
ส่วนผสมทางการตลาดกบัการเลือกใช้บริการ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ ( Broker)  
ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามัญของนักลงทุน ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

พงศภ์ทัร  นมะภทัร1 

บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาถึงคุณลกัษณะ พฤติกรรมการลงทุน ทัว่ไปของ
นกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 
โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้น (2) ศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7 P’s กบั
การเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุน้ของนกั
ลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า (1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุ 30 - 39 ปี สถานภาพโสด  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000 - 50,000 บาท มีแหล่งเงินทุนจากการเก็บออม  
(2) ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 7 P’s กบัการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ 
( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นของนักลงทุน เรียงจากมากไปน้อย คือ  ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาคือ ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ ดา้นช่องทางการติดต่อ ดา้นกระบวนการ ดา้นภาพลกัษณ์ 
ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  

 

 

 

ค าส าคัญ : บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) 
 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง, Email: 
namaphatt@gmail.com1 
2อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง, Email: sinart@hotmail.com2 

mailto:sinart@hotmail.com2


บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้นโยบายการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ
น าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถระดมทุนจากประชาชนทัว่ไป
ไดโ้ดยตรง เพ่ือน าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษทัไดโ้ดยไม่ตอ้งไปกูย้ืมเงิน
จากสถาบนัการเงินเพียงอย่างเดียว จึงมีบริษทัเขา้ร่วมระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นจ านวน
มาก และผลของการระดมทุนระยะยาวนั้น จะท าให้บริษทัมีความยืดหยุน่ในการบริหารเงินมาก
ข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทุนท่ีเขา้มาซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพย์
ดว้ย 

การท่ีนักลงทุนจะท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ได้นั้ น จ าเป็นจะต้องเปิดบัญชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือพอร์ตการลงทุนกบับริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) เสียก่อนจึงจะท า
การซ้ือขายได ้ซ่ึงบริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ คือบริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดผ้่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ลว้ และเขา้เป็น “บริษทัสมาชิก” ของตลาดหลกัทรพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อย ท าใหส้ามารถ
ส่งค าสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ขา้สู่ระบบซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรง บริษทันายหนา้ซ้ือ
ขายหลกัทรัพยจึ์งไม่ใช่เป็นแค่คนกลางในการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ท่านั้น แต่บริษทันายหน้าซ้ือ
ขายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งรับผิดชอบและบริการต่าง ๆ ให้แก่ลูกคา้ทุกขั้นตอนตลอดเวลา เร่ิมตั้งแต่
เปิดบญัชี จนกระทัง่ถึงขั้นตอนสุดทา้ยของการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์รวมทั้งช่วย
ดูแลให้ค าปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาให้กับผู ้ลงทุน จึงกล่าวได้ว่า บริษัทนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพยเ์ป็นผูดู้แลเร่ืองสินทรัพยข์องผูล้งทุน มีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย ์ดงันั้น การท่ีผูล้งทุนจะเลือกเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทันายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์ดนั้น หมายความวา่จะตอ้งผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ 

ซ่ึงในปัจจุบนั มีนักลงทุนหน้าใหม่หลัง่ไหลเขา้มาในตลาดทุนมากมาย เน่ืองจากการ
ส่งเสริมการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท าใหบ้ริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์
เกิดการแข่งขนักนัอยา่งสูง ต่างใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือดึงดูดใหน้กัลงทุนหนา้ใหม่เขา้มาเปิด
บญัชีกบัตนรวมทั้งพยายามรักษาฐานลูกคา้เก่าเอาไวใ้หเ้หนียวแน่นท่ีสุด เพ่ือไม่ใหสู้ญเสียรายได้
หรือส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ให้กบัคู่แข่งขนั และจากขอ้มูลล่าสุดเม่ือปี 2562 มี



บริษทันายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เปิดบริการอยู่ในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด 41บริษทั (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2564). สถิติส าคญัเก่ียวกบังานหลงัการซ้ือขายหลกัทรัพย.์) 

