณีที่สถาบัน
การเงินดังกล่าวปิดกจิการ/ลม้ละลายเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 
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ส่วนที่ 5 :ระดับความรู้ในส่วนของความเสี่ยงและผลตอบแทน (10ข้อ) 

C4 : ถ้าก าหนด ให้คะแนน(%)มีค่าระหว่าง 0-100 โดย 0 คือแย่ทีสุ่ดและ 100 คือดทีี่สุดแล้ว  ท่านคิด
ว่าตัวท่านเองเป็นผู้มีความรู้ด้านความเส่ียงและผลตอบแทนอยู่ในระดับ______________________________คะแนน(%) 
(โปรดระบุ) 

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง True ส าหรับขอ้ความที่เป็นจริง และในช่อง False ส าหรับ
ข้อความที่เป็นเท็จ หากไม่ทราบให้ท าเคร่ืองหมาย√ในช่อง DK  

ข้อความ True 
จริง 

False 
เท็จ 

DK 
ไม่ทราบ 

1 : หากตอนต้นปีลงทุนในหุ้นสามญัที่ 10 บาท เมื่อสิ้นปีราคาอยู่ที่ 11 บาท 
ผลตอบแทนคือ 10% 

   

2 : LTF น้ันเน้นการลงทุนในหุ้นสามญัที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ไม่น้อยกว่า 65% ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

   

3 : การลงทุนหุ้นสามญัในประเทศหรือต่างประเทศน้ันมีความเสี่ยงเทา่กัน    
4 : ตราสารหน้ีที่เครดิตเรทติ้ง BBB- ให้ผลตอบแทนที่คาดหวังต่ ากวา่ตรา
สารหน้ีที่มีเรตต้ิง AAA 

   

5 : นักลงทุนวัยเกษียณรับความเสีย่งได้น้อยกว่าพนักงานเอกชนอายุ 30 ปี    
6 : เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง จะท าให้ราคาหุ้นกู้เอกชนปรับตัวลงไป
ด้วยเช่นกัน 

   

7 : หากเปรียบเทยีบ ทองค า , หุ้นกู้เอกชน , หุ้นสามญั จะสามารถสรุปไดว้่า
ทองค ามีผลตอบแทนสูงทีสุ่ดในระยะยาว 

   

8 : สัญญาซื้อขายลว่งหน้า (Future) จะมีการจ่ายปันผล เมือ่สินทรัพยอ์้างอิง
น้ันมีการจ่ายปันผล 

   

9 : หุ้นกู้เอกชนน้ันไม่จ่ายปันผล ในขณะที่หุ้นสามญัจะจ่ายปันผลเมื่อธุรกิจ
มีก าไร 

   

10 : ผู้ที่ถือครอง SET50 Index Call Option จะได้รับหุ้นสามัญใน SET50 
เมื่อท าการใช้สิทธิ์ในการซื้อ 
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ส่วนที่ 6 : การมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะส าหรับตลาดทุน (23ข้อ) 

6-1: การมีสว่นร่วมในตลาดทนุ 

ค าชี้แจง : ท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างส าหรับความถี่ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์/ตราสารทาง
การเงินเพื่อการลงทุนของทา่นเอง 
ผลิตภัณฑ/์ตราสารทางการเงินเพื่อ

การลงทุน 
ซื้อขายอย่าง
น้อยวันละ

ครั้ง 

ซื้อขายอย่าง
น้อยอาทิตย์
ละครั้ง 

ซื้อขายอย่างน้อย
เดือนละครั้ง 

ซื้อขายอย่าง
น้อยปีละ 
ครั้ง 

ไม่เคยซื้อ
ขายเลย 

1.หุ้นสามญั [SET]      
2.หุ้นสามญั [MAI]      
3.ใบส าคญัแสดงสิทธิใ์นการจะซือ้
หุ้นสามัญ (Warrant) 

     

4.ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ ์
(Derivative Warrant [DW]) 

     

5.กองทุนรวมตราสารทุน      
6.กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น      
7.กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว      
8.กองทุนรวมตลาดเงิน      
9.กองทุนรวมผสม      
10.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์      
11.กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ ์
(เช่น กองทุนน้ ามัน,กองทุนทองค า) 

     

12.กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ (FIF) 

     

13.กองทุนรวมหน่วยลงทุน      
14.ETF (Exchange Traded Fund 
เช่น กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 
อีทีเอฟ) 

     

15. LTF      
16.RMF      
17.อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
___________________________ 
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6.2 : ข้อเสนอแนะส าหรับตลาดทุน 

ค าชี้แจง : โปรดระบุถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆทีท่่านอยากใหม้ี
ในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุด (หากมีมากกวา่ 1 หัวข้อ ให้เรียงล าดบัจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด) 

....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
... ................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  

 

 

ขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือและการสละเวลาในการกรอกข้อมูลครับ/ค่ะ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OECD INFE (2011) Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in 

Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for 
conducting 

an Internationally Comparable Survey of Financial literacy. Paris: OECD. 

แบบสอบถามนีใ้ช้ค าถามต้นแบบ(Core question) จาก : ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (2013) รายงานการส ารวจทกัษะทางการเงนิของคนไทยปี 2556 :ค าถามต้นแบบจาก 
OECD  และได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การโค้ดข้อมูล 

 

ตารางที่ 60 :  ค าถามตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าถาม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (12 ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

1. เพศ : 
□ ชาย   □ หญิง 
 

Label : sex 
ชาย = 1 
หญิง = 2 

QDi 
ASKALL 

2.อายุ : _____________ ป ี Label : age 
ใส่จ านวนตวัเลข-14 

QD3 
ASKALL 

3.ปัจจุบันทา่นอาศัยอยู่ที ่
□ กรุงเทพฯ  (ไม่รวมปรมิณฑล) 
□ ปริมณฑลและต่างจังหวัด 
_______________ (โปรดระบุ) 
□ ไม่ระบ ุ

Label : Living 
area 
กรุงเทพ = 1 ;  
ปริมณฑลและ
ต่างจงัหวัด ; 
กระบี่ = 2 
กาญจนบุรี = 3 
กาฬสินธุ์ = 4 
ก าแพงเพชร = 5 
ขอนแก่น = 6 
จันทบุรี = 7 
ฉะเชิงเทรา = 8 
ชลบุรี = 9 
ชัยนาท = 10 
ชัยภมูิ = 11 
ชุมพร = 12 
 เชียงราย = 13 
 เชียงใหม่ = 14 
 ตรัง = 15 

 น่าน = 26 
 บึงกาฬ = 27 
 บุรีรัมย์ = 28 
 ปทุมธานี = 29 
 ประจวบคีรีขันธ ์
=30  
 ปราจีนบุรี = 31 
 ปัตตานี = 32 
 พระนครศรีอยุธยา 
= 33 
 พังงา = 34 
 พัทลุง = 35 
 พิจิตร = 36 
 พิษณุโลก = 37 
 เพชรบุรี = 38 
 เพชรบูรณ์ = 39 
 แพร่ = 40 
 พะเยา = 41 
 ภูเก็ต = 42 

 ล าปาง =53 
 ล าพูน = 54 
 เลย = 55 
 ศรีสะเกษ = 56 
 สกลนคร = 57 
 สงขลา = 58 
 สตูล = 59 
 สมุทรปราการ = 
60 
 สมุทรสงคราม = 
61 
 สมุทรสาคร = 62 
 สระแก้ว = 63 
 สระบุรี = 64 
 สิงห์บุรี = 65 
 สุโขทัย = 66 
 สุพรรณบุรี = 67 
 สุราษฎร์ธานี =68 
 สุรินทร์ =69 

N/A 
ASKALL 
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ค าถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (12 ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

 ตราด = 16 
 ตาก = 17 
 นครนายก = 18 
 นครปฐม = 19 
 นครพนม = 20 
 นครราชสีมา = 21 
 นครศรีธรรมราช 
=22 
 นครสวรรค์ = 23 
 นนทบุรี = 24 
 นราธิวาส = 25 

 มหาสารคาม = 43 
 มุกดาหาร = 44 
 แมฮ่่องสอน = 45 
 ยะลา = 46 
 ยโสธร = 47 
 ร้อยเอ็ด =48 
 ระนอง = 49 
 ระยอง = 50 
 ราชบุรี = 51 
 ลพบุรี = 52 

 หนองคาย = 70 
 หนองบัวล าภู = 71 
 อ่างทอง = 72 
 อุดรธานี = 73 
 อุทัยธานี = 74 
 อุตรดิตถ์ = 75 
 อุบลราชธานี = 76 
 อ านาจเจริญ =77 
ไม่ระบุ = 0 

4.สถานภาพสมรส 
 □ โสด 
 □ อยู่ด้วยกันแตย่ังไม่สมรส  
 □ สมรส  
 □ สมรสแต่ไมจ่ดทะเบยีน 
 □ หย่าร้าง 
 □ แยกกันอยู ่
 □ หม้าย  
 □ ไม่ระบ ุ
 

Label : Marital status 
โสด = 1 
อยู่ด้วยกันแต่ยังไม่สมรส = 2 
สมรส = 3 
สมรสแต่ไมจ่ดทะเบยีน = 4 
หย่าร้าง = 5 
แยกกันอยู่ = 6 
หม้าย = 7 
ไม่ระบุ = 8 

QD1 
ASKALL 

5. ท่านมบีุตรหรือบุคคลในอปุการะ 
เช่น ผู้สูงอายุ , หลาน ที่จ าเปน็ต้อง
ส่งเสียเลี้ยงดูหรือไม ่
□ มี เป็นจ านวน____________คน  
□ ไม่ม ี

Label : Leverage 
 
 
มี = 1  
ไม่มี = 2 
 

ASKALL 

เสริม 5.ท่านมบีุตรหรือบุคคลใน
อุปการะเป็นจ านวนทั้งหมด 

Label : Leverage 
ถ้าข้อ 5.ตอบว่ามี ให้ใส่จ านวนตวัเลข 

ASKALL 

6.ปัจจุบันทา่นประกอบอาชีพ(โปรด
ตอบเพียงตวัเลือกเดียว) 

Label : Work situation 
 

QD5_a 
ASKALL 
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ค าถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (12 ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

□ พนักงานธนาคารพาณิชย ์
□ พนักงานบริษัทหลักทรัพย ์
□พนักงานบริษัทเอกชน  
□ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 
□ เจ้าของธุรกจิส่วนตวั  
□ ประกอบอาชีพอิสระ 
□ นักเรียน/นักศึกษา 
□ อื่นๆ __________ (โปรดระบุ) 

พนักงานธนาคารพาณิชย์  = 1 
พนักงานบริษัทหลักทรัพย ์= 2 
พนักงานบริษัทเอกชน = 3 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ = 4  
 เจ้าของธุรกิจส่วนตัว = 5 
 ประกอบอาชีพอิสระ = 6  
นักเรียน/นักศึกษา = 7 
 อื่นๆ  = 8 ; ระบุเพิ่มเตมิ ไล่ตัง้แต่ 8เป็นต้นไป  

เสริม 6.a ในปัจจุบัน ธนาคาร
พาณิชย์ที่ทา่นสังกัดคือธนาคารใด 
(กรณีข้อ 6. ตอบพนักงานธนาคาร
พาณิชย์) 
□ บมจ. ธ. กรงุเทพ 
□ บมจ. ธ. กรงุไทย   
□ บมจ. ธ. กรงุศรีอยธุยา   
□ บมจ. ธ. กสิกรไทย   
□ บมจ. ธ. เกยีรตินาคิน   
□ ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 
□ บมจ. ธ. ซีไอเอม็บี ไทย  
□ บมจ. ธ. ทหารไทย   
□ บมจ. ธ. ทิสโก ้
□ ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย  
□ บมจ. ธ. ไทยพาณิชย ์   
□ บมจ. ธ. ธนชาต. 
□ บมจ. ธ. ยูโอบ ี   
□ ธ. ออมสิน    
□ บมจ. ธ. ไอซีบีซี (ไทย) 
□ ธ. เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท 
แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก ์ 
□ ธ. เจพีมอร์แกน เชส สาขา

Label : Work Place 
 
 
 
บมจ.ธ. กรุงเทพ = 1 
บมจ.ธ. กรุงไทย = 2 
บมจ.ธ. กรุงศรีอยธุยา = 3 
บมจ.ธ. กสิกรไทย = 4 
บมจ.ธ. เกียรตินาคิน = 5 
ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. = 6 
บมจ.ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย = 7 
บมจ.ธ. ทหารไทย = 8  
บมจ.ธ. ทิสโก=้ 9 
ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย = 10 
บมจ.ธ. ไทยพาณิชย ์= 11 
บมจ.ธ. ธนชาต = 12 
บมจ.ธ. ยโูอบ ี= 13 
ธ. ออมสิน= 14 
บมจ.ธ. ไอซีบีซี (ไทย) = 15 
ธ. เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก ์=16 
ธ. เจพมีอร์แกน เชส สาขากรงุเทพฯ = 17 
ธ. ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ = 18 
ธ. แหง่โตเกียว-มิตซูบชิิ ยูเอฟเจ จ ากัด สาขากรุงเทพฯ = 19 

ASKALL 
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ค าถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (12 ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

กรุงเทพฯ 
□ ธ. ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรงุเทพฯ 
□ ธ. แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ 
จ ากัด สาขากรุงเทพฯ 
□ ธ. เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท 
แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก ์ 
□ ธ. เจพีมอร์แกน เชส สาขา
กรุงเทพฯ 
□ บมจ. ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) 
□ บมจ. ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
□ ธ. แห่งประเทศจีน จ ากัด สาขา
กรุงเทพมหานคร   

□ ธ. แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิ
เอชั่น 

ธ. เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก=์ 20 
ธ. เจพมีอร์แกน เชส สาขากรงุเทพฯ = 21 
บมจ.ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) =22 
ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์= 23 
ธ. แหง่ประเทศจีน จ ากัด สาขากรุงเทพมหานคร = 24 
ธ. แหง่อเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น = 25 

เสริม 6.b ในปัจจุบัน บริษัท
หลักทรัพย์ที่ทา่นสังกัด คือ บริษัท
ใด (กรณีข้อ 6. ตอบพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์) 
□บมจ. บล. กรุงศร ี  
□ บมจ. บล. กสิกรไทย  
□ บล. โกลเบล็ก จ ากัด  
□ บมจ. บล. คันทรี่ กรุ๊ป  
□ บล. เคเคเทรด จ ากัด  
□ บมจ. บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) 
□ บล. เคที ซีมิโก้ จ ากัด  
□ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
□ บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) 
□ บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) 
□ บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

Label : Work Place 
 
 
 
บมจ.บล. กรุงศร ี=1 
บมจ.บล. กสิกรไทย =2 
บล. โกลเบล็ก จ ากัด =3 
บมจ.บล. คันทรี่ กรุ๊ป =4 
บล. เคเคเทรด จ ากัด =5 
บมจ.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) =6 
บล. เคที ซีมิโก้ จ ากัด =7 
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด =8 
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) =9 
บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) =10 
บล. ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด =11 
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย)= 12 

 



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                           

119 

 

ค าถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (12 ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

□ บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 
□ บมจ. บล. ซีมโิก ้  
□ บล. ทรีนีตี้ จ ากัด  
□ บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
□ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด   
□ บมจ. บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) 
□ บมจ. บล. ยโูอบี เคย์เฮียน 
(ประเทศไทย)   
□ บมจ. บล. อาร์เอชบี โอเอสเค 
(ประเทศไทย) 
□ บล. ทิสโก้ จ ากัด  
□ บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด  
□ บมจ. บล. ธนชาต 
□ บมจ. บล. โนมูระ พฒันสิน 
□ บมจ. บล. บัวหลวง 
□ บล. ฟินันซ่า 
□ บมจ. บล. ภัทร   
□ บมจ. บล. เออีซี   
□ บมจ. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
□ บมจ. บล. ฟินันเซีย ไซรัส  
□ บมจ. บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ 
□ บมจ. บล. เอเซีย พลัส   
□ บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย)  
□ บล. เอเชีย เวลท์ จ ากัด  
□ บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) 
□ บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) 
□ บมจ. บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
□ บมจ. บล. แอพเพิล เวลธ ์

บมจ.บล. ซีมิโก ้=13 
บล. ทรีนีตี้ จ ากัด =14 
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด =15 
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด =16 
บมจ.บล. เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) =17 
บมจ.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) =18 
บมจ.บล. อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) =19 
บล. ทิสโก้ จ ากัด =20 
บล. ไทยพาณิชย์ จ ากัด =21 
บมจ.บล. ธนชาต =22 
บมจ.บล. โนมูระ พัฒนสิน =23 
บมจ.บล. บัวหลวง =24 
บล. ฟินันซ่า =25 
บมจ.บล. ภัทร =26 
บมจ.บล. เออีซี =27 
บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) =28 
บมจ.บล. ฟินันเซีย ไซรัส =29 
บมจ.บล. เมอร์ชั่น พารท์เนอร์  =30 
บมจ.บล. เอเซีย พลัส =31 
บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) =32 
บล. เอเชีย เวลท์ จ ากัด =33 
บล. เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) =34 
บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) =35 
บมจ.บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ =36 
บมจ.บล. แอพเพิล เวลธ ์=37 
บมจ.บล. ไอ วี โกลบอล =38 
บมจ.บล. ไอร่า =39 
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ค าถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (12 ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

□ บมจ. บล. ไอ วี โกลบอล 
□ บมจ. บล. ไอร่า  
7.1 ธนาคารพาณิชยใ์ดที่ทา่นใช้
บริการเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ
มากทีสุ่ด เช่น บญัชธีนาคารทีท่่าน
ฝากและถอนเพือ่การใช้จา่ยในทุก
วันๆ กรุณาระบุเพยีงธนาคารเดียว 

Label : Operating Bank Account 
ไม่เคยใช้บริการธนาคารพาณชิย์ = 1 
บมจ.ธ. กรุงเทพ = 2 
ไล่ไปเร่ือยๆดังข้อ 6.a 
 

ASKALL 

7.2บริษัทหลักทรัพย์ใดที่ท่านใช้
บริการเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่ทา่นใช้
บริการซื้อขายอยู่เป็นประจ าทุกวัน
หรือมีมูลคา่การซือ้ขายต่อคร้ังสูง
ที่สุด โปรดเลือกตอบเพยีงบริษัท
เดียวเท่านั้น 

Label : Operating Broker Account 
ไม่เคยใช้บริการบริษัทหลักทรัพย ์= 1 
บมจ.บล. กรุงศร ี= 2 
ไล่ไปเร่ือยๆดังข้อ 6.b 
 

ASKALL 

8.ระดับการศึกษาสูงสุดหรือ
เทียบเทา่ของทา่นคือ 
□ มัธยมต้นหรือต่ ากว่า  
□ มัธยมปลาย/ปวช.  
□ ปวส.   
□ อนุปริญญา 
□ ปริญญาตร ี  
□ ปริญญาโท   
□ ปริญญาเอก 

Label : Education 
 
มัธยมต้นหรือต่ ากว่า =1  
มัธยมปลาย/ปวช. =2 
ปวส. =3 
อนุปริญญา =4 
ปริญญาตร ี=5 
ปริญญาโท =6 
ปริญญาเอก =7 

 

9.ท่านมีรายไดใ้นปัจจุบันต่อเดือน
เท่าใด 
□  9,000 บาทหรือต่ ากว่า  
□ 9,001 – 15,000 บาท  
□ 200,001 – 250,000 บาท 
□ 15,001 – 30,000 บาท 
□  250,001 – 350,000 บาท 

Label : Income 
 
9,000 บาทหรือต่ ากว่า  =1 
9,001 – 15,000 บาท   =2 
15,001 – 30,000 บาท =3 
30,001 – 50,000 บาท =4 
50,001 – 100,000 บาท =5 
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ค าถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (12 ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

□ 30,001 – 50,000 บาท 
□  350,001 – 500,000 บาท 
□ 50,001 – 100,000 บาท  
□  500,001 – 700,000 บาท 
□ 100,001 – 150,000 บาท 
□  700,001 – 1,000,000 บาท 
□ 150,001 – 200,000 บาท 
□  1,000,001 บาทขึ้นไป 

100,001 – 150,000 บาท =6 
150,001 – 200,000 บาท =7 
200,001 – 250,000 บาท =8 
250,001 – 350,000 บาท =9 
350,001 – 500,000 บาท =10 
500,001 – 700,000 บาท =11 
700,001 – 1,000,000 บาท =12 
1,000,001 บาทขึ้นไป =13 

 
10.ในทุกวันน้ี หากทา่นมีการเก็บ
ออมอยู่อย่างสม่ าเสมอแลว้ 
วัตถุประสงค์หลักในการออมของ
ท่านมีไว้เพื่อสิ่งใดบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ขอ้) 
□ เพื่อการเกษียณ  
□ เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 
□ เพื่อซื้อรถยนต์   
□ เพื่อยามฉุกเฉินเจ็บป่วย 
□ เพื่อการท่องเที่ยว  
□ เพื่อการบริโภค เช่น ซื้อสิ่งของที่
อยากได้ 
□ เพื่อใช้ในการค้ าประกันเงินกู้ใน
อนาคต   
□ เพื่อการศึกษาของตนเองหรือ
บุตร 
□ ท่านไม่เก็บออมเพราะรายได้ไม่
เพียงพอกบัการออม  
□ ท่านไม่เก็บออมแม้จะมีรายได้
เพียงพอ 
□อื่นๆ____________(โปรดระบุ) 

 
Label : Saving Objective 
 
 
 
 
ท่านไม่เก็บออมเพราะรายไดข้องท่านไม่เพยีงพอ  =1 
ท่านไม่เก็บออมแม้จะมีรายได้เพยีงพอ  =2 
เพื่อการเกษียณ  =3 
เพื่อซ้ือที่อยู่อาศัย  =4 
เพื่อซ้ือรถยนต ์=5 
เพื่อยามฉุกเฉินเจ็บปว่ย =6 
เพื่อการท่องเที่ยว  =7 
เพื่อการบริโภค เช่น ซื้อส่ิงของที่อยากได ้ =8 
เพื่อใชใ้นการค้ าประกันเงินกู้ในอนาคต  =9 
เพื่อการศึกษาของตนเองหรือบตุร  =10 
อื่นๆ (โปรดระบุ) =11  และใส่ขอ้ความ 
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ค าถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (12 ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

 
เสริม 11.ท่านมใีบอนุญาตทาง
การเงินหรือใหม่ อาทิเช่น Single 
license , Derivatives License , 
CFA 

Label : Have License 
 
ม ี=1 
ไม่ม ี=2 

 

11.ปัจจบุันทา่นมีการขึ้นทะเบยีน
และถือครองใบอนญุาตทางการเงิน/
การลงทุนใดบา้ง  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
□ ไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว       
□ Single License หรือ IC     
□ Derivatives License         
□ CISA        
□ CFA          
□ FRM              
□ PRM           
□ CRM     
□ CAIA             
□ CFP        
□ CTP            
□ CIIA  
□ CQF          
□ CIM              
□ CMT   
□ ใบอนุญาตอื่นๆ___________
(โปรดระบุ) 

Label : License 
 
 
 
 
ไม่มใีบอนุญาตดังกล่าว =1 
Single License หรือ IC =2 
Derivatives License =3        
CISA =4 
CFA =5        
FRM =6             
PRM =7          
CRM =8     
CAIA =9             
CFP =10        
CTP =11            
CIIA =12  
CQF =13          
CIM =14              
CMT =15   
ใบอนุญาตอื่นๆ (โปรดระบุ) =16 

 

12.ในชว่งระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมานับ
จากปัจจุบัน การตัดสินใจท าธุรกรรม
ทางการเงินหรือการลงทุนตลอดจนการ
วางแผนทางการเงินใดๆ  ท่านเคยขอ

Label : Advisory 
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ค าถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (12 ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

ค าปรึกษา หรือใช้บริการด้านการ
แนะน าประกอบในการตัดสินใจทาง
การเงินการลงทุนจากเจ้าหน้าทีผู่้
ให้บริการในธนาคารพาณิชย์ และ
บริษัทหลักทรัพยห์รือไม ่
□เจ้าหน้าที่ธนาคารพาณชิย์ 
□เจ้าหน้าที่ให้ค าบริการแนะน าด้าน
การลงทุน (Broker) 

 
 
 
 
 
เคยได้รับค าปรึกษาทางการเงิน = 1 
เคยได้รับค าปรึกษาทางการลงทนุ = 2 
ไม่เคยได้ปรึกษาเลย =3 

ตารางที่ 61 :  ส่วนที่ 2 ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความเขา้ใจใน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(5ข้อ) 
 

1.คุณรู้จักหรือทราบถึง
รายละเอยีดตลอดจน
ความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/
การลงทุนใดบา้ง (ตอบ
ได้มาามลงในช่องว่างที่
ตรงกับข้อเท็จจริงมาก
ที่สุดกกวา่ 1 ข้อ) QC1_a 
ASKALL 

2.ปัจจุบันคุณ
ครอบครอง
ผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
ประเภทใดบา้ง 
(ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) except No 
on 2-1 
QC_1b  

3.ในชว่ง2ปีที่ผา่น
มา คุณซือ้หรือถือ
ครองผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
ใดบา้ง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
except No on 2-1 
 
QC_1c 

Note* 
ของOECD
จะถามแค่
ค าถาม
เดียว  

บัญชีออมทรัพย ์

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 

บัญชีเงินฝากประจ า 

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) 

บัญชีซื้อขายอนุพันธ ์

LTF 

RMF 

กองทุนรวมตลาดเงิน 

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะส้ัน/ยาว 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tick = Yes 
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ส่วนที่ 2 : ความรู้ความเขา้ใจใน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(5ข้อ) 
 

1.คุณรู้จักหรือทราบถึง
รายละเอยีดตลอดจน
ความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/
การลงทุนใดบา้ง (ตอบ
ได้มาามลงในช่องว่างที่
ตรงกับข้อเท็จจริงมาก
ที่สุดกกวา่ 1 ข้อ) QC1_a 
ASKALL 

2.ปัจจุบันคุณ
ครอบครอง
ผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
ประเภทใดบา้ง 
(ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) except No 
on 2-1 
QC_1b  

3.ในชว่ง2ปีที่ผา่น
มา คุณซือ้หรือถือ
ครองผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
ใดบา้ง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
except No on 2-1 
 
QC_1c 

Note* 
ของOECD
จะถามแค่
ค าถาม
เดียว  

กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น 

กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมกลุ่มธุรกจิ 

กองทุนรวมใบส าคัญแสดงสิทธิ ์

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนรวมคุม้ครองเงินต้น 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

หุ้นกู้เอกชน 

พันธบัตรรัฐบาล 

Mobile banking  account 

กรมธรรมป์ระกันภัย/ชีวิต 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

สินเชื่อรถยนต ์

สินเชื่อเพื่อการศึกษา 

สินเชื่อส่วนบุคคล 

บัตรเดบิต 

กองทุนบ าเหนจ็บ านาญ 

บัตรเครดิต 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                           

125 

 

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความเขา้ใจใน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(5ข้อ) 
 

1.คุณรู้จักหรือทราบถึง
รายละเอยีดตลอดจน
ความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/
การลงทุนใดบา้ง (ตอบ
ได้มาามลงในช่องว่างที่
ตรงกับข้อเท็จจริงมาก
ที่สุดกกวา่ 1 ข้อ) QC1_a 
ASKALL 

2.ปัจจุบันคุณ
ครอบครอง
ผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
ประเภทใดบา้ง 
(ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) except No 
on 2-1 
QC_1b  

3.ในชว่ง2ปีที่ผา่น
มา คุณซือ้หรือถือ
ครองผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน
ใดบา้ง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
except No on 2-1 
 
QC_1c 

Note* 
ของOECD
จะถามแค่
ค าถาม
เดียว  

โครงการสานฝัน 

โครงการออมหุ้น 

(ขั้นต่ าครั้งละ 1000บาท) 

โครงการออมหุ้น 

(ขั้นต่ าครั้งละ 5000บาท) 

หุ้นสหกรณ์ 

ไม่รู้จักผลติภัณฑใ์ดเลย / 

ไม่เคยครอบครองผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวแมแ้ตช่นิดเดียว   / 

ไม่ได้ซ้ือผลิตภัณฑใ์ดเพิม่เติมเลย
ในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา 

30 

31 

 

32 

 

33 

34 

 

30 

31 

 

32 

 

33 

34 

 

30 

31 

 

32 

 

33 

34 

 

 
ส่วนที่ 2 : ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภัณฑ์

ทางการเงิน(5ข้อ) 
Coding Core 

question 
from 

OECD 

4.จากค าตอบในข้อที่ 3 ในกรณีที่ท่าน
ต้องการใช้ผลิตภัณฑท์างการเงิน/การลงทุน 
(เช่น เงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต,กองทุน
รวม,การเปิดบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือหุ้น) 
โดยทั่วไปทา่นมวีิธีตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกลา่วอย่างไร 

Label : Shopping around 

 

 

 

ท่านเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆกันจาก

QC2 

Except  
who 
choose 
only Stock 
, bond & 



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                           

126 

 

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน(5ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

□ ท่านเปรียบเทียบรายละเอยีดผลิตภัณฑ์
ต่างๆกันจากหลายๆบริษทั/ผู้ให้บริการ 

□ ท่านเปรียบเทียบรายละเอยีดผลิตภัณฑ์
ต่างๆกันจากบริษัท/ผูใ้ห้บริการเพียงราย
เดียว 

□ ท่านไม่เปรียบเทียบรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเท่าใดนัก 

□ ท่านเปรียบเทียบรายละเอยีดผลิตภัณฑ์
ต่างๆกันแต่ไม่มอีันใดที่ตรงกบัความ
ต้องการของทา่น 

หลายๆบริษทั/ผู้ให้บริการ =1    2 points 

 

ท่านเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆกันจาก
บริษัท/ผู้ให้บริการเพยีงรายเดียว =2   1 points  

 

ท่านไม่เปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เท่าใดนัก =3   0 point 

 

ท่านเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆกันแตไ่มม่ี
อันใดที่ตรงกับความต้องการของท่าน =4   0 point 

derivative 

(automatic 
renewed 
product) 

 

5.ข้อมูลขา่วสารจากแหล่งใดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใชบ้ริการทางการเงิน/การ
ลงทุนของท่าน (เลือกได้เพยีง 2 ตัวเลือก 
เท่านั้น) 

□ จากใบปลวิแผ่นพับที่ส่งมาทางไปรษณีย ์

□ จากแผ่นพับตามสาขาของธนาคาร
พาณิชย์/สถาบันการเงิน 

□ จากอินเตอร์เน็ต 

□ จากพนักงานขายผู้เป็นตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากสถาบันการเงินน้ันๆ (รวมถึง
ราคา) 

□ จากเพื่อนหรือญาติ (ที่ไม่ได้ท างานใน
สถาบันการเงิน) 

□ จากเพื่อนหรือญาติ (ที่ท างานในสถาบัน
การเงิน) 

□ จากนายจา้ง 

Label : Source 

 

 

จากใบปลิวแผ่นพบัที่ส่งมาทางไปรษณีย ์=1 

จากแผ่นพบัตามสาขาของธนาคารพาณิชย์/สถาบัน
การเงิน =2 

จากอินเตอร์เน็ต =3 

จากพนักงานขายผู้เป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
สถาบันการเงินนั้นๆ (รวมถึงราคา) =4 

จากเพื่อนหรือญาติ (ที่ไม่ได้ท างานในสถาบันการเงิน) =5 

จากเพื่อนหรือญาติ (ที่ท างานในสถาบันการเงิน) =6 

จากนายจ้าง =7 

โฆษณาบนหนังสือพิมพ ์=8 

โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทย ุ=9 

โฆษณาผ่านช่องทางอื่นๆ =10 

 



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                           

127 

 

ส่วนที่ 2 : ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน(5ข้อ) 

Coding Core 
question 

from 
OECD 

□ โฆษณาบนหนังสือพมิพ ์

□ โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวทิย ุ

□ โฆษณาผ่านช่องทางอื่นๆ  

□ ใช้ประสบการณ์ของตนเอง 

□ ช่องทางอื่นๆ จาก_________ (โปรด
ระบุ) 

□ ไม่ใชช้่องทางใดเลย 

ใช้ประสบการณ์ของตนเอง =11 

ไม่ใช้ช่องทางใดเลย =12 

จากช่องทางอื่นๆ (โปรดระบุ) =13 

 

ตารางที่ 62 :  ส่วนที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงิน 

 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงิน 
(16ข้อ) 
 

Coding/Scoring  
 

Core 
question 

from 
OECD 

ค าชี้แจง : ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับขอ้ความ
ดังต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่าง 
(คะแนนอยู่ด้านล่าง code) 

เห็น
ด้วย 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

เฉยๆ ไม่ค่อย
เห็นด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย 

QMP1_ 
ASKALL 

1.ก่อนที่ทา่นจะซื้อของบางอย่าง ท่านจะไตร่ตรอง
อย่างถี่ถ้วนว่ามีเงินพอจา่ยได ้

1 
1 

2 
1 

3 
0 

4 
0 

5 
0 

QMP1_1 
 

2.ฉันคิดถึงแต่เร่ืองค่าใชจ้่ายในวันน้ี วันพรุ่งน้ี
เอาไว้ค่อยคิดทีหลัง 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

QMP1_2 
 

3.ท่านมีความสขุในการใช้เงินมากกวา่เก็บออม
เพื่ออนาคต 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

QMP1_3 
 

4.ท่านช าระเงินค่าใช้จา่ยตา่งๆ ตรงเวลา 
1 
1 

2 
1 

3 
0 

4 
0 

5 
0 

QMP1_4 
 

ถ.ท่านดูแลการเงินของตนเองอย่างใกล้ชิด 
 

1 
1 

2 
1 

3 
0 

4 
0 

5 
0 

QMP1_6 
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงิน 
(16ข้อ) 
 

Coding/Scoring  
 

Core 
question 

from 
OECD 

6.ท่านต้ังเป้าหมายการเงินระยะยาวและพยายาม
ท าให้ได้ตามเปา้หมายที่ต้ังไว้ 

1 
1 

2 
1 

3 
0 

4 
0 

5 
0 

QMP1_7 
 

7.เงินน้ันเป็นสิ่งที่มีไว้เพือ่ใช้จา่ย 
1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

QMP1_8 
 

8.ในชว่ง12เดือนที่ผา่นมาท่านเคยประสบปญัหา
เงินไม่พอจา่ยหรือไม?่ 
□ ใช่ (ไปข้อ9)   
□ ไม่ (ไปข้อ10)    
□ ไม่ทราบ (ไปขอ้9) 
 

Label:  In  last  12  months  income  has  
not always covered living costs. 
ใช่ (ไปขอ้9)  = 1     0 point 
ไม่ (ไปข้อ10)  = 2     1 point 
ไม่ทราบ (ไปข้อ9) = 3     0 point 
 

QM2 
   
Individual 
only 

9.เมื่อคุณมีรายได้ไม่พอกบัคา่ใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน คุณจะท าอย่างไร (ตอบได้เพียง 1 ขอ้) 
□ ถอนเงินจากบัญชีที่เก็บไว ้  
□ ท างานล่วงเวลา   
□ ขอยืมจากครอบครัวหรือเพื่อน 
□ ขอยืมจากนายจ้าง    
□ น าส่ิงของที่มีไปจ าน า/จ านอง  
□ กู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย ์
□ ใช้บัตรเครดิตซื้อของ/กดเงินสดแทน  
□ ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลในระบบ 
□ กู้ยืมเงินจากเงินกู้นอกระบบ   
□ จ่ายช าระค่าใชจ้่ายต่างๆช้าลงหรืองดจ่าย 
□ อื่นๆ ___________________ (โปรดระบุ) 

Label : Making ends meet [Multi Coded] 
 
□ ถอนเงินจากบัญชีที่เก็บไว ้ 
□ ท างานล่วงเวลา   
□ ขอยืมจากครอบครัวหรือเพื่อน 
□ ขอยืมจากนายจ้าง    
□ น าส่ิงของที่มีไปจ าน า/จ านอง  
□ กู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย ์
□ ใช้บัตรเครดิตซื้อของ/กดเงินสดแทน  
□ ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลในระบบ 
□ กู้ยืมเงินจากเงินกู้นอกระบบ   
□ จ่ายช าระค่าใชจ้่ายต่างๆช้าลงหรืองดจ่าย 
□ อื่นๆ ___________________ (โปรดระบุ) 

QM3 
1 point 
ส าหรับ
ค าตอบที่
ไม่ใช่การกู้

เงิน 

10.ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านมี
วิธีการเก็บเงินออมอย่างไร กรุณา √ ลงใน □ 
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
10.1 เก็บไว้เป็นเงินสดที่บ้านหรอืในกระเป๋าสตางค ์
10.2 เก็บไว้ในบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์  
10.3 เก็บไว้ในบญัชีเงินฝากประจ า 
10.4 แบ่งให้สมาชิกในครอบครัวเก็บไวใ้ห้ครึ่งหนึ่ง 

Label : Making ends meet [Multi coded] 
 
 
ใช่ฉันเก็บอย่างสม่ าเสมอ = 1 
ฉันไม่เคยเก็บด้วยวิธีนี้  = 0 
ฉันไม่เคยเก็บออม = 0 
 

 
 
 

  QP1_1 
QP1_2 
QP1_3 
QP1_4 
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงิน 
(16ข้อ) 
 

Coding/Scoring  
 

Core 
question 

from 
OECD 

10.5 เก็บไว้โดย______________(โปรดระบุ)  
10.6 ออมในรูปผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ 
10.7 เก็บในรูปของอสังหาริมทรพัย ์
10.8 ท่านไม่เก็บออม 

1คะแนน ส าหรบัผู้เก็บออม 1 วิธีขึ้นไป QP1_5 
QP1_6 
QP1_7 
QP1_8 

11.ใครเป็นผู้ตัดสินใจเร่ืองการใช้เงินในครัวเรือน 
(เลือกได้เพียงข้อเดียว) 
□ ตนเอง   

□ คู่สมรส/แฟน         
□ สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ   

□ ตนเองและคู่สมรส/แฟน 
□ ตนเองและสมาชิกครอบครวัคนอ่ืนๆ        
□ ไม่มีใครตัดสินใจ  

□ ไม่ทราบ  

□ ไม่ระบ ุ

Label : Who is responsible for day to day 
decision about money 
ตนเอง =1 
คู่สมรส/แฟน =2 
สมาชิกครอบครวัคนอื่นๆ =3 
ตนเองและคู่สมรส/แฟน =4 
ตนเองและสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ =5 
ไม่มใีครตัดสินใจ =6 
ไม่ทราบ =7 
ไม่ระบ ุ=8 

QP2 

12.ปัจจบุันครัวเรือนของทา่นมีการท าบญัชีรายรับ
รายจา่ยหรือไม ่
□ มี   

□ ไม่ม ี  

□ ไม่ทราบ  

□ ไม่ระบ ุ

Label : Household budget 
 
ม ี=1 
ไม่ม ี=2 
ไม่ทราบ =3 
ไม่ระบ ุ=4 

 
 
 

   

13.สมมติว่าท่านเป็นเพยีงผู้หารายไดม้าเลี้ยงดู
ครอบครัวของท่านด้วยตัวคนเดียว ในปจัจบุัน
ท่านมีงานประจ าที่ให้เงินเดือนเพียงพอกบัชวีิต
ความเป็นอยูข่องครอบครัวทา่น ต่อมาท่านได้รับ
เสนองานต าแหน่งใหม่ ทีจ่ะจา่ยเงินเดือนเป็น 2 
เท่าจากเงินเดือนเดิมด้วยโอกาสความน่าจะเป็น 
50% ในขณะที่ถา้ท่านพลาดโอกาสได้งาน
ต าแหน่งใหม่ก็มโีอกาสความน่าจะเป็น 50%  ที่
ท างานเดิมกจ็ะท าการตัดเงินเดือนท่านเหลือแค่ 1 
ใน 3ของเงินเดือนเดิม จากสถานการณ์ดังกล่าว 
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงิน 
(16ข้อ) 
 

Coding/Scoring  
 

Core 
question 

from 
OECD 

ท่านจะเลือกสมัครงานต าแหน่งใหม่หรือไม?่ 
□ ใช่ ท่านเลือกงานใหม ่(ไปข้อ 14)  
□ ไม่ ท่านพอใจกับงานเดิม (ไปข้อ15)   
□ ไม่ทราบ (ไปข้อ15) 

ใช่ ท่านเลือกงานใหม ่=1 
ไม่ ท่านพอใจกบังานเดิม =2 
ไม่ทราบ =3 

14.ถ้าสมมติใหม้ีโอกาสความน่าจะเป็น 50% ทีจ่ะ
ได้งานใหม่และมีเงินเดือนเพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่า และ
อีก 50% ที่จะลดเงินเดือนลงเหลือเพียงคร่ึงเดียว
จากเงินเดือนแรกเร่ิม ท่านจะเลือกงานใหม่
หรือไม?่ (เน้ือหาไม่เกี่ยวกบัขอ้งกับขอ้ที่แล้ว) 
□ ใช่ ท่านเลือกงานใหม ่   
□ ไม่ ท่านพอใจกับงานเดิม   
□ ไม่ทราบ  

 
 
 
 
ใช ่ท่านเลือกงานใหม ่=1 
ไม่ ท่านพอใจกบังานเดิม =2 
ไม่ทราบ =3 

 

15.ถ้าสมมติใหม้ีโอกาสความน่าจะเป็น 50% ที่จะ
ได้งานใหม่และมีเงินเดือนเพิม่ขึ้นเป็น 2 เท่า และ
อีก 50% ที่จะลดเงินเดือนลงเหลือเพียง80%ของ
เงินเดือนเดิม ท่านจะเลือกงานใหม่หรือไม?่ 
(เน้ือหาไม่เกี่ยวกบัข้องกบัขอ้ที่แล้ว) 
□ ใช่ ท่านเลือกงานใหม ่   

□ ไม่ ท่านพอใจกับงานเดิม   
□ ไม่ทราบ  

 
 
 
 
ใช่ ท่านเลือกงานใหม ่=1 
ไม่ ท่านพอใจกบังานเดิม =2 
ไม่ทราบ =3 
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ตารางที่ 63 :  ส่วนที่ 4 ระดบัความรู้/ทักษะทางการเงิน 
ค าถาม 

ส่วนที่ 4-1 : ระดับความรู้/ทักษะทางการเงิน 
(6ข้อ) 
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง 
□ และเติมค าตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง 

Coding 
 

Core 
question 

from 
OECD 

1.สมมติวา่ ท่านมีพี่น้อง 5 คน (รวมตัวท่าน
ด้วย) และท่านได้รับเงินมา 1,000 บาท ถ้า
ท่านต้องแบ่งเงินน้ีให้ทา่นและพี่น้องคนละ
เท่า ๆ กัน แต่ละคนจะได้รับเงินคนละเท่าไหร่ 
□ ได้เงินคนละ_____________บาท 
□ ไม่ทราบ 

Label : Imagine that five <brothers> are  
given a gift of X.  
 
 
□ ได้เงินคนละ 200 บาท = 27    1 point 
□ ไม่ทราบ = 32 
Code อื่น =ตอบผิด                   0 point 
 

QK1 
ASKALL 
เฉลย = 

200 

2.จากข้อ (1) สมมติวา่พี่น้องทกุคนต้องรอ 1 
ปีถึงจะได้รับส่วนแบ่งจากเงิน 1,000 บาท 
อัตราเงินเฟ้อเท่ากับ 2%  ในอกี 1 ปี เงิน 
1,000 บาทนี้ จะใช้ซือ้ของไดน้้อยหรือ
มากกว่าซื้อในวันน้ี 
□ ใช้ซื้อของได้มากกวา่ 1,000 บาท  
□ ใช้ซื้อของได้มลูค่าเท่าเดิม 
□ ใช้ซื้อของได้มลูค่าน้อยกวา่ 1,000 บาท 
□ ขึ้นอยู่กับวา่จะซื้อของอะไร 
□ ไม่ทราบ 

Label : Brothers  have  to  wait  for  one  
year with inflation at X percent. 
 
 
 
ใช้ซื้อของได้มากกว่า 1,000 บาท  = 1 
ใช้ซื้อของได้มูลค่าเท่าเดมิ = 2 
ใช้ซื้อของได้มูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท = 3  
ขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อของอะไร = 4 
ไม่ทราบ = 5 
 

QK2 
ASKALL 

 
 
 

เฉลย = 3,4 

3.สมมติวา่ท่านยืมเงินเพื่อน 100 บาทในวันน้ี 
และเพื่อนให้ทา่นน าเงินมาคนื 120 บาทในอีก 
1 ปีขา้งหน้า ทา่นจ่ายดอกเบีย้ให้แก่เพื่อนใน
การยืมเงินคร้ังน้ีเท่าไหร่ 
□ จ่ายดอกเบีย้เท่ากบั_____________ 
□ ไม่ทราบ 
 

Label : Interest on loan 
 
 
 
จ่ายดอกเบี้ยเท่ากบั = ใส่ตัวเลข+1 
ไม่ทราบ =78 
 

QK3 
ASKALL 

 
เฉลย = 21 

(code) 

4.สมมติวา่ท่านฝากเงินเข้าบญัชอีอมทรัพย์ 
100 บาท โดยจะได้ดอกเบี้ย 2 % ต่อปี ทบต้น
ปีละ 1 คร้ังและในระหว่างปีทา่นไม่ได้ฝากเงิน

Label : Suppose  you  put  X  into  a  <no  
fee>  savings  account  with  a  
guaranteed  interest  rate  of  2%  per  

QK4_a 
ASKALL 
เฉลย = 
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เพิ่มหรือถอนเงินออกจากบญัชีดังกล่าวเลย 
เมื่อครบ 1 ปี ท่านคิดวา่จะมีเงินในบัญชีรวม
ดอกเบี้ยเป็นเทา่ไหร่ 
□ จะมียอดเงินในบัญชีเท่ากบั_______บาท 
□ ไม่ทราบ 

year.  
 
 
จะมยีอดเงินในบญัชีเท่ากบั102 บาท = 18   1 point 
ไม่ทราบ = 27  0 point 
 

102 

5.จากข้อ (4) ท่านคิดวา่เมือ่ครบ 5 ปี ทา่นจะมี
เงินในบัญชีรวมดอกเบี้ยเป็นจ านวนเท่าไหร่ 
(โดยไมม่ีการฝากเพิม่ หรือถอนเงินเลย) 
□ มีค่ามากกว่า 110 บาท    
□ มีค่าเท่ากบั 110 บาท 
□ มีค่าน้อยกวา่ 110 บาท  
□ ไม่สามารถตอบไดจ้ากข้อมูลที่ใหม้า  
□ ไม่ทราบ 

Label : Brothers  have  to  wait  for  one  
year with inflation at X percent. 
 
มีค่ามากกว่า 110 บาท = 1   
มีค่าเท่ากับ 110 บาท = 2 
มีค่าน้อยกว่า 110 บาท = 3 
ไม่สามารถตอบได้จากข้อมูลที่ให้มา = 4 
ไม่ทราบ = 5 

QK4_b 
ASKALL 
เฉลย 1 
ได้ 1 

คะแนนถ้า
ตอบถูกใน
ข้อที่ 4และ 

5 

ค าถาม 
ส่วนที่ 4-2 : ระดับความรู้/ทักษะทางการเงิน 
(5ข้อ) 
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง 
True ส าหรับข้อความที่เป็นจริง และในช่อง 
False ส าหรับขอ้ความที่เป็นเท็จ หากไม่
ทราบให้ท าเคร่ืองหมาย√ในช่อง DK 

Coding/Scoring 
 
 
 

Core 
question 

from 
OECD 

6 : การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงย่อมน ามา
ซึ่งความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน 
7 : อัตราเงินเฟ้อที่สูงหมายถึงต้นทุนค่าครอง
ชีพก็สูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
8 : เราสามารถลดความเสีย่งจากการลงทุน
ในหุ้นสามญัโดยการลงทุนในหุ้นหลายๆกลุม่
ที่แตกต่างกัน 
9 : หุ้นสามญัมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นกู้ 
10 :  ในปี 2557 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
คุ้มครองเงินฝากในกรณีที่สถาบันการเงิน
ดังกล่าวปิดกิจการ/ล้มละลาย เป็นวงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท 
 

Label :  
ถ้าตอบ ถูก = 1 ถ้าตอบผิด = 0 ถ้าตอบว่าไม่ทราบ= 0 
6 : T 
7 : T 
8 : T 
9 : F 
10 : F 

QK5 
ASKALL 
QK5_1 

 
QK5_2 

 
 

QK5_3 
 

QK5_4 
QK5_5 
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ตารางที่ 64 :  ส่วนที่ 5 ระดับความรู้ในส่วนของความเสีย่งและผลตอบแทน 
ค าถาม 

ส่วนที่ 5 : ระดับความรู้ในสว่นของความ
เสี่ยงและผลตอบแทน 

ค าชี้แจง : กรุณาตอบ T ในขอ้ความที่เป็น
จริง และตอบ F ในข้อความทีเ่ป็นเท็จ หากไม่

ทราบให้ตอบDK ใน ช่องวา่งที่ก าหนด 

Coding/Scoring 
 
 
 

Core 
question 

from OECD 

1 : หากตอนต้นปีลงทุนในหุ้นสามัญที่ 10 บาท 
เมื่อส้ินปีราคาอยู่ที่ 11 บาท ผลตอบแทนคือ 10% 

2 : LTF นั้นเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญทีจ่ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ไม่น้อยกว่า 65% 
ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน 

3 : การลงทุนหุ้นสามัญในประเทศหรือ
ต่างประเทศนั้นมีความเส่ียงเท่ากัน 

4 : ตราสารหนี้ที่เครดิตเรทติ้ง BBB- ให้
ผลตอบแทนทีค่าดหวงัต่ ากว่าตราสารหนี้ที่มีเร
ตติ้ง AAA 

5 : นักลงทุนวัยเกษียณรับความเส่ียงได้น้อย
กว่าพนักงานเอกชนอาย ุ30 ปี 

6 : เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตวัลดลง จะท าให้
ราคาหุ้นกู้เอกชนปรับตัวลงไปดว้ยเช่นกัน 

7 : หากเปรียบเทียบ ทองค า , หุ้นกู้เอกชน , 
หุ้นสามัญ จะสามารถสรุปไดว้่าทองค ามี
ผลตอบแทนสูงที่สุดในระยะยาว 

8 : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future) จะมีการ
จ่ายปันผล เมื่อสินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีการจ่ายปัน
ผล 

9 : หุ้นกู้เอกชนน้ันไมจ่่ายปันผล ในขณะทีหุ่้น
สามัญจะจ่ายปันผลเมื่อธุรกจิมีก าไร 

10 : ผู้ที่ถือครอง SET50 Index Call Option 
จะได้รับหุ้นสามัญใน SET50 เมื่อท าการใช้สิทธิ์
ในการซื้อ 

Label :  

ถ้าตอบ ถูก = 1 ถ้าตอบผิด = 0 ถ้าตอบว่าไม่ทราบ =0 

1 : T 

2 : T 

3 : F 

4 : F 

5 : T 

6 : F 

7: F 

8: F 

9 : T 

10 : F 

 

ASKALL 
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 ตารางที่ 65 :  ส่วนที่ 6 การมีสว่นร่วมและข้อเสนอแนะส าหรับตลาดทุน 
ส่วนที่ 6 : การมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะ
ส าหรับตลาดทุน (23ข้อ) 
6-1: การมีส่วนร่วมในตลาดทุน 

ค าชี้แจง : ท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่าง
ส าหรับความถี่ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์/ตรา
สารทางการเงินเพื่อการลงทนุของท่านเอง 
 

Coding/Scoring 
 
 
 

Core 
question 

from OECD 

ผลิตภัณฑ์/ตราสารทางการเงินเพื่อการลงทุน ซื้อขาย
อย่าง
น้อยวัน
ละครั้ง 

  

ซื้อขาย
อย่าง
น้อย

อาทิตย์
ละครั้ง 

ซื้อขาย
อย่าง
น้อย

เดือนละ
ครั้ง 

ซื้อขาย
อย่าง
น้อยปี
ละ ครั้ง 

ไม่เคย
ซื้อขาย
เลย 

 

1.หุ้นสามญั [SET] 
2.หุ้นสามญั [MAI] 
3.ใบส าคญัแสดงสิทธิใ์นการจะซือ้หุ้นสามัญ 
(Warrant) 
4.ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพันธ ์
(Derivative Warrant [DW]) 
5.กองทุนรวมตราสารทุน 
6.กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น 
7.กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว 
8.กองทุนรวมตลาดเงิน 
9.กองทุนรวมผสม 
10.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
11.กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ ์
(เช่น กองทุนน้ ามัน,กองทุนทองค า) 
12.กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) 
13.กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
14.ETF (Exchange Traded Fund เช่น กองทุน
เปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ) 
15. LTF 
16.RMF 
17.อื่นๆ (โปรดระบุ)__________ 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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 ตารางที่ 66 :  ค าถามส่วนแทรกด้านความเชื่อมั่นในแต่ละหมวด 

 
ค าถามส่วนแทรก 

ด้านความเชื่อมั่นในแต่ละหมวด 

Coding 
 
 
 

Core question from OECD 

หมวดที่ 3 

C1 :ถ้าก าหนดให้คะแนน(%)มีค่าระหว่าง 0-100 
โดย 0 คือแย่ทีสุ่ดและ 100 คือดีทีสุ่ดแลว้  ท่าน
คิดว่าตัวทา่นเองเป็นผู้มพีฤติกรรมทางการเงิน

อยู่ในระดบั______________คะแนน(%) (โปรด
ระบุ) 

Label : Self Comparison 

Input number 

ASKALL 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย 

-Low = 75% ของmedian 

-Average  

-High = 125% ของ median income  

หมวดที่ 3 

C2 :ถ้าก าหนดให้คะแนน(%)มีค่าระหว่าง 0-100 
โดย 0 คือแย่ทีสุ่ดและ 100 คือดีทีสุ่ดแลว้  ท่าน
คิดว่าตัวทา่นเองเป็นผู้มีทัศนคติทางการเงินอยู่

ในระดับ______________คะแนน(%) (โปรด
ระบุ) 

Label : Self Comparison 

Input number 

ASKALL 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย 

-Low = 75% ของmedian 

-Average  

-High = 125% ของ median income 

หมวดที่ 4 

C3 : ถ้าก าหนดให้คะแนน(%)มีค่าระหวา่ง 0-100 
โดย 0 คือแย่ทีสุ่ดและ 100 คือดีทีสุ่ดแลว้  ท่าน
คิดว่าตัวทา่นเองเป็นผู้มีความรู้ทางการเงินอยูใ่น

ระดับ______________คะแนน(%) (โปรดระบุ) 

Label : Self Comparison 

Input number 

ASKALL 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย 

-Low = 75% ของmedian 

-Average  

-High = 125% ของ median income 

หมวดที่ 5 

C4 : ถ้าก าหนดให้คะแนน(%)มีค่าระหวา่ง 0-100 
โดย 0 คือแย่ทีสุ่ดและ 100 คือดีทีสุ่ดแลว้  ท่าน
คิดว่าตัวทา่นเองเป็นผู้มีความรู้ด้านความเสี่ยง
และผลตอบแทนอยูใ่นระดับ___________

คะแนน(%) (โปรดระบุ) 

Label : Self Comparison 

Input number 

ASKALL 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย 

-Low = 75% ของmedian 

-Average  

-High = 125% ของ median income 

 


