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วตัถปุระสงคแ์ละกรอบโครงการ

1. วเิคราะห์โอกาสการขยายฐานนักลงทุนในแต่ละจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดที่มีลักษณะ
ใกลเ้คยีงกัน เพือ่ใหต้ลาดหลักทรัพยฯ์ สามารถจัดสรรทรัพยากรทีใ่ชใ้นการขยายฐานนัก
ลงทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

2. น าเสนอขอ้เสนอแนะเชงิกลยทุธด์า้นการตลาด (Marketing Strategy) ทีเ่หมาะสมกับแต่
ละภมูภิาค หรอืกลุม่จังหวัดทีม่ลีักษณะใกลเ้คยีงกัน เพือ่ดงึดดูใหก้ลุม่ผูม้ศีักยภาพในการ
ลงทุนเริม่ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ละรักษากลุ่มนักลงทุนบุคคลใหม้กีารลงทุนอย่าง
ตอ่เนือ่ง

3. น าเสนอขอ้เสนอแนะเชงิกลยุทธ์ดา้นการใหค้วามรูผู้ล้งทุน (Investor Education 
Strategy) ทีเ่หมาะสมกับแต่ละภูมภิาค หรอืกลุ่มจังหวัดทีม่ลีักษณะใกลเ้คยีงกัน เพื่อ
วางรากฐานความรูค้วามเขา้ใจดา้นการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์
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กลุม่ตัวอยา่งเป้าหมายและนยิามในการศกึษา

ระดบัอาย ุ :

Potential  Retail  Investors

มรีายไดส้ว่นตวัเฉลีย่ตอ่เดอืนไมต่ า่กวา่ 
20,000 บาท* หรอื มเีงนิออม/สนิทรัพย์
เพือ่การลงทนุไมต่ า่กวา่ 50,000 บาท

รายไดต้อ่บคุคล :

ทีพ่กัอาศยั :

ส ารวจความสนใจ  : 

ส ารวจการรูจ้กั       :

สถานะการลงทนุ :

การรูจ้กัตลาดหลกัทรพัยฯ์

มกีารซือ้ขายผลติภัณฑใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

หรอื กองทนุรวมหุน้ในชว่งใน 1 ปีทีผ่า่นมา 

Current  Retail  Investors

(กลุม่นกัลงทนุบคุคล) (กลุม่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุ)

อายไุมต่ า่กวา่ 20 ปี

มคีวามสนใจในการลงทนุในหุน้ หรอื
กองทนุรวมหุน้ในอนาคต

พักอาศยั หรอื ท างานอยูใ่นจังหวัดทีท่ าการศกึษา

*อา้งองิรายไดส้ว่นตัวเฉลีย่ตอ่เดอืนของผูล้งทนุในตา่งจังหวดัทีม่สีดัสว่นมากทีส่ดุ จากผลการวจัิยโครงการวจัิยผูล้งทนุ (Investor Research 

Survey), มกราคม 2554

วตัถปุระสงคแ์ละกรอบโครงการ
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ขอนแกน่
เชยีงใหม่

ภาคเหนอื :

เชยีงราย พษิณุโลก

ภาคตะวนัออก :

ภาคอสีาน :

อบุลราชธานีขอนแกน่นครราชสมีา อดุรธานี

สรุาษฎรธ์านี

ภาคใต้ :

สงขลา

จันทบรุีชลบรุี

 พืน้ทีก่ารศกึษา : คณะผูว้จัิยพจิารณาศกึษาขอ้มูลของกลุ่มตัวอย่าง

เป้าหมายในพืน้ทีต่า่งจังหวัดทัง้ 4 ภมูภิาค ไดแ้ก ่ภาคเหนือ ภาคอสีาน 

ภาคตะวันออก และภาคใต ้(ไม่รวมกรุงเทพมหานครและจังหวัดใน

ปรมิณฑล) รวม 11 พืน้ที ่ประกอบดว้ย

วตัถปุระสงคแ์ละกรอบโครงการ
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สดัสว่นกลุม่ตัวอยา่งแบง่ตามพืน้ที่

กลุม่นักลงทนุ
(Current Retail Investors) 

ภาคเหนอื

ภาคตะวนัออก 

ภาคอสีาน

ภาคใต ้

(จ านวน) , %

(120), 

27% 

กลุม่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุ
(Potential Retail Investors) 

(80), 
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(160), 
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(80), 
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ภาคตะวนัออก 
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กลุม่ตวัอยา่งในตา่งจังหวัดทัง้ส ิน้ 1,100 ตวัอยา่ง แบง่เป็นกลุม่นักลงทนุ 

40% และกลุม่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุ 60% ทัง้นี ้กลุม่ตวัอยา่งกระจาย

ออกเป็น 4 ภาค ในสดัสว่นเทา่กนั

(180), 

27% 

(120), 
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(240), 
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วตัถปุระสงคแ์ละกรอบโครงการ
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Key Research Summary vs. 
Key Behavior Finding

คณะผูว้จัิยสรปุประเด็นส าคัญจากผลการวจัิยโครงการวจัิยผูม้ศีักยภาพลงทนุในตลาดหลกัทรัพย ์(Potential retail Investors) และนักลงทนุ

บคุคล (Current retail Investors) ในตา่งจังหวดั โดยพจิารณาเนน้ขอ้มลูทีม่ปีระเด็นทีน่่าสนใจ หรอืมนัียส าคัญทางสถติเิป็นหลัก

ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่นักลงทนุ vs. กลุม่ผูม้ศีักยภาพลงทนุ

ความแตกตา่งระหวา่ง High vs. Low Urbanization

ความแตกตา่งระหวา่งภมูภิาค

เหตผุลทีไ่มส่นใจลงทนุในหุน้และกองทนุรวมหุน้
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ม ีCharacter ทีเ่อือ้ตอ่การลงทนุ
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Character กลุม่นักลงทนุตา่งจังหวัด

เป็นเศรษฐตีา่งจงัหวดั

เสพขา่วสาร ผา่นสือ่ออนไลน์

มเีงนิใชจ้า่ยในชวีติประจ าวันไดอ้ยา่งสบาย “เหลอืกนิ เหลอืใช ้เหลอืเก็บ”

สือ่และสงัคมออนไลน ์เป็นสว่นหนึง่ในชวีติประจ าวัน และเขา้มามบีทบาทในการหาขอ้มลู

การลงทนุของนักลงทนุตา่งจงัหวดั

เป็นผูม้ทีศันคตดิา้นการเงนิและการลงทนุในแงบ่วก

 ลงทนุในหุน้ไมต่า่งและไมเ่สยีเปรยีบคนกรงุฯ (นักลงทนุ 74% / ผูม้ศีักยภาพ 60%)

เป็นผูร้บัความเสีย่งได้

เป็นผูม้คีวามรู ้และคดิวา่ตนเองมคีวามรูด้า้นการเงนิการลงทนุ

 การศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป (นักลงทนุ 68% / ผูม้ศีักยภาพ 59%)

 มคีวามรูด้า้นการเงนิและลงทนุ (นักลงทนุ 3.50 / ผูม้ศีักยภาพ 3.11)

 มคีวามรูด้า้นการลงทนุในตลาดหุน้ (นักลงทนุ 3.40 / ผูม้ศีักยภาพ 2.70)

 ตอ้งการผลตอบแทนสงูโดยไมม่ขีอ้จ ากดั (นักลงทนุ 21% / ผูม้ศีักยภาพ 12%)

 ไมส่ามารถยอมรับตอ่การขาดทนุเงนิตน้ (นักลงทนุ 9% / ผูม้ศีักยภาพ 25%)

 รายไดส้ว่นตัวตอ่เดอืน มากกวา่ 30,000 บาทขึน้ไป (นักลงทนุ 52% / ผูม้ศีักยภาพ 37%)

 รายไดค้รอบครัวตอ่เดอืน มากกวา่ 100,000 บาทขึน้ไป (นักลงทนุ 49% / ผูม้ศีักยภาพ 35%)

 มลูคา่สนิทรัพยท์ีส่ามารถลงทนุได ้มากกวา่ 100,000 บาทขึน้ไป (นักลงทนุ 72% / ผูม้ศีักยภาพ 46%)

 75% ของกลุม่นักลงทนุตา่งจังหวดั รับขอ้มลูดา้นการลงทนุจากเว็บไซตต์ลาดหลกัทรัพย์
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พฤตกิรรมการลงทนุของนักลงทนุ 

นักลงทนุยังคงมกีารเปิดบัญชหีุน้ผา่นเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุ

จากบล.มากกวา่เปิดผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต

การลงทนุในหุน้

พฤตกิรรมของนักลงทนุจะเดน่ชดัหากพจิารณารายภมูภิาค

วัตถปุระสงคส์ าคัญทีส่ดุในการลงทนุหุน้ของนักลงทนุตา่งจังหวัด คอื

ตอ้งการผลตอบแทนทีส่งูกวา่การลงทนุในสนิทรัพยป์ระเภทอืน่ๆ

การลงทนุในกองทนุรวมหุน้

นักลงทนุเลอืกเปิดบัญชกีองทนุรวมหุน้ผา่นเจา้หนา้ทีธ่นาคาร

เป็นหลัก

 นักลงทนุเกนิครึง่หนึง่เปิดบญัชผีา่นเจา้หนา้ทีฯ่ (65%) รองลงมาเป็นการเปิดผา่นชอ่งทาง
อนิเตอรเ์น็ต (38%)

 นักลงทนุเลอืกเปิดผา่นเจา้หนา้ทีธ่นาคาร (85%) รองลงมาเลอืกเปิดผา่นเจา้หนา้ทีแ่นะน าการ
ลงทนุของบรษัิทหลกัทรัพย ์(30%)

วัตถปุระสงคส์ าคัญทีส่ดุในการลงทนุกองทนุรวมของนักลงทนุ

ตา่งจังหวัด คอื 

สามารถน าไปลดหยอ่นภาษีเงนิไดบ้คุคล

9
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Character กลุม่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุตา่งจังหวัด

บางสว่นมองวา่การลงทนุในตา่งจงัหวดั เสยีเปรยีบคนกรงุ

คดิวา่ยงัมคีวามรูใ้นการลงทนุไมเ่พยีงพอ

ยอมรบัความเสีย่งไดน้อ้ยกวา่ผูล้งทนุ

ยงัคงมจีดุ Pain-point ตอ่การลงทนุ

 ไมส่ามารถยอมรับตอ่การขาดทนุเงนิตน้ (ผูม้ศีกัยภาพ 25% / นักลงทนุ 9%)

 ตอ้งการผลตอบแทนสงูโดยไมม่ขีอ้จ ากดั (ผูม้ศีกัยภาพ 12% / นักลงทนุ 21%)

 สดัสว่นทีค่ดิวา่เสยีเปรยีบ (ผูม้ศีกัยภาพ 40% / นักลงทนุ 26%) โดยเฉพาะดา้นความรวดเร็ว