และจาก การเปิดเผยขอ้มูลผ่าน SET NOTE ฉบบัท่ี 12/2563 เร่ือง “ส่องตลาดหุ้นไทย 
ผ่านโครงสร้างผูถื้อหุ้น” โดยระบุว่า ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2563 มีบญัชีท่ีเปิดเพ่ือการซ้ือขาย
หลกัทรัพยก์ว่า 3.32 ลา้นบญัชีในตลาดหุ้นไทย เพ่ิมข้ึนกว่า 554,000 บญัชี จากส้ินปีผ่านมา ซ่ึง
เป็นการเพ่ิมข้ึนท่ีสูงสุดเป็นประวติัการณ์ จากปกติเพ่ิมข้ึนปีละประมาณ 230,000 ถึง 330,000 
บัญชี และมีนักลงทุนรวม 1.45 ล้านราย เพ่ิมข้ึน 13.68% จากเดือนมกราคม 2563 (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2564). ส่องตลาดหุ้นไทย ผ่านโครงสร้างผูถื้อหุ้น.)แสดงให้เห็น
ไดว้่าบุคคลทัว่ไป มีความสนใจทางดา้นการลงทุนเพ่ิมข้ึน ทั้งนกัลงทุนรายใหม่และนกัลงทุน
รายเดิมท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น นกัลงทุน
สามารถเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีจะลงทุนหลากหลายประเภท อาทิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคญั
แสดงสิทธิหน่วยลงทุน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย ์

การลงทุนในหุ้นสามญั (Common Stock) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การซ้ือขายหุ้นนั้น 
ถือเป็นการลงทุนท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั ซ่ึงหุ้นสามญัน้ีเป็นตราสารท่ีออกโดยบริษทั
มหาชนจ ากดั (บมจ.) ท่ีตอ้งการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผูถื้อหุน้สามญัจะมีสิทธิร่วมเป็น
เจา้ของบริษทั มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือครอง
อยู่ เช่น การเพ่ิมทุนการจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ และท่ีส าคญันักลงทุนยงัสามารถ
ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล เม่ือบริษทัมีผลก าไร และมีโอกาส
ไดรั้บก าไรจากส่วนต่างของราคา เม่ือราคาหุ้นปรับตวัสูงข้ึนตามศกัยภาพของบริษทั รวมถึงมี
โอกาสไดรั้บสิทธิในการจองซ้ือหุน้ออกใหม่ เม่ือบริษทัเพ่ิมทุนหรือจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

โดยนกัลงทุนท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ ซ่ึง
ถือวา่มีบทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดในตลาดหลกัทรัพย ์โดยนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดามีมูลค่าการ
ซ้ือขายในสัดส่วนท่ีสูงกว่า นกัลงทุนสถาบนัในประเทศและนกัลงทุนต่างประเทศ ซ่ึงมีทั้งนกั
ลงทุนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนเป็นอยา่งดี อาทิ นกัลงทุนเก็งก าไร (Speculator) 
และนกัลงทุนท่ีเนน้คุณค่า (Value Investor) ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร และติดตาม
ผล ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธีการและน าเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการตดัสินใจซ้ือขายหุ้น
สามญั แต่มีนกัลงทุนอีกเป็นจ านวนมากท่ีท าการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยไม่ไดศึ้กษาและวิเคราะห์



ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริษัท รวมทั้ งข้อมูลทางด้านงบการเงิน 
อตัราส่วนทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงไม่ไดน้ าเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทุน ท าให้มูลค่าของหุ้นท่ีอยู่ในบญัชีซ้ือขาย (Portfolio) ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 
ประสบภาวะท่ีเรียกกวา่ขาดทุนในหุน้ ยอมรับความเส่ียงไดน้อ้ย จนตอ้งตดัสินใจออกจากตลาด
หลกัทรัพย ์ไปในท่ีสุด 
ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง “ส่วนผสมทางการตลาดกบัการเลือกใชบ้ริการ บริษทั
หลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุน้สามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร” เพ่ือท่ีจะทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล และการวิเคราะห์ขอ้เสนอ หรือ 
ผลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker)ตั้งข้ึนมาเพ่ือใหน้กัลงทุนราย
ใหม่ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเพ่ือลงทุนซ้ือขายหุน้ โดยผูวิ้จยัไดน้ าองคค์วามรู้กรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีศึกษามาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้
มีความสนใจท่ีจะลงทุนในหุน้ ไม่วา่จะเป็นนกัลงทุนรายใหม่หรือนกัลงทุนรายเดิม และเพ่ือ
เป็นแนวทางใหห้น่วยงานท่ีจดัฝึกอบรม หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสามารถท่ีจะ
น ามาก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสร้างวิธีการต่าง ๆ ท่ีสามารถน ามาปรับใชเ้พื่อสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ใหก้บันกัลงทุน เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องนกัลงทุน
มากท่ีสุด 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 
ขอ้ 1 เพ่ือศึกษาถึงคุณลกัษณะ พฤติกรรมการลงทุน ทัว่ไปของนักลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ใน
การลงทุนซ้ือขายหุน้  

ข้อ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 7 P’s กับการเลือกใช้บริการ บริษัท
หลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นของนักลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัก าหนดขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
 ผูวิ้จยั ศึกษากลุ่มนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  



 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัท าการศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ พฤติกรรม 
และส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือใหไ้ดต้วัแปร และกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
 ผูวิ้จยัก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัตั้งแต่การวิจยัเบ้ืองตน้การวิจยัตาม
กระบวนการขั้นตอนการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การจดัท ารูปเล่ม และการเผยแพร่
ผลงานวิจยั รวมทั้งส้ิน ...... เดือน นบัตั้งแต่ ....... เป็นตน้ไป 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร 
1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได้ 

7. แหล่งเงินทุน 

 

พฤติกรรมการลงทุนของ 
นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาด 7 P’s 
1. Produce 

2. Price 
3. Place 

4. Promotion 
5. People 
6. Process 

7. Physical Evidence 



วธีิการด าเนินการวจิัย 
 

การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัท าการศึกษา กลุ่มประชากร (Population) เป้าหมายซ่ึงเป็นนกัลงทุนทั้ง
เก่าและใหม่ ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือขายหุ้นสามญัซ่ึงไม่สามารถ
ทราบจ านวนท่ีแน่นอนได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ค านวณจาก W.G. Cochran (1953) เน่ืองจากไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 ราย 
และเพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดของขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจึงจัดท า
แบบสอบถามเพ่ิมข้ึนอีก 15 ชุด รวมเป็น 400 ชุด  

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) โดยใช้แบบสอบถาม( 
Questionnaires ) เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือศึกษาส่วนผสมทางการตลาดกับการ
เลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ (Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของ
นักลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัเป็นหลกั โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ือก าหนดกลุ่มนกัลงทุน โดยมีรูปแบบ
ของค าถาม คือ ค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือกสองทาง ค าถามท่ีผูต้อบเลือกไดห้ลายค าตอบ และ
ค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม โดยมีรูปแบบของค าถาม คือค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือกสองทางและค าถามท่ีมี
หลายค าตอบใหเ้ลือก 

ส่วนท่ี 3 การประเมินระดบัความส าคญัของส่วนผสมทางการตลาด โดยมีรูปแบบค าถาม 
คือค าถามท่ีแสดงถึงระดบัความเห็นหรือความส าคญั ซ่ึงจะใชเ้กณฑก์ารวดัของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) มีการแบ่งการวดัออกเป็น 5 ระดบั เรียงล าดบัจากความส าคญันอ้ยท่ีสุด (ระดบั 1) ไปยงั
ความส าคญัมากท่ีสุด (ระดบั 5)  

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนออ่ืน ๆ 
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามดว้ยการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี  
(1) ท าการทดสอบในเบ้ืองตน้กบักลุ่มตวัอย่างหรือผูต้อบแบบสอบถามจานวน 40 ราย 

หรือคิดเป็น 10% ของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการทั้งหมด เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามให้เขา้ใจง่าย 
และตรวจสอบวา่มีค าถามท่ีไม่เขา้ใจหรือไม่  



(2) น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง (Pilot 
Test) เพ่ือดูค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha ) ของแบบสอบถาม โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดอยูร่ะหวา่ง 0.939 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

สรุปผลการวจิัย 
 5.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย จ านวน 
219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 ส่วนใหญ่มีอาย ุ30 - 39 ปี จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 มี
สถานภาพโสด จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จ านวน 175 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 และ สถานภาพหยา่ร้าง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.30 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีรายