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1  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 15 
2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 15 
3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 16 
4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 16 
5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 17 
6 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

ระยะเวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยมาแลว  17 
7 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติใน 

การซ้ือขายหลักทรัพย 18 
8 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามประเภทบัญชีท่ีใชใน 

การซ้ือขายหลักทรัพย 18 
9 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการลงทุน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 19 
10 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลใน 

การตัดสินใจลงทุน                                                                                        19 
11 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใช 

บริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 20 
12 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขาย 

มาแลว จําแนกตามเพศ                                                                                21 
13 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการ 

ซ้ือขายหลักทรัพย จําแนกตามเพศ                                                                                     22 
14 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาการลงทุน  

จําแนกตามเพศ  23 
  15    แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามแหลงขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ 

ลงทุน จําแนกตามเพศ 24 
 

 

 



 
 

 
ฎ 

 
สารบัญตาราง(ตอ) 

 
ตารางท่ี                         หนา 
    16    แสดงจาํนวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาท่ีเปดบัญชี                      

ซ้ือขายมาแลว จําแนกตามอายุ     25 
   17   แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
 ในการซ้ือขายหลักทรัพย จําแนกตามอายุ      27 

18 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาการลงทุน 
จําแนกตามอาย ุ       29 

19 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามแหลงขอมูลท่ีใช 
ในการตัดสินใจลงทุน จําแนกตามอายุ       30 

20 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาท่ีเปดบัญชี 
ซ้ือขายมาแลว จําแนกตามการศึกษา   32 

21 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
ในการซ้ือขายหลักทรัพย จําแนกตามการศกึษา 33 

22 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาการลงทุน 
จําแนกตามการศึกษา 35 

23 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามแหลงขอมูลท่ีใช 
ในการตัดสินใจลงทุน จําแนกตามระดับการศึกษา     36 

24 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาท่ีเปดบัญชี 
ซ้ือขายมาแลว จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน          38 

25 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัต ิ
ในการซ้ือขายหลักทรัพย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน    40 

26 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาการลงทุน  
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน       42 

27 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามแหลงขอมูลท่ีใช 
ในการตัดสินใจลงทุน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน    43 
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สารบัญตาราง(ตอ) 

 
ตารางท่ี หนา 

28 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัท 
หลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 45 

29 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัท 

 หลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 46 
30 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 

ความสําคัญของปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย       47 

31 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช 
บริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  48 

32 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 
 ความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช 
 บริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  49 

33 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 
          ความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก 

      ใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    50  
34 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ 

สําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
บริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    51 

   35   แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 52      
   36   แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามปจจัยสวนผสมการตลาด 
 ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด 

หลักทรัพยแหงประเทศไทย จําแนกตามเพศ      53  
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สารบัญตาราง(ตอ) 

 
ตารางท่ี   หนา 

37 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
      เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
      จําแนกตามเพศ         54 
38 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จําแนกตามเพศ          55 

39 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัด 
จําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จําแนกตามเพศ     56 

40 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามเพศ  57 

41 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามเพศ       58 

42 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามเพศ 59 

43 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามเพศ       60 

44 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

      จําแนกตามอายุ         61 
45 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก 
      ใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
      จําแนกตามอาย ุ 63 

 



 
 

 
ฑ 

 
สารบัญตาราง(ตอ) 

   
ตารางท่ี หนา 

46 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง  

 ประเทศไทย จาํแนกตามอาย ุ 65 
47 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทาง 

การจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของ 
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จําแนกตามอายุ   66 

48 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริษทัหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามอายุ           68 

49 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการที่มีผล 
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริษทัหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามอายุ        70 

50 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางภายภาพ 
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามอาย ุ 72 

51 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามอาย ุ 74 

52 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา        76 

53 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เลือกใชบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

        จําแนกตามระดับการศึกษา  78 
54 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

เลือกใชบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    
       จําแนกตามระดับการศึกษา  79 
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55 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทาง 
การจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของ 
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา    81 

56 แสดงคา เฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย  จําแนกตามระดับการศึกษา     82 

57 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จาํแนกตามระดับการศกึษา     84 

58 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่มี 
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด 

       หลักทรัพยแหงประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา             86 
59 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา                    88 

60 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี 
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จําแนกตามระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน   90 

   61   แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก 
         ใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
        จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน        92 

62 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก 
ใชบริการบริษทัหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน        94 

63  แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทาง 
        การจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุน 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน  95        
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64 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ 
 การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
 แหงประเทศไทย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน      96 
65 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการท่ีมีผลตอ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน      98 

66 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผล 
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน     100 

67 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผล 
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน          102 

68 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ                      104 
69 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม  

ระดับความสําคัญของปญหาดานบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
         บริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   105 
70 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 

ความสําคัญของปญหาดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัท 
      หลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    106 

71 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความ 
สําคัญของปญหาดานทําเลที่ตั้งและชองทางจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก 
ใชบริการบริษทัหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   107 

72 แสดงจํานวน รอยละ และะคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช          

        บริการบริษัทหลักทรัพยของนกัลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  108 
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73 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 

      ความสําคัญของปญหาดานบุคลากรผูใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช 
      บริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     109 

74 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 
ความสําคัญของปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก 

      ใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย       110 
75 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ 

ความสําคัญของปญหาดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก 
        ใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย       111 
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