และปรมิาณขอ้มลูขา่วสาร

 มคีวามรูด้า้นการเงนิและลงทนุ (ผูม้ศีกัยภาพ 3.11 / นักลงทนุ 3.50 )

 มคีวามรูด้า้นการลงทนุในตลาดหุน้ (ผูม้ศีกัยภาพ 2.70 / นักลงทนุ 3.40 )

เสพขา่วสารผา่น Mass Media เป็นหลกั

ใหค้วามส าคญักบับรกิารจากเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุมากกวา่อนิเตอรเ์น็ต

 คาดวา่จะเปิดบญัชหีุน้ผา่นเจา้หนา้ทีฯ่ (52%), คาดว่าจะเปิดผา่นเน็ต (18%)

 คาดวา่จะซือ้ขายหุน้ผา่นเจา้หนา้ทีฯ่ (49%), คาดวา่จะซือ้ขายผา่นเน็ตโดยตดัสนิใจเอง (34%)

 เปรยีบเทยีบกบันักลงทนุดา้นชอ่งทางซือ้ขายหุน้ผา่นเจา้หนา้ทีฯ่ (ผูม้ศีกัยภาพ 49% / นักลงทนุ 35%) 

การซือ้ขายผา่นอนิเตอรเ์น็ต (ผูม้ศีกัยภาพ 34% / นักลงทนุ 49%)

 กลุม่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุตา่งจังหวัด รับขอ้มลูเป็นประจ าผา่นโทรทัศนฟ์รทีวี/ีเคเบิล้ทวีทีอ้งถิน่เป็นอนัดบัแรก 

(70%) ตามดว้ยหนังสอืพมิพ ์(64%) 

 การรับขอ้มลูผา่นสือ่ออนไลนต์ า่กวา่กลุม่นักลงทนุ 

 32% ของกลุม่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุ รับขอ้มลูดา้นการลงทนุจากเว็บไซตต์ลาดหลกัทรัพย์
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พฤตกิรรมการลงทนุของผูม้ศีักยภาพลงทนุ 

คาดวา่จะลงทนุในหุน้

พฤตกิรรมของผูม้ศีักยภาพลงทนุจะเดน่ชดัหากพจิารณารายภมูภิาค

วัตถปุระสงคส์ าคัญทีส่ดุทีท่ าใหผู้ม้ศีักยภาพลงทนุในตา่งจังหวัด
ลงทนุในหุน้ คอื ตอ้งการรายไดเ้สรมิจากงานประจ า

คาดวา่จะลงทนุในกองทนุรวมหุน้

ผูม้ศีักยภาพลงทนุคาดวา่จะเปิดบัญชกีองทนุรวมหุน้ผา่นเจา้หนา้ที่
ธนาคาร มากกวา่ เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุบล.

 ผูม้ศีักยภาพลงทนุเลอืกเปิดผา่นเจา้หนา้ทีธ่นาคาร (56%) รองลงมาเลอืกเปิดผา่นเจา้หนา้ที่
แนะน าการลงทนุของบรษัิทหลกัทรัพย ์(22%)

วัตถปุระสงคส์ าคัญทีส่ดุทีท่ าใหผู้ม้ศีักยภาพลงทนุ ลงทนุในกองทนุ

คอื สามารถน าไปลดหยอ่นภาษีเงนิไดบ้คุคล

11
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สามารถท าการซือ้ขายหุน้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตไดด้ี 25% 8%

เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุมคีวามเชีย่วชาญ สามารถใหค้ าแนะน า/ค าปรกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี 18% 24%

ไดรั้บขอ้มลูการวเิคราะห ์และขอ้มลูเชงิลกึไดเ้ป็นอยา่งดี 14% 15%

สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 13% 18%

ไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร/สือ่ประชาสมัพันธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิและการลงทนุของบรษัิท
หลกัทรัพยอ์ยา่งสม า่เสมอ

10% 5%

มคีวามคุน้เคยและเชือ่ใจเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุเป็นอยา่งดี 9% 13%

จ านวนสาขาบรษัิทหลกัทรัพยท์ีใ่หบ้รกิารมคีวามเพยีงพอ 7% 11%

มกีจิกรรมเกีย่วกบัการเงนิและการลงทนุของบรษัิทหลกัทรัพยใ์หเ้ขา้รว่มอยา่งสม า่เสมอ 4% 5%

Current 
Retail Investors 

1

2

3

N = 440

Potential
Retail Investors 

N = 660

1

2

3

อนัดับบรกิารของบรษัิทหลักทรัพยท์ีส่ าคัญ
(ตอบไดค้ าตอบเดยีว)

ขณะทีนั่กลงทนุเลอืกบรกิารซือ้ขายหุน้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตไดด้ ีเป็นอันดับแรก

บรกิารทีผู่ม้ศีักยภาพลงทนุในตา่งจังหวดัใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุ

มคีวามเชีย่วชาญ สามารถใหค้ าแนะน า/ค าปรกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี(24%)
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จ านวนสาขาบรษัิทหลกัทรัพยท์ีใ่หบ้รกิารมคีวามเพยีงพอ

สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว

มคีวามคุน้เคยและเชือ่ใจเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุเป็นอยา่งดี

เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุมคีวามเชีย่วชาญ สามารถให ้
ค าแนะน า/ค าปรกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี

ไดรั้บขอ้มลูการวเิคราะห ์และขอ้มลูเชงิลกึไดเ้ป็นอยา่งดี

สามารถท าการซือ้ขายหุน้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตไดด้ี

มกีจิกรรมเกีย่วกบัการเงนิและการลงทนุของบรษัิทหลกัทรัพยใ์ห ้
เขา้รว่มอยา่งสม า่เสมอ

ไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร/สือ่ประชาสมัพันธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิและ
การลงทนุของบรษัิทหลกัทรัพยอ์ยา่งสม า่เสมอ

87%

83%

91%

84%

86%

85%

91%

83%

13%

17%

9%

16%

14%

15%

9%

17%

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

94%

92%

89%

93%

95%

93%

94%

87%

6%

8%

11%

7%

5%

7%

6%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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N = 440 N = 660

Potential
Retail Investors 

Current 
Retail Investors 

ความคดิเห็น ความคาดหวงั

ทัศนคตแิละความคาดหวังตอ่บรกิารของบรษัิทหลักทรัพยใ์นพืน้ทีภ่มูลิ าเนา (ตอบไดค้ าตอบเดยีว)

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (ไมเ่ห็นดว้ย)(ไมเ่ห็นดว้ย)

นักลงทนุมคีวามเห็นในเชงิบวกตอ่บรกิารของบรษัิทหลกัทรัพยใ์นระดับทีส่งู (>80%) แตผู่ม้ศีักยภาพลงทนุมคีวามคาดหวงั

ตอ่บรกิารของบรษัิทหลกัทรัพยใ์นระดบัทีส่งูกวา่ในทกุๆ ดา้น ยกเวน้ดา้นการซือ้ขายผา่นอนิเตอรเ์น็ต
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ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่ภาพลักษณ์ตลาดหุน้ไทย

 ตลาดหุน้ไทยมคีวามโปรง่ใสเป็นธรรม 3.36 3.55 0.00**

 นักลงทนุในตลากหุน้ไทยไดรั้บการคุม้ครองในการลงทนุทกุประเภทอยา่งเทา่เทยีมกนั
และไดม้าตรฐาน

3.42 3.59 0.01**

 การลงทนุในตลาดหุน้ไทยถอืเป็นการพนัน ไมต่า่งอะไรกบัการเลน่หวย หรอืพนันบอล 3.17 3.33 0.01**

 ตลาดหุน้ไทยมแีหลง่ขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยและเปิดเผยขอ้มลูเพยีงพอส าหรับการ
ตดัสนิใจของนักลงทนุ

3.65 3.72 0.23

 การลงทนุในตลาดหุน้ไทยเป็นชอ่งทางใหผู้ม้อี านาจและผูม้เีสน้สายในวงการ เชน่ นัก
ธรุกจิ นักการเมอืงแสวงหาผลประโยชน์

3.85 3.76 0.08

ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่ภาพลกัษณ์ตลาดหุน้และตลาดหลักทรพัยฯ์

ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่บทบาทและบรกิารของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

 บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นบรษัิทธรรมภบิาล (Good Governance) ทีด่ี 3.56 3.74 0.00**

 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มผีลติภณัฑเ์พือ่การลงทนุทีห่ลากหลาย มคีณุภาพ และตอบสนอง
ความตอ้งการของนักลงทนุไดด้ี

3.81 3.83 0.53

 บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นบรษัิททีม่คีณุภาพ และศกัยภาพในการ
เตบิโตสงู

3.78 3.86 0.10

 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย 4.00 3.95 0.22

 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มกีารสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในการลงทนุแกผู่ล้งทนุเป็นอยา่งดี 3.76 3.79 0.53

 โดยรวมแลว้ตลาดหลกัทรัพยฯ์  เป็นองคก์รทีด่มีคีณุภาพและน่าเขา้มาลงทนุ 3.76 3.80 0.40

N = 440

Sig.
Potential

Retail Investors 

** แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัทีร่ะดบั .01*หมายเหต ุ: แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัทีร่ะดบั .05

N = 660

Current 
Retail Investors 

ผูม้ศีักยภาพลงทนุในตา่งจังหวดัมมีมุมองในแงบ่วกตอ่ตลาดหุน้ไทย/ตลาดหลักทรัพยส์งูกวา่นักลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใน

ดา้นความโปรง่ใสเป็นธรรม ไดรั้บการคุม้ครองการลงทนุเทา่เทยีมกัน และบรษัิททีจ่ดทะเบยีนมธีรรมภบิาลทีด่ ีอยา่งไรก็

ตามผูม้ศีักยภาพลงทนุมมีมุมองในแงล่บสงูกวา่นักลงทนุในเรือ่งการมองวา่การลงทนุในตลาดหุน้เป็นการพนัน

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)
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คณะผูว้จิยัพจิารณาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมนักลงทนุในตา่งจงัหวัด กบัพฤตกิรรมนักลงทนุในกรงุเทพมหานครและ

ปรมิณฑลจากขอ้มลูโครงการวจิัยผูล้งทนุประจ าปี 2553 (Investor Research Survey 2010) ซึง่การเปรยีบเทยีบ

ดงักลา่วเป็นเพยีงการตัง้ขอ้สงัเกตโดยชีใ้หเ้ห็นถงึความแตกตา่งของพฤตกิรรมเฉพาะประเด็นทีน่่าสนใจและ

สามารถน ามาตัง้เป็นขอ้สงัเกตได ้ทัง้นี ้งานวจิัยดงักลา่วมขีอ้จ ากดัในดา้นเวลาการเก็บขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกนั และ

กลุม่ตวัอยา่งมสีว่นทีค่รอบคลมุนักลงทนุในตา่งจังหวัดทีร่อ้ยละ 19 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด

เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมนักลงทนุ

ในตา่งจังหวัด vs. กทม./ปรมิณฑล
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 นกัลงทนุในตา่งจงัหวดัมคีวามคดิเห็นในดา้นบวกตอ่ภาพลกัษณ์ตลาดหุน้ไทย และบทบาทและบรกิารของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สงูกวา่นกัลงทนุในกทม.และปรมิณฑล

 อยา่งไรก็ตาม นกัลงทนุในตา่งจงัหวดัมองวา่การลงทนุในตลาดหุน้ถอืเป็นการพนนั (3.17) สงูกวา่นกั

ลงทนุในกทม.และปรมิณฑล (2.89)

 นกัลงทนุในตา่งจงัหวดัซือ้ขายหุน้ผา่นเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุของบล. สงูกวา่ นกัลงทนุกทม.และ

ปรมิณฑล
 35% ของนักลงทุนต่างจังหวัดมสีัดสว่นทีซ่ ือ้ขายผ่านเจา้หนา้ทีฯ่ ซ ึง่สงูกว่านักลงทุนในกทม.และปรมิณฑล ทีม่สีัดสว่นจ านวนนักลงทุนทีซ่ ือ้

ขายผา่ยเจา้หนา้ทีฯ่ เป็นหลัก 20%

 นกัลงทนุในกทม.และปรมิณฑลสว่นใหญม่พีฤตกิรรมลงทนุกองทนุรวมหุน้โดยรอจงัหวะของตลาด  และ

ลงทนุเป็นประจ า มากกวา่นกัลงทนุในตา่งจงัหวดั ขณะที ่นกัลงทนุตา่งจงัหวดัลงทนุปลายปี คร ัง้เดยีว

มากกวา่
 นักลงทนุในกทม.และปรมิณฑลลงทนุโดยรอจังหวะซือ้ขายตามภาวะตลาด (65%) และลงทนุเป็นประจ า (21%) สงูกวา่นักลงทุนในต่างจังหวัด 

(34% และ 12% ตามล าดับ)

 นักลงทนุในตา่งจังหวดัลงทนุปลายปี ครัง้เดยีว (14%) สงูกวา่ นักลงทนุในกทม.และปรมิณฑล (1%)

 นกัลงทนุในตา่งจงัหวดัคดิวา่ตนเองมคีวามรูใ้นดา้นการเงนิและการลงทนุสงูกวา่ นกัลงทนุกทม.และ

ปรมิณฑล
 นักลงทุนต่างจังหวัดมคี่าเฉลีย่ทีค่ดิว่าตนเองมคีวามรู ้(3.50) สงูกว่านักลงทุนในกทม.และปรมิณฑล (2.84) โดยนักลงทุนต่างจังหวัดคดิว่า

ตนเองมคีวามรูด้ ีถงึ ดมีาก (Top 2 Box) (48%) สงูกวา่นักลงทนุในกทม.และปรมิณฑล (16%)
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ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่ภาพลักษณ์ตลาดหุน้ไทย

 ตลาดหุน้ไทยมคีวามโปรง่ใสเป็นธรรม 3.36 2.95

 นักลงทนุในตลากหุน้ไทยไดรั้บการคุม้ครองในการลงทนุทกุประเภทอยา่งเทา่เทยีมกนั
และไดม้าตรฐาน

3.42 2.76

 ตลาดหุน้ไทยมแีหลง่ขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยและเปิดเผยขอ้มลูเพยีงพอส าหรับ
การตดัสนิใจของนักลงทนุ

3.65 3.22

 การลงทนุในตลาดหุน้ไทยเป็นชอ่งทางใหผู้ม้อี านาจและผูม้เีสน้สายในวงการ เชน่ 
   นักธรุกจิ นักการเมอืงแสวงหาผลประโยชน์

3.85 4.04

 การลงทนุในตลาดหุน้ไทยถอืเป็นการพนัน ไมต่า่งอะไรกบัการเลน่หวย หรอืพนันบอล 3.17 2.89

นักลงทนุตา่งจงัหวัด นักลงทนุกทม./ปรมิณฑล

ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่บทบาทและบรกิารของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มผีลติภณัฑเ์พือ่การลงทนุทีห่ลากหลาย มคีณุภาพ และตอบสนอง
ความตอ้งการของนักลงทนุไดด้ี

3.81 3.49

 บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นบรษัิททีม่คีณุภาพ และศกัยภาพในการ
เตบิโตสงู

3.78 3.46

 บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นบรษัิทธรรมภบิาล (Good Governance) ทีด่ี 3.56 3.13

 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย 4.00 3.84

 โดยรวมแลว้ตลาดหลกัทรัพยฯ์  เป็นองคก์รทีด่มีคีณุภาพและน่าเขา้มาลงทนุ 3.76 3.50

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

N = 440 N = 2,276

เปรยีบเทยีบทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่ภาพลักษณ์ตลาดหุน้และตลาดหลักทรัพยฯ์

(ขอ้มลูจากโครงการวจัิยผูล้งทนุ
ประจ าปี 2553 )

(โครงการวจัิยผูม้ศัีกยภาพลงทนุใน
ตลาดหลักทรัพย ์และนักลงทนุ
บคุคลในตา่งจังหวัด ปี 2556)
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Key Research Summary vs. 
Key Behavior Finding

คณะผูว้จัิยสรปุประเด็นส าคัญจากผลการวจัิยโครงการวจัิยผูม้ศีักยภาพลงทนุในตลาดหลกัทรัพย ์(Potential retail Investors) และนักลงทนุ

บคุคล (Current retail Investors) ในตา่งจังหวดั โดยพจิารณาเนน้ขอ้มลูทีม่ปีระเด็นทีน่่าสนใจ หรอืมนัียส าคัญทางสถติเิป็นหลัก

ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่นักลงทนุ vs. กลุม่ผูม้ศีักยภาพลงทนุ

ความแตกตา่งระหวา่ง High vs. Low Urbanization

ความแตกตา่งระหวา่งภมูภิาค

เหตผุลทีไ่มส่นใจลงทนุในหุน้และกองทนุรวมหุน้
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High Urbanization

ประกอบดว้ย 5 จังหวัด ไดแ้ก ่

จังหวัดเชยีงใหม ่จังหวัดนครราชสมีา จังหวัดขอนแกน่ จังหวัดชลบรุ ีจังหวัดสงขลา 

ประกอบดว้ย 6 จังหวัด ไดแ้ก ่

จังหวัดเชยีงราย จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดจันทบุร ี

จังหวัดสรุาษฎรธ์านี

Low Urbanization

คณะผูว้จิัยสถาบันวจิัยฯธรรมศาสตร ์ประมวลและสรุปการเลอืกจังหวัดเพือ่จัดกลุม่จังหวัด High Urbanization 
และ Low Urbanization โดยพจิารณาขอ้มลูสถติใินแตล่ะจังหวัด ประกอบดว้ย 6 เกณฑ ์ไดแ้ก่
1. ขอ้มลูจ านวนบรษัิทหลกัทรัพย ์(แหลง่ขอ้มลู : ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย)

2. ขอ้มลูจ านวนธนาคารพาณชิย ์(แหลง่ขอ้มลู : ธนาคารแหง่ประเทศไทย)

3. ขอ้มลู GPP per Capita (แหลง่ขอ้มลู : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต-ิสศช.)

4. ขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้ารายจังหวัด ปี 2554 (แหลง่ขอ้มลู : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

5. ขอ้มลูดา้นอสงัหารมิทรัพยร์ายจังหวัด (แหลง่ขอ้มลู : รายงานประจ าปี Real Estate Information Center 2011, 

ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรัพย)์

6. ขอ้มลูการใชค้อมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต โทรศพัทม์อืถอื (แหลง่ขอ้มลู : ส านักงานสถติแิหง่ชาต ิปี 2555)

สรปุการแบง่จังหวัด High Urbanization และ Low Urbanization ดงันี้
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การขยายตวัของความเป็นเมอืงและความเจรญิในตา่งจังหวัด
(Urbanization)

การขยายตัวของความเป็นเมอืงออกไปสูต่่างจังหวัด สง่ผลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่
ทัง้ความเจรญิ สาธารณูปโภค รายไดป้ระชากร ไลฟ์สไตลข์องผูค้น รูปแบบการท างาน รวมไป
ถงึโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ

Opinion Leader

ตลาดระดบับน

ตลาดระดบัลา่ง

Opinion Leader

Opinion Leader

คนในตลาดระดับลา่งจะมพีฤตกิรรม
เลยีนแบบ หรอืมแีนวคดิคลอ้ยตามคนใน

ตลาดระดับบนขึน้ไป

ไลฟ์สไตลข์องผูค้นในหวัเมอืงใหญ ่มลีกัษณะเขา้ใกลก้บัคนกรงุเทพฯ มากขึน้ 
 คณุภาพชวีติของประชากรในทอ้งถิน่ดขี ึน้และผูค้นเขา้ถงึส ิง่อ านวยความสะดวก
ไดง้า่ยขึน้

 ปัจจัยหนุนน าในดา้นไลฟ์สไตลข์องผูค้นท าใหเ้กดิอปุสงคใ์หม่ๆ  และการบรโิภค
สนิคา้ทีม่ากขึน้ ซึง่ไมไ่ดต้อ้งการแคเ่พยีงสนิคา้เพือ่การยังชพีเทา่นัน้ แตย่ังตอ้งการ
สนิคา้ทีส่ะทอ้นชวีติความเป็นคนเมอืง

ทีม่า : วศนิ วณชิยว์รนันต ์THE NEW BUSINESS OPPORTUNITY,2012
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ผลจากการวจิยัพบวา่ ท ัง้กลุม่ High และ Low Urbanization แทบไมม่ปีระเด็น

ความแตกตา่งมากนกั เนือ่งจากท ัง้ 11 จงัหวดั ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหท้ าการศกึษาเป็น

จงัหวดัทีโ่ดดเดน่และมคีวามเป็นสงัคมเมอืง มากกวา่จงัหวดัอืน่ๆ ในภมูภิาค 

ภาพรวมความแตกตา่งของ High vs. Low Urbanization
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1. นักลงทนุและผูม้ศีักยภาพลงทนุใน High Urbanization เป็นผูท้ีม่คีวามรูส้งูกวา่นักลงทนุและ

ผูม้ศีักยภาพลงทนุใน Low Urbanization

ภาพรวมความแตกตา่งของ High vs. Low Urbanization

โดยผูม้ศีักยภาพลงทนุใน High Urbanization มรีายไดค้รอบครัวสงูกวา่ Low Urbanization

2. กลุม่ Low Urbanization มพีฤตกิรรมบางอยา่งทีส่ามารถตอบโจทยก์ารลงทนุทางการเงนิ ไม่

วา่จะเป็นการวางแผนลงทนุทางการเงนิตัง้แตอ่ายนุอ้ย (Young Investor) ชอบความเสีย่งและ

สามารถยอมรับความเสีย่งไดส้งู และคดิวา่ตนเองมคีวามรูด้า้นการเงนิและการลงทนุ

 มรีายไดค้รอบครัวตอ่เดอืนมากกวา่ 100,000 บาทขึน้ไป (ผูม้ศีกัยภาพ High 38% / Low 35%) 

 ผูม้ศีักยภาพใน Low Urbanization มสีดัสว่นทีว่างแผนเริม่ลงทนุกอ่นอาย ุ30 ปี (69%) สงูกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่น High Urbanization (56%)

 นักลงทนุและผูม้ศีกัยภาพใน Low Urbanization มสีดัสว่นทีค่าดหวังผลตอบแทนจากการเลน่หวย/การพนัน สงูกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่น High 
Urbanization (นักลงทนุ High 32% / Low 45%) / (ผูม้ศีักยภาพ High 31% / Low 42%) 

 ผูม้ศีักยภาพลงทนุทีอ่ยูใ่น Low Urbanization ก็มสีดัสว่นทีต่อ้งการผลตอบแทนทีส่งู โดยไมม่ขีอ้จ ากดัในการลงทนุ (15%) สงูกวา่ผูท้ี่
อยูใ่น High Urbanization (7%)

 นักลงทนุทีอ่ยูใ่น Low Urbanization มคีา่เฉลีย่ทีค่ดิวา่ตนเองมคีวามรูด้า้นการวางแผนทางการเงนิและการลงทนุ (High 3.38 / Low
3.60) รวมทัง้ความรูเ้กีย่วกบัการลงทนุในตลาดหุน้สงูกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่น High Urbanization (High 3.37 / Low 3.42) 

 มกีารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี(นักลงทนุ High 20% / Low 8%) / (ผูม้ศีกัยภาพ High 13% / Low 4%) 
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Character ของกลุม่นักลงทนุใน High vs. Low Urbanization

เนน้การลงทนุแบบ “Conservative” - “Play Safe”
 เป็นนกัลงทนุระยะยาว (Value Investor) ถอืครองยาวกวา่ 

มสีดัสว่นทีร่ะบวุา่ตนเองเป็น “นักลงทนุระยะยาว (Value Investor)” (35%) สงูกวา่นักลงทนุ Low Urbanization (31%)

มสีดัสว่นทีถ่อืครองหุน้นาน ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป (30%) สงูกวา่นักลงทนุ Low Urbanization (19%)

 เลอืกลงทนุในหุน้ทีจ่า่ยปนัผลสม า่เสมอ

มสีดัสว่นแนวทางการลงทนุในหุน้ทีม่กีารจา่ยปันผลสม า่เสมอ และพจิารณาทีก่ลุม่อตุสาหกรรม (49%, 19%) สงูกวา่นักลงทนุ Low 

Urbanization (40%, 15%)

เนน้การลงทนุระยะส ัน้ เก็งก าไร (Speculate)
 เป็นนกัลงทนุแบบเก็งก าไร (Speculator) ถอืครองส ัน้กวา่ 

ประเมนิวา่ตนเองเป็นนักลงทนุแบบเก็งก าไร (39%) สงูกวา่นักลงทนุ High Urbanization (22%)

สว่นใหญถ่อืครองหุน้ในชว่งระยะเวลา 3 เดอืน – 1 ปี (51%) สงูกวา่นักลงทนุ High Urbanization (33%)

 มคีณุสมบตัเิป็น Risk lover มากกวา่

มสีดัสว่นทีค่าดหวังผลตอบแทนจากการเลน่หวย/การพนัน (45%) สงูกวา่นักลงทนุ High Urbanization (32%) 

นักลงทนุใน High Urbanization 

นักลงทนุใน Low Urbanization 
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Character ของกลุม่ผูม้ศีักยภาพลงทนุใน High vs. Low Urbanization

ผูม้ศีกัยภาพลงทนุใน High Urbanization 

ผูม้ศีกัยภาพลงทนุใน Low Urbanization 

อนิเตอรเ์น็ตเป็นชอ่งทางส าคญัในการลงทนุ (โดยรวมผูม้ศีกัยภาพตอ้งการบรกิารเจา้หนา้ทีม่ากกวา่อนิเตอรเ์น็ต)

- มสีดัสว่นทีค่าดวา่จะเปิดบญัชหีุน้ผา่นอนิเตอรเ์น็ต (23%) สงูกวา่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุใน Low Urbanization (14%)

- มสีดัสว่นทีค่าดวา่จะซือ้ขายหุน้โดยผา่นชอ่งทางอนิเตอรเ์น็ต (69%) สงูกวา่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุใน Low Urbanization (55%)

ตวับคุคล (เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุ) เป็นชอ่งทางส าคญัในการตดิตอ่และเขา้ถงึผูล้งทนุ
- มสีดัสว่นทีค่าดวา่จะเปิดบัญชหีุน้ผา่นเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุ (54%) สงูกวา่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุใน High Urbanization (50%) 

- มสีดัสว่นทีค่าดวา่จะซือ้ขายผา่นเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุ (50%) สงูกวา่ผูม้ศีกัยภาพทีอ่ยูใ่น High Urbanization (46%)

- มสีดัสว่นเลอืกซือ้ขายกองทนุผา่นเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุบล. (18%) สงูกวา่ผูม้ศีกัยภาพทีอ่ยูใ่น High Urbanization (7%)

มคีณุสมบตัเิป็น Risk lover มากกวา่ (โดยรวมผูม้ศีกัยภาพรบัความเสีย่งไดน้อ้ยกวา่นกัลงทนุ)

- มสีดัสว่นทีค่าดหวังผลตอบแทนจากการเลน่หวย/การพนัน (42%) สงูกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่น High Urbanization (31%)

- มสีดัสว่นทีต่อ้งการผลตอบแทนทีส่งู โดยไมม่ขีอ้จ ากดัในการลงทนุ (15%) สงูกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่น High Urbanization (7%)
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Key Research Summary vs. 
Key Behavior Finding

คณะผูว้จัิยสรปุประเด็นส าคัญจากผลการวจัิยโครงการวจัิยผูม้ศีักยภาพลงทนุในตลาดหลกัทรัพย ์(Potential retail Investors) และนักลงทนุ

บคุคล (Current retail Investors) ในตา่งจังหวดั โดยพจิารณาเนน้ขอ้มลูทีม่ปีระเด็นทีน่่าสนใจ หรอืมนัียส าคัญทางสถติเิป็นหลัก

ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่นักลงทนุ vs. กลุม่ผูม้ศีักยภาพลงทนุ

ความแตกตา่งระหวา่ง High vs. Low Urbanization

ความแตกตา่งระหวา่งภมูภิาค

เหตผุลทีไ่มส่นใจลงทนุในหุน้และกองทนุรวมหุน้
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ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(% สดัสว่นกลุม่ตัวอยา่ง)

- ยอมรับการขาดทนุไดม้ากกวา่ 10% จนถงึตอ้งการผลตอบแทนสงูโดยไม่

มขีอ้จ ากดัในการลงทนุ (Risk lover) 

- ยอมรับการขาดทนุเงนิตน้ไดไ้มเ่กนิ 10% จนถงึไมย่อมรับการขาดทนุ

(Risk averter)

52%

48%

24%

76%

45%

55%

63%

37%

พฤตกิรรมการลงทนุ (% สดัสว่นกลุม่ตวัอยา่ง)

- เก็งก าไร

- ลงทนุระยะยาว

39%

27%

21%

41%

22%

39%

46%

23%

การประเมนิระดบัความรูด้า้นการลงทนุของตนเอง (คะแนนเต็ม 5)

-ความรูด้า้นการวางแผนการเงนิการลงทนุ

-ความรูด้า้นการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์

3.08

3.08

3.58

3.48

3.61

3.38

3.80

3.81

ชอ่งทางการใชบ้รกิาร (% สดัสว่นกลุม่ตัวอยา่ง)

- การซือ้ขายผา่นอนิเตอรเ์น็ต

- การใชบ้รกิารตา่งๆ ทีส่าขา

52%

38%

68%

29%

77%

20%

61%

62%

ทศันคตติอ่การลงทนุในตา่งจงัหวดั (% สดัสว่นกลุม่ตัวอยา่ง)

- รูส้กึเสยีเปรยีบนักลงทนุในกรงุเทพฯ 28% 13% 26% 33%

ภาคเหนอื

พืน้ที ่(ภมูภิาค)

ภาคอสีาน ภาคใต้

พฤตกิรรมและทัศนคตดิา้นการลงทนุทีแ่ตกตา่งกันอยา่งโดดเดน่

3 12

ภาคตะวนัออก

Current 
Retail Investors 

1 23

12 3

12

12 3

3

123

12 3

1 23

12 3

นักลงทนุในภาคใตแ้ละภาคเหนือมลีักษณะ aggressive

ขณะที ่นักลงทนุในภาคตะวนัออกและภาคอสีานมลีักษณะ 

conservative
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สามารถท าการซือ้ขายหุน้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตไดด้ี 21% 24% 29% 25%

เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุมคีวามเชีย่วชาญ สามารถใหค้ าแนะน า/
ค าปรกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี

21% 22% 15% 11%

ไดรั้บขอ้มลูการวเิคราะห ์และขอ้มลูเชงิลกึไดเ้ป็นอยา่งดี 11% 25% 10% 18%

สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 14% 8% 12% 17%

ไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร/สือ่ประชาสมัพันธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิและการลงทนุ
ของบรษัิทหลกัทรัพยอ์ยา่งสม า่เสมอ

9% 6% 11% 12%

มคีวามคุน้เคยและเชือ่ใจเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุเป็นอยา่งดี 16% 11% 5% 6%

จ านวนสาขาบรษัิทหลกัทรัพยท์ีใ่หบ้รกิารมคีวามเพยีงพอ 7% 3% 9% 8%

มกีจิกรรมเกีย่วกบัการเงนิและการลงทนุของบรษัิทหลกัทรัพยใ์หเ้ขา้รว่ม
อยา่งสม า่เสมอ

1% 1% 9% 3%

ภาคเหนอื

พืน้ที ่(ภมูภิาค)

ภาคอสีาน ภาคใต้

อนัดับบรกิารของบรษัิทหลักทรัพยท์ีส่ าคัญตอ่นักลงทนุ

1

2

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

N = 120 N = 80 N = 160 N = 80

**หมายเหต ุ: แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัทีร่ะดบั .01

Sig. 0.001**

ภาคตะวนัออก

(ตอบไดค้ าตอบเดยีว)Current 
Retail Investors 

นักลงทนุในภาคเหนอื ภาคอสีาน และภาคใตใ้หค้วามส าคญั

กบัคณุภาพของบรกิารซือ้ขายผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตเป็น

อนัดับแรก

นักลงทนุในภาคตะวนัออก ใหค้วามส าคัญกับคณุภาพของ

บทวเิคราะห ์และขอ้มลูเชงิลกึเป็นอันดับแรก
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ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่ภาพลักษณ์ตลาดหุน้ไทย

 ตลาดหุน้ไทยมคีวามโปรง่ใส เป็นธรรม 2.85 3.63 3.55 3.48 0.000**

 นักลงทนุในตลากหุน้ไทยไดรั้บการคุม้ครองในการลงทนุทกุประเภทอยา่ง
เทา่เทยีมกนัและไดม้าตรฐาน

3.03 3.63 3.50 3.68 0.000**

 ตลาดหุน้ไทยมแีหลง่ขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยและเปิดเผยขอ้มลู
เพยีงพอส าหรับการตัดสนิใจของนักลงทนุ

3.34 3.96 3.72 3.68 0.000**

 การลงทนุในตลาดหุน้ไทยเป็นชอ่งทางใหผู้ม้อี านาจและผูม้เีสน้สายใน
วงการ เชน่ นักธรุกจิ นักการเมอืงแสวงหาผลประโยชน์

3.75 3.95 3.76 4.16 0.002**

 การลงทนุในตลาดหุน้ไทยถอืเป็นการพนัน ไมต่า่งอะไรกบัการเลน่หวยหรอื
พนันบอล

3.07 3.45 2.96 3.45 0.000**

ภาคเหนอื

พืน้ที ่(ภมูภิาค)

ภาคอสีาน ภาคใต้

ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่ภาพลักษณ์ตลาดหุน้และตลาดหลักทรัพยฯ์

ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่บทบาทและบรกิารของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

 ตลาดหลักทรัพยฯ์ มผีลติภัณฑเ์พือ่การลงทนุทีห่ลากหลาย มคีณุภาพ และ
ตอบสนองความตอ้งการของนักลงทนุไดด้ี

3.60 3.88 3.89 3.88 0.002**

 บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เป็นบรษัิททีม่คีณุภาพ และ
ศักยภาพในการเตบิโตสงู

3.46 3.94 3.86 3.95 0.000**

 บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เป็นบรษัิทธรรมภบิาล (Good 
Governance) ทีด่ี

3.14 3.88 3.63 3.75 0.000**

 ตลาดหลักทรัพยฯ์ มบีทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเตบิโตของ
เศรษฐกจิไทย

3.84 4.08 4.00 4.16 0.010**

 ตลาดหลักทรัพยฯ์ มกีารสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในการลงทนุแกผู่ล้งทนุ
เป็นอยา่งดี

3.54 4.04 3.71 3.90 0.000**

 โดยรวมแลว้ตลาดหลักทรัพยฯ์  เป็นองคก์รทีด่มีคีณุภาพและน่าเขา้มา
ลงทนุ

3.54 3.93 3.81 3.85 0.001**

คา่เฉลีย่ (Mean)

ภาคตะวนัออก

** แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัทีร่ะดบั .01*หมายเหต ุ: แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัทีร่ะดบั .05

Sig.

Current 
Retail Investors 

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

นักลงทนุในภาคตะวนัออกมทัีศนคตใินเชงิบวกตอ่ภาพลักษณ์ บทบาท และบรกิารของตลาดหลักทรัพยม์ากทีส่ดุ 

นักลงทนุในภาคใตม้ทัีศนคตใินเชงิลบตอ่ภาพลักษณ์ บทบาท และบรกิารของตลาดหลักทรัพยม์ากทีส่ดุ 
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ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(% สดัสว่นกลุม่ตัวอยา่ง)

-ยอมรับการขาดทนุไดม้ากกวา่ 10% จนถงึตอ้งการผลตอบแทนสงูโดยไมม่ี

ขอ้จ ากดัในการลงทนุ (Risk lover) 

-ยอมรับการขาดทนุเงนิตน้ไดไ้มเ่กนิ 10% จนถงึไมย่อมรับการขาดทนุ(Risk

averter)

36%

64%

16%

84%

20%

80%

26%

74%

ทศันคตดิา้นการลงทนุ (% สดัสว่นกลุม่ตัวอยา่ง)

- ตัดสนิใจลงทนุดว้ยตนเองมากกวา่เชือ่ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ

- การเห็นคนอืน่ลม้เหลวในการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยท์ าใหไ้มก่ลา้ลงทนุ

56%

55%

41%

70%

77%

61%

71%

41%

การประเมนิระดบัความรูด้า้นการลงทนุของตนเอง (คะแนนเต็ม 5)

- ความรูด้า้นการวางแผนการเงนิการลงทนุ

- ความรูด้า้นการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์

2.81

2.54

3.16

2.69

3.17

2.59

3.38

3.18

ชอ่งทางการใชบ้รกิาร (% สดัสว่นกลุม่ตัวอยา่ง)

- คาดวา่จะเปิดบญัชกีบัเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุทีบ่รษัิทหลกัทรัพย์

- ไมท่ราบวา่มชีอ่งทางเปิดบญัชใีดบา้ง

- คาดวา่จะซือ้ขายผา่นอนิเตอรเ์น็ต

- ไมท่ราบวา่มชีอ่งทางซือ้ขายใดบา้ง

56%

24%

46%

17%

19%

42%

51%

54%

61%

18%

74%

19%

56%

13%

57%

19%

ทศันคตติอ่การลงทนุในตา่งจงัหวดั (% สดัสว่นกลุม่ตัวอยา่ง)

- รูส้กึเสยีเปรยีบนักลงทนุในกรงุเทพฯ 32% 27% 49% 43%

ภาคเหนอื

พืน้ที ่(ภมูภิาค)

ภาคอสีาน ภาคใต้

พฤตกิรรมและทัศนคตดิา้นการลงทนุทีแ่ตกตา่งกันอยา่งโดดเดน่

ภาคตะวนัออก

1 23

1 2

1 23

3

123

1 23

1 2 3

12 3

Potential
Retail Investors 

2

1 22 3

12 3

1 23

1 23

Pain point
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อนัดับบรกิารของบรษัิทหลักทรัพยท์ีส่ าคัญตอ่ผูม้ศีักยภาพลงทนุ

เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุมคีวามเชีย่วชาญ สามารถใหค้ าแนะน า/ค าปรกึษา
ไดเ้ป็นอยา่งดี

32% 25% 18% 24%

สามารถตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 12% 22% 20% 20%

ไดรั้บขอ้มลูการวเิคราะห ์และขอ้มลูเชงิลกึไดเ้ป็นอยา่งดี 15% 18% 17% 9%

สามารถเชือ่ใจเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุไดเ้ป็นอยา่งดี 12% 14% 13% 11%

จ านวนสาขาบรษัิทหลกัทรัพยท์ีใ่หบ้รกิารจะมคีวามเพยีงพอ 13% 4% 10% 16%

สามารถท าการซือ้ขายหุน้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตไดด้ี 7% 13% 6% 8%

ไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร/สือ่ประชาสมัพันธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิและการลงทนุ
อยา่งสม า่เสมอ

5% 3% 12% 6%

มกีจิกรรมเกีย่วกบัการเงนิและการลงทนุใหเ้ขา้รว่มอยา่งสม า่เสมอ 4% 2% 6% 7%

ภาคเหนอื ภาคอสีาน ภาคใต้

พืน้ที ่(ภมูภิาค)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

N = 180 N = 120 N = 240 N = 120

**หมายเหต ุ: แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัทีร่ะดบั .01

Sig. 0.001**

ภาคตะวนัออก

(ตอบไดค้ าตอบเดยีว)Potential
Retail Investors 

ผูม้ศีักยภาพลงทนุในภาคเหนอื ภาคตะวนัออก และภาคใต ้

ใหค้วามส าคญักับความเชีย่วชาญของเจา้หนา้ทีฯ่ และ

ความสามารถใหค้ าแนะน า/ค าปรกึษา เป็นอันดับแรก

ผูม้ศีักยภาพลงทนุในภาคอสีาน ใหค้วามส าคญัของบรกิาร

เรือ่งการตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุไดอ้ยา่งสะดวก 

รวดเร็ว เป็นอันดับแรก
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ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่ภาพลักษณ์ตลาดหุน้ไทย

 ตลาดหุน้ไทยมคีวามโปรง่ใส เป็นธรรม 3.11 3.66 3.78 3.65 0.000**

 นักลงทนุในตลากหุน้ไทยไดรั้บการคุม้ครองในการลงทนุทกุประเภทอยา่ง
เทา่เทยีมกนัและไดม้าตรฐาน

3.13 3.75 3.79 3.72 0.000**

 ตลาดหุน้ไทยมแีหลง่ขอ้มลูทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยและเปิดเผยขอ้มลู
เพยีงพอส าหรับการตัดสนิใจของนักลงทนุ

3.29 3.86 3.87 3.90 0.000**

 การลงทนุในตลาดหุน้ไทยเป็นชอ่งทางใหผู้ม้อี านาจและผูม้เีสน้สายใน
วงการ เชน่ นักธรุกจิ นักการเมอืงแสวงหาผลประโยชน์

3.59 3.72 3.92 3.72 0.001**

 การลงทนุในตลาดหุน้ไทยถอืเป็นการพนัน ไมต่า่งอะไรกบัการเลน่หวย
หรอืพนันบอล

3.29 3.20 3.39 3.40 0.236

ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่บทบาทและบรกิารของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

 ตลาดหลักทรัพยฯ์ มผีลติภัณฑเ์พือ่การลงทนุทีห่ลากหลาย มคีณุภาพ 
และตอบสนองความตอ้งการของนักลงทนุไดด้ี

3.57 3.89 4.04 3.76 0.000**

 บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เป็นบรษัิททีม่คีณุภาพ และ
ศักยภาพในการเตบิโตสงู

3.58 3.98 3.98 3.93 0.000**

 บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เป็นบรษัิทธรรมภบิาล (Good 
Governance) ทีด่ี

3.38 3.95 3.85 3.86 0.000**

 ตลาดหลักทรัพยฯ์ มบีทบาทส าคัญในการสนับสนุนการเตบิโตของ
เศรษฐกจิไทย

3.68 4.07 4.06 3.98 0.000**

 ตลาดหลักทรัพยฯ์ มกีารสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในการลงทนุแกผู่ล้งทนุ
เป็นอยา่งดี

3.51 3.83 3.98 3.78 0.000**

 โดยรวมแลว้ตลาดหลักทรัพยฯ์  เป็นองคก์รทีด่มีคีณุภาพและน่าเขา้มา
ลงทนุ

3.48 3.93 4.02 3.72 0.000**

พืน้ที ่(ภมูภิาค)

Potential
Retail Investors 

ภาคเหนอื ภาคอสีาน ภาคใต้

คา่เฉลีย่ (Mean)

ทัศนคตแิละความคดิเห็นตอ่ภาพลักษณ์ตลาดหุน้และตลาดหลักทรัพยฯ์

ภาคตะวนัออก

** แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัทีร่ะดบั .01*หมายเหต ุ: แตกตา่งอยา่งมนัียส าคญัทีร่ะดบั .05

Sig.

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

ผูม้ศีักยภาพลงทนุภาคอสีานมทัีศนคตเิชงิบวกตอ่ตลาดหุน้ไทย และตลาดหลักทรัพยใ์นเกอืบทกุประเด็น ยกเวน้ประเด็น

ทีว่า่ “การลงทนุในตลาดหุน้ไทยเป็นชอ่งทางใหผู้ม้อี านาจและผูม้เีสน้สายแสวงหาผลประโยชน”์ ผูม้ศีักยภาพภาคอสีาน

มทัีศนคตใินเชงิลบ และมสีงูกวา่ในภาคอืน่ๆ
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นักลงทนุในภาคใต ้

 นกัลงทนุมพีฤตกิรรมการลงทนุหุน้ในระยะส ัน้ ลกัษณะเก็งก าไร (Speculator)
 นักลงทนุในภาคใตม้สีดัสว่นการประเมนิตนเองวา่เป็นนักลงทนุแบบเก็งก าไร (Speculator) มากทีส่ดุ (46%) โดยเลอืกลงทนุใน

หุน้ทีม่พีืน้ฐานด ี(77%) และมอีตัราการเตบิโตสงู (49%) มากกวา่ภาคอืน่

 อนิเตอรเ์น็ตเป็นชอ่งทางส าคญัในการหาขอ้มลูและซือ้ขายหุน้ ขณะทีส่าขาบล.เป็นชอ่งทาง

ส าคญัทีไ่ปใชบ้รกิารเชน่กนั
 นักลงทนุภาคใตม้สีดัสว่นการซือ้ขายหุน้ผา่นอนิเตอรเ์น็ตโดยตัดสนิใจดว้ยตัวเองมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัภาคอืน่ (57%) หากแยก

ระดับอายพุบวา่ นักลงทนุอายนุอ้ย (Young Investor - นอ้ยกวา่ 35 ปี) และนักลงทนุสงูอาย ุ(มากกวา่ 35 ปี) ในภาคใต ้มสีดัสว่น

ซือ้ผา่นอนิเตอรเ์น็ตมากกวา่ภาคอืน่ๆ เชน่กนั (71% และ 53%)

 นักลงทนุภาคใตไ้ปใชบ้รกิารทีส่าขาบล.มากทีส่ดุ (62%) เมือ่เทยีบกบัภาคอืน่

 เป็นเศรษฐตีา่งจงัหวดัทีม่จี านวนผูล้งทนุขาใหญ ่(Volume) สงูกวา่ภาคอืน่ๆ + สามารถยอมรบั

ความเสีย่งไดส้งู
 นักลงทนุภาคใตม้คีา่เฉลีย่เงนิเริม่ตน้ลงทนุมากทีส่ดุ (178,778 บาท) เมือ่เทยีบกบัภาคอืน่

 นักลงทนุในภาคใตย้อมรับความเสีย่งไดม้ากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบันักลงทนุภาคอืน่ๆ โดยมสีดัสว่นทีต่อ้งการผลตอบแทนทีส่งู 

โดยไมม่ขีอ้จ ากดัในการลงทนุมากทีส่ดุ (43%)

 คดิวา่ตนเองมคีวามรูใ้นดา้นการเงนิและการลงทนุ
 นักลงทนุภาคใตม้คีา่เฉลีย่ทีค่ดิวา่ตนเองมคีวามรูด้า้นการวางแผนทางการเงนิและการลงทนุ (3.80) รวมทัง้ความรูเ้กีย่วกบัการ

ลงทนุในตลาดหุน้ (3.81) สงูกวา่นักลงทนุในภาคอืน่ๆ ในทกุประเด็น

ผูม้ศีกัยภาพลงทนุในภาคใต ้

 เป็นเศรษฐตีา่งจงัหวดั ทีม่เีงนิเร ิม่ตน้ลงทนุสงูกวา่ภาคอืน่ๆ
 ผูม้ศีักยภาพลงทนุภาคใตม้คีา่เฉลีย่เงนิเริม่ตน้ลงทนุมากทีส่ดุ (75,333 บาท) เมือ่เทยีบกบัภาคอืน่

 คดิวา่ตนเองมคีวามรูใ้นดา้นการเงนิและการลงทนุ
 ผูม้ศีักยภาพลงทนุภาคใตม้คีา่เฉลีย่ทีค่ดิวา่ตนเองมคีวามรูด้า้นการวางแผนทางการเงนิและการลงทนุ (3.38) รวมทัง้ความรู ้

เกีย่วกบัการลงทนุในตลาดหุน้ (3.18) สงูกวา่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุในภาคอืน่ๆ ในทกุประเด็น

 ผูม้ศีักยภาพลงทนุในภาคใต ้มสีดัสว่นทีไ่มท่ราบวา่จะเปิดพอรต์หุน้และซือ้หุน้ผา่นชอ่งทางใดนอ้ยกวา่ภาคอืน่ๆ
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นักลงทนุในภาคเหนอื

 นกัลงทนุมพีฤตกิรรมการลงทนุหุน้ในระยะส ัน้ ลกัษณะเก็งก าไร (Speculator)
 นักลงทนุในภาคเหนอืมสีดัสว่นการประเมนิตนเองวา่เป็นนักลงทนุแบบเก็งก าไร (Speculator) มาก รองจากภาคใต ้ (39%) 

โดยเลอืกลงทนุในหุน้รายตวัตามกระแสขา่วมากทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัภาคอืน่ (34%)

 นกัลงทนุในภาคเหนอืใหค้วามส าคญักบัเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุมากกวา่ภาคอืน่ๆ
 จากสดัสว่นลงทนุ 100% นักลงทนุในภาคเหนอืมกีารซือ้ขายผา่นเจา้หนา้ทีฯ่ มากทีส่ดุ (48%) เมือ่เทยีบกบันักลงทนุภาคอืน่ๆ

 หากแยกระดับอายพุบวา่ นักลงทนุสงูอาย ุ(มากกวา่ 35 ปี)ในภาคเหนอื มสีดัสว่นซือ้ผา่นเจา้หนา้ทีฯ่ มากกวา่ภาคอืน่ๆ (65%)

 เป็นเศรษฐตีา่งจงัหวดั + สามารถยอมรบัความเสีย่งไดส้งู
 มสีดัสว่นเงนิเริม่ตน้ลงทนุซือ้หุน้ครัง้แรก 100,000 บาทขึน้ไป (30%) สดัสว่นมากกวา่ภาคอืน่ ขณะทีม่คีา่เฉลีย่เงนิเริม่ตน้

ลงทนุ (173,712 บาท) สงูรองจากภาคใต ้

 นักลงทนุในภาคเหนอืยอมรับความเสีย่งไดม้ากเป็นอนัดบัสองรองจากภาคใต ้โดยมสีดัสว่นทีต่อ้งการผลตอบแทนทีส่งู โดยไม่

มขีอ้จ ากดัในการลงทนุ (22%)

ผูม้ศีกัยภาพลงทนุในภาคเหนอื

 ผูม้ศีกัยภาพลงทนุสามารถยอมรบัความเสีย่งได้
 ผูม้ศีักยภาพในภาคเหนอืมสีดัสว่นทีต่อ้งการผลตอบแทนทีส่งู โดยไมม่ขีอ้จ ากดัในการลงทนุมากทีส่ดุ (25%) เมือ่เทยีบกบั

ภาคอืน่
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นักลงทนุในภาคตะวันออก

 ผูม้ศีกัยภาพในการลงทนุคดิวา่ตนเองมคีวามรูค้วามเขา้ใจเร ือ่งการลงทนุไมเ่พยีงพอ

รวมท ัง้มกีารรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการลงทนุนอ้ยกวา่ภาคอืน่ๆ
 ผูม้ศีักยภาพลงทนุภาคตะวันออกมสีดัสว่นทีไ่มท่ราบวา่จะเปิดพอรต์หุน้ (42%) และซือ้ขายหุน้ (54%) ผา่นชอ่งทางใดมากทีส่ดุ

เมือ่เทยีบกบัภาคอืน่

 ผูม้ศีักยภาพลงทนุภาคตะวันออกมสีดัสว่นไมไ่ดรั้บรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการลงทนุ (64%) สงูกวา่ภาคอืน่

 นกัลงทนุใหค้วามส าคญักบับรกิารของบล.ในเรือ่งขอ้มลูเป็นอนัดบัแรก
 นักลงทนุภาคตะวันออกใหค้วามส าคญัของบรกิารในเรือ่งการไดรั้บขอ้มลูการวเิคราะห ์และขอ้มลูเชงิลกึไดเ้ป็นอยา่งด ีจาก

สาขาบรษัิทหลกัทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก ตา่งจากนักลงทนุในภาคอืน่ๆ ทีต่อ้งการบรกิารซือ้ขายทางอนิเตอรเ์น็ตเป็นอยา่งดี

 ผูม้ศีกัยภาพลงทนุมพีฤตกิรรมเชือ่ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ มากกวา่วเิคราะหด์ว้ยตวัเอง 
 ผูม้ศีักยภาพลงทนุในภาคตะวันออกมสีดัสว่นนอ้ยทีส่ดุทีจ่ะตดัสนิใจลงทนุจากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยตนเองมากกวา่ฟังค าแนะน า

จากผูเ้ชีย่วชาญ (41%) กลา่วคอื ใหค้วามส าคญักบัค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ

 นกัลงทนุมพีฤตกิรรมการลงทนุหุน้ในลกัษณะการลงทนุระยะยาว และถอืครองหุน้ยาวกวา่

ภาคอืน่ๆ โดยเลอืกลงทนุในหุน้ปนัผล (Value Investor) และเลอืกหลายกลุม่อตุสาหกรรม
 นักลงทนุมสีดัสว่นทีป่ระเมนิวา่ตนเองเป็นนักลงทนุระยะยาว มากทีส่ดุเมือ่เทยีบกบันักลงทนุภาคอืน่ (41%) โดยมสีดัสว่นการ

ถอืครองหุน้มากกวา่ 1 ปีขึน้ไป สงูกวา่ภาคอืน่ๆ (33%)

 เมือ่เปรยีบเทยีบแนวทางการลงทนุในแตล่ะภมูภิาค พบวา่นักลงทนุภาคตะวันออกมสีดัสว่นการเลอืกลงทนุในหุน้ทีม่กีารจา่ยปัน

ผลสม า่เสมอมากทีส่ดุ (50%) รวมทัง้มสีดัสว่นทีเ่ลอืกลงทนุในหลายๆ กลุม่อตุสาหกรรม (24%) มากกวา่ภาคอืน่ๆ

 ผูม้ศีกัยภาพลงทนุจะไมล่งทนุถา้ไมม่คีวามพรอ้มทางการเงนิเพยีงพอ และการทีเ่ห็นคนอืน่

ลม้เหลวจากการลงทนุ จะท าใหผู้ม้ศีกัยภาพในภาคตะวนัออกไมก่ลา้ลงทนุ
 ผูม้ศีักยภาพลงทนุภาคตะวันออก (90%) คดิวา่จะไมค่ดิลงทนุ หากไมม่คีวามพรอ้มทางการเงนิเพยีงพอ(สดัสว่นสงูกวา่ภาคอืน่)

 ผูม้ศีักยภาพลงทนุภาคตะวันออก (70%) เห็นความลม้เหลวของผูอ้ ืน่แลว้ท าใหไ้มก่ลา้ลงทนุ (สดัสว่นสงูกวา่ภาคอืน่)

Pain point
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นักลงทนุในภาคอสีาน

 นกัลงทนุมพีฤตกิรรมการลงทนุหุน้ในลกัษณะการลงทนุระยะยาว และถอืครองหุน้ยาวรอง

จากภาคตะวนัออก นอกจากนี ้ยงัเลอืกลงทนุในหุน้ปนัผล (Value Investor)
 นักลงทนุภาคอสีานมสีดัสว่นทีป่ระเมนิวา่ตนเองเป็นนักลงทนุระยะยาว (39%) รองจากภาคตะวันออก

 นักลงทนุภาคอสีานมสีดัสว่นการถอืครองหุน้มากกวา่ 1 ปีขึน้ไป (28%) รองจากภาคตะวันออก

 เมือ่เปรยีบเทยีบแนวทางการลงทนุในแตล่ะภมูภิาค พบวา่นักลงทนุภาคอสีานมสีดัสว่นการเลอืกลงทนุในหุน้ทีม่กีารจา่ย

ปันผลสม า่เสมอมาก รองจากภาคตะวันออก (48%) นอกจากนี ้มสีดัสว่นเลอืกลงทนุเจาะบางกลุม่อตุสาหกรรม  (14%) 

และ เลอืกลงทนุตามค าแนะน าของผูอ้ ืน่ (20%) มากทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบัภาคอืน่ๆ

 นกัลงทนุใหค้วามส าคญักบับรกิารของบล.ในเรือ่งการซือ้ขายทางอนิเตอรเ์น็ตเป็นอนัดบั

แรก
 นักลงทนุในภาคอสีานใหค้วามส าคญัของบรกิารในเรือ่ง ”การซือ้ขายหุน้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตไดด้”ี จากบรษัิทหลกัทรัพย์

เป็นอนัดับแรก โดยมสีดัสว่นสงูกวา่ภาคอืน่ๆ (29%)

ผูม้ศีกัยภาพลงทนุในภาคอสีาน

 ผูม้ศีกัยภาพลงทนุมสีดัสว่นของกลุม่ทีไ่มส่ามารถยอมรบัการขาดทนุเงนิตน้สงูกวา่ภาคอืน่
 ผูม้ศีักยภาพลงทนุในภาคอสีานมสีดัสว่นทีต่อบวา่ไมส่ามารถยอมรับตอ่การขาดทนุเงนิตน้ไดเ้ลย สงูกวา่ภาคอืน่ (30%) 

Pain point

 นกัลงทนุระบวุา่มสีาขาบรษิทัหลกัทรพัยท์ ีส่ะดวกในการไปใชบ้รกิารนอ้ยกวา่นกัลงทนุใน

ภาคอืน่ๆ รวมท ัง้มสีดัสว่นการไปใชบ้รกิารนอ้ยทีส่ดุ เชน่กนั
 มสีาขาบล.ทีส่ะดวกไปใชบ้รกิาร (67%) นอ้ยกวา่ภาคอืน่ และ มสีดัสว่นการไปใชบ้รกิาร (20%) นอ้ยกวา่ภาคอืน่

 เจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทนุ เป็นชอ่งทางส าคญัในการดงึดดูใหม้าเปิดบญัชแีละซือ้ขายหุน้
 ผูม้ศีักยภาพลงทนุในภาคอสีานมสีดัสว่นคาดวา่จะเปิดบญัชหีุน้ผา่นเจา้หนา้ที ่สงูกวา่ภาคอืน่ (61%) และคาดวา่จะซือ้ขาย

หุน้ผา่นเจา้หนา้ที ่สงูกวา่ภาคอืน่ๆ เชน่กนั (61%)
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Key Research Summary vs. 
Key Behavior Finding

คณะผูว้จัิยสรปุประเด็นส าคัญจากผลการวจัิยโครงการวจัิยผูม้ศีักยภาพลงทนุในตลาดหลกัทรัพย ์(Potential retail Investors) และนักลงทนุ

บคุคล (Current retail Investors) ในตา่งจังหวดั โดยพจิารณาเนน้ขอ้มลูทีม่ปีระเด็นทีน่่าสนใจ หรอืมนัียส าคัญทางสถติเิป็นหลัก

ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่นักลงทนุ vs. กลุม่ผูม้ศีักยภาพลงทนุ

ความแตกตา่งระหวา่ง High vs. Low Urbanization

ความแตกตา่งระหวา่งภมูภิาค

เหตผุลทีไ่มส่นใจลงทนุในหุน้และกองทนุรวมหุน้
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เหตผุลทีไ่มเ่ลอืกลงทนุในหุน้

เหตผุลทีไ่มเ่ลอืกลงทนุในกองทนุรวมหุน้

Potential
Retail Investors 

ไมม่คีวามรูเ้รือ่งการลงทนุในหุน้ (74%) กลัวความเสีย่ง (63%)

กลัวความเสีย่ง (40%) ไมม่คีวามรูเ้รือ่งการลงทนุในหุน้ (54%)

ไมท่ราบแหลง่ในการหาขอ้มลู ขา่วสาร (23%) ไมม่เีวลาตดิตามสถานการณ์และขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ
(41%)

ไมม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการลงทนุ (28%) ไมม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการลงทนุ (43%)

ไมม่คีวามสนใจลงทนุ (28%) ไมม่ปีระสบการณ์ในการลงทนุ (29%)

ระยะเวลาการลงทนุนาน ไดรั้บผลตอบแทนชา้ (20%) ระยะเวลาการลงทนุนาน ไดรั้บผลตอบแทนชา้(18%)

ไมม่คีวามสนใจลงทนุ (32%) ไมม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการลงทนุ (36%)

ระยะเวลาการลงทนุนาน ไดรั้บผลตอบแทนชา้ (20%) ไมม่คีวามสนใจลงทนุ (20%)

ไมม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการลงทนุ (20%) ไมม่ปีระสบการณ์ในการลงทนุ (18%)

ไมม่คีวามสนใจลงทนุ (31%) ไมม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการลงทนุ (37%)

ไมม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการลงทนุ (26%) ไมม่ปีระสบการณ์ในการลงทนุ (23%)

ระยะเวลาการลงทนุนาน ไดรั้บผลตอบแทนชา้ (23%) ระยะเวลาการลงทนุนาน ไดรั้บผลตอบแทนชา้(19%)

LTF

RMF

กองทนุรวม
หุน้อืน่ๆ

1

2

3

1

2

3

1

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

2

1

(ผูท้ีล่งทนุในกองทนุรวมหุน้แตไ่มเ่ลอืกลงทนุในหุน้)

Current 
Retail Investors 

(ผูท้ีล่งทนุในหุน้แตไ่มเ่ลอืกลงทนุในกองทนุรวมหุน้)
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Strategic Direction & Recommendation
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ทกุภมูภิาคมลีักษณะของกลุม่ผูม้ศีักยภาพลงทนุตามการวเิคราะห ์Non-Customer ทัง้ 3 ประเภท 

(1st Tier, 2nd Tier, 3rd Tier) แตม่สีัดสว่นทีต่า่งกนั

First Tier

“Soon to be”

Second Tier

“Refusing”

Third Tier

“Unexplored”

คณะผูว้จัิยใช ้Three Tiers of Non Customer ภายใตก้ลยทุธ ์Blue Ocean Strategy 

พจิารณากลุม่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุในตา่งจังหวัด พบวา่....

ผูม้ศีกัยภาพลงทนุซึง่พรอ้มทีจ่ะเขา้มาลงทนุในหุน้ทนัที

ทีม่ผีลติภัณฑห์รอืบรกิารทีต่รงตามความตอ้งการ 

หรอืมแีรงจงูใจทีผ่ลกัดนัใหเ้ขา้มา

ภาคใต้ และภาคเหนอื

มกีลุม่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุทีม่ลีกัษณะความเป็น 
1st Tier “Soon-to-be” สงูกวา่ภาคอืน่ๆ

1st Tier “Soon-to-be”

สรปุการวเิคราะหก์ลุม่ผูม้ศีักยภาพลงทนุในตา่งจังหวดั
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First Tier
“Soon to be”

Second Tier

“Refusing”

First Tier
“Soon to be”

Third Tier

“Unexplored”

Second Tier

“Refusing”

Third Tier
“Unexplored”

3rd Tier “Unexplored”

2nd Tier “Refusing”

ผูม้ศีกัยภาพลงทนุทีพ่อมคีวามรูแ้ละมกีารรับรูใ้น
ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร แตป่ฏเิสธทีจ่ะเขา้มาลงทนุใน
หุน้ เพราะมคีวามรูส้กึวา่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารไม่

เหมาะสมกบัตนเอง 
(เชน่ ขาดความรู ้ยงักลวัความเสีย่ง)

ภาคอสีาน

มกีลุม่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุทีม่ลีกัษณะความเป็น 
2nd Tier “Refusing” สงูกวา่ภาคอืน่ๆ

ภาคตะวนัออก

มกีลุม่ผูม้ศีกัยภาพลงทนุทีม่ลีกัษณะความเป็น 
3rd Tier “Unexplored” สงูกวา่ภาคอืน่ๆ

ผูม้ศีกัยภาพลงทนุ แตไ่มค่อ่ยมคีวามสนใจ ไมม่คีวามรู ้
และไมม่กีารรับรูถ้งึผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

(ผลติภัณฑแ์ละบรกิารยงัเขา้ไมถ่งึ หรอื เลอืกทีจ่ะ
ไมส่นใจเพราะคดิวา่ไกลตวั)
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Right product to Right target1.

Current  Retail Investors 

High Urbanization

Low Urbanization

“Online focus”

พัฒนานวตักรรมการใหบ้รกิารผา่น 

สือ่ออนไลนอ์ยา่งตอ่เนือ่ง

- การซือ้ขาย

- ขอ้มลู

- การสือ่สาร

- กจิกรรมใหมผ่า่นสือ่ออนไลน์

 ใหค้วามส าคัญกับคณุภาพของ

การซือ้ขายผา่นอนิเตอรเ์น็ต

มากกวา่บรกิารจากเจา้หนา้ทีฯ่

 เสพขา่วสารผา่นสือ่ออนไลน์

 75% รับขอ้มลูดา้นการลงทนุ

จากเว็บไซตต์ลาดหลกัทรัพยฯ์

 สว่นใหญเ่นน้ลงทนุแบบ 

conservative

น าเสนอผลติภัณฑแ์ละ

ความรูด้า้นการลงทนุใน

รปูแบบ conservative เป็น

หลกั

 สว่นใหญเ่นน้ลงทนุแบบ 

speculate

ใหค้วามรูด้า้นการบรหิาร

ความเสีย่ง

Potential Retail Investors 

Pain point

 ยอมรับความเสีย่งไดน้อ้ย

 ขาดความมั่นใจ/คดิวา่ยังมคีวามรูใ้นการลงทนุไมเ่พยีงพอ

 40% มองวา่การลงทนุในตา่งจังหวดัเสยีเปรยีบกรงุเทพฯ

• ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการเริม่ตน้ลงทนุเพือ่แก ้pain point

• สนับสนุนการเริม่ตน้ลงทนุผา่นกองทนุรวมตราสารทนุ RMF LTF

 ใหค้วามส าคัญกับบรกิารจากเจา้หนา้ทีฯ่ มากกวา่อนิเตอรเ์น็ต

 เสพขา่วสารผา่น Mass Media เป็นหลกั

“Offline to Online”

ใชส้ือ่ Offline ประชาสมัพันธส์นับสนุนการใชบ้รกิารผา่นออนไลน์

อยา่งงา่ย

มจี านวนเจา้หนา้ทีฯ่ เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของนักลงทนุมอืใหม่

Low 
Urbanization

High 
Urbanization

ตอ้งการบรกิาร

จากเจา้หนา้ทีฯ่ 

มากกวา่
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Recommendation :

ควรมกีารท าวจิยัเชงิลกึในเรือ่งของพฤตกิรรมและทศันคตกิารลงทนุ

และรบัขา่วสารผา่นชอ่งทางออนไลน์

เพือ่...ตอบโจทยพ์ฤตกิรรมใหต้รงกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ และผสานพฤตกิรรม

กลุม่ offline สูก่าร Online

“Online  Focus”
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“Offline to Online”

“สรา้งชอ่งทางเชือ่มตอ่...ออฟไลน ์สู ่ออนไลน”์

ใชส้ือ่ออฟไลนท์ีเ่หมาะสมในภมูภิาค เพือ่เชือ่มกลุม่ออฟไลนใ์หเ้ขา้สูโ่ลกออนไลน์

 ใช ้Local area advertising เจาะกลุม่ผูม้ศีกัยภาพในทอ้งถิน่ทีเ่สพเฉพาะสือ่ออฟไลนต์า่งๆ เพือ่

โฆษณาประชาสมัพันธช์อ่งทางออนไลน ์และประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากชอ่งทางออนไลนใ์หท้ราบ

  เลอืกจังหวัดน ารอ่ง (Pilot Province) โดยเลอืกจงัหวัดที่ : 

1. มคีวามเป็นสงัคมเมอืงสงู (High Urbanization) 

2. จังหวัดทีม่มีหาวทิยาลยัชัน้น า

“SET for the KhonKaen City”

 พจิารณาเลอืกสือ่ทีม่ปีระสทิธภิาพในแตล่ะพืน้ที ่เชน่ หนังสอืพมิพแ์ละวทิยทุอ้งถิน่ / ใบปลวิ แผน่

พับ /สือ่โฆษณาเคลือ่นที ่/สือ่โฆษณากลางแจง้ /สือ่นอกรปูแบบหรอืสือ่โฆษณาทางออ้ม

“SET for the Chiang Mai City”
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Regional focus2.

Current  Retail Investors 

ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกภาคอสีานภาคใต้

 รับความเสีย่งไดส้งูและเนน้ลงทนุแบบ speculate  รับความเสีย่งไดน้อ้ยและเนน้ลงทนุแบบ conservative

 มทัีศนคตเิชงิลบสงูทีส่ดุ

- การลงทนุในตา่งจังหวดั

เสยีเปรยีบกรงุเทพฯ

- ตลาดหุน้เป็นชอ่งทาง

แสวงหาประโยชนข์องผูม้ี

อ านาจ

สือ่สารภาพลักษณ์เชงิบวก*

น าเสนอผลติภัณฑแ์ละความรูด้า้นการลงทนุในรปูแบบ 

conservative เป็นหลกั

 ซือ้ขายผา่นอนิเตอรเ์น็ตสงู

ทีส่ดุ

 ใชบ้รกิารทีส่าขานอ้ยทีส่ดุ

 แมจ้ะซือ้ขายผา่น

อนิเตอรเ์น็ตสงูแตก็่ใช ้

บรกิารทีส่าขา บล. สงูสดุ

มสีาขา บล.เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการ

เนน้บรกิารและสือ่สารผา่น

ออนไลน์

ใหค้วามรูด้า้นการบรหิารความเสีย่ง

*ภาพลักษณ์เชงิบวกไดแ้ก ่“ความรวดเร็วและจ านวนของขอ้มูลทีนั่กลงทนุตา่งจังหวดัไดรั้บเทา่กบัในกรุงเทพฯ” “ตลาดหุน้ไมใ่ชช่อ่งทางแสวงหาประโยชนข์องผูม้อี านาจ”



สถาบนัวจิยัและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

45

เพือ่สรา้งสือ่ออนไลนใ์หเ้ป็นสือ่ศกัยภาพส าหรับนักลงทนุและผูม้ศีกัยภาพลงทนุในตา่งจังหวัดอยา่งตอ่เนือ่ง

“สรา้งกจิกรรมใหม่ๆ  ผา่นสือ่ออนไลน ์อยา่งตอ่เนือ่ง”

เชน่

 Q & A ความรูอ้อนไลน ์ถา่ยทอดสด ทกุวนัเสาร ์: มกีารถาม-ตอบผ่านเจา้หนา้ทีแ่นะน า

ของบริษัทหลักทรัพย์ในพื้นที่ หรือ ผ่านกูรู ในแต่ละหัวขอ้ประจ าสัปดาห์ เพื่อใหเ้กิด 

interactive ระหวา่งกนั

 Q & A  สอบถามขอ้มลูตวัตอ่ตวักบัเจา้หนา้ทีแ่นะน าบล. (Real Time) : โดยก าหนด

ชว่งเวลาการใหบ้รกิาร และสามารถเลอืกหัวขอ้ในการสอบถามและขอ้มลูผูส้อบถามเบือ้งตน้

กอ่นเขา้ระบบ เพือ่สกรนีกลุม่ผูท้ีเ่ขา้มาสอบถามหรอืเก็บขอ้มลูบคุคล รวมทัง้มแีบบสอบถาม

สัน้ๆ เพือ่ถามถงึบรกิารและความพงึพอใจ
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ตวัอยา่งการใหบ้รกิาร True Care Chat

ทีม่า : http://www.trueiservice.com/problem/entry/20110804004127/ 

True Care Chat บรกิารคอลเซ็นเตอรแ์บบออนไลน์ ใหบ้รกิารดา้นขอ้มูล 
บรกิารใหค้ าแนะน า ตอบค าถาม และแกไ้ขปัญหา เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่08.00-
24.00 น. ทกุวัน

 
เพิม่ความสะดวกสบายใหก้บัลกูคา้ เพยีงแคค่ลกิปุ่ ม Chat และกรอกขอ้มลูให ้
ครบถว้น ก็สามารถพดูคยุกบัจา้หนา้ที ่โดยก าหนดเวลาพดูคยุครัง้ละ 15 นาที

Application ส าหรบั True 
Care Chat บน Smartphone
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Regional focus : pain point treatment2.

ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกภาคอสีานภาคใต้

 รับความเสีย่งไดน้อ้ย

 ขาดความมั่นใจ/คดิวา่ยัง

มคีวามรูใ้นการลงทนุไม่

เพยีงพอ

ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการลงทนุ

เชงิลกึดว้ยสือ่ทีเ่ขา้ใจงา่ย

• เครือ่งมอืวเิคราะห์

ปัจจัยพืน้ฐานและเทคนคิ

• การบรหิารความเสีย่ง กจิกรรมสรา้งความมั่นใจโดย

พบผูเ้ชีย่วชาญ / ผูท้ีป่ระสบ

ความส าเร็จในการลงทนุ

Potential Retail Investors 

• ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการเริม่ตน้ลงทนุโดยเนน้การบรหิารความเสีย่ง 

และการลงทนุแบบ conservative

• สนับสนุนการเริม่ตน้ลงทนุผา่นกองทนุรวมตราสารทนุ RMF LTF

 บคุคลอืน่มอีทิธพิลมากตอ่

ความมั่นใจในการลงทนุ

 ไมรู่จั้กชอ่งทางการเปิด

บัญชแีละชอ่งทางการ

ลงทนุมากทีส่ดุ

ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ดว้ยสือ่ที่

เขา้ใจงา่ย เกีย่วกับการเขา้มา

ลงทนุในตลาดหลักทรัพย์

 มทัีศนคตเิชงิลบสงูทีส่ดุ

- การลงทนุในตา่งจังหวดั

เสยีเปรยีบกรงุเทพฯ

- ตลาดหุน้เป็นชอ่งทาง

แสวงหาประโยชนข์องผูม้ี

อ านาจ

สือ่สารภาพลักษณ์เชงิบวก

“ความรวดเร็วและจ านวน

ของขอ้มลูทีนั่กลงทนุ

ตา่งจังหวดัไดรั้บเทา่กับใน

กรงุเทพฯ” 

“ตลาดหุน้ไมใ่ชช่อ่งทาง

แสวงหาประโยชนข์องผูม้ี

อ านาจ”

 รับความเสีย่งไดส้งู (แตน่อ้ยกวา่ผูล้งทนุ)

 มคีวามมั่นใจ/คดิวา่

ตนเองมคีวามรูใ้นการ

ลงทนุเพยีงพอ

 บคุคลอืน่ไมค่อ่ยมี

อทิธพิลตอ่ความมั่นใจใน

การลงทนุ

กจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกับ

การลงทนุเพือ่สรา้งความ

มั่นใจพรอ้มทีจ่ะเริม่ลงมอื

ลงทนุ
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“Aggressive Sales via Event”

เขา้ถงึกลุม่ผูม้ศีกัยภาพภายในงานกจิกรรมดว้ยแผนเชงิรกุ โดย

 ใช ้Sales Technique ตา่งๆ ภายในงานกจิกรรมทีม่ผีูเ้ขา้รว่มจ านวนมาก โดยควรมบีคุคลทีเ่ป็นผู ้

เฝ้าสังเกตและคัดกรองกลุ่มผูม้ศีักยภาพ เพื่อแยกกลุ่มระดับลูกคา้ที่มศีักยภาพน่าสนใจเป็น

พเิศษ ใหเ้ขา้มาแนะน าและใหข้อ้มลูในเชงิลกึแบบตวัตอ่ตวั 

 อบรม Sales Technique ใหก้ับเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทุน เชน่ การสังเกตพฤตกิรรม/ระดับ

ความสนใจ วเิคราะห ์pain point ของบคุคล เป็นตน้

 ใหค้วามรู ้/ ขอ้แนะน ากับเจา้หนา้ทีแ่นะน าการลงทุนในเรือ่งของพฤตกิรรม / Lifestyle ของคน

ในแตล่ะพืน้ที ่/ ภมูภิาค
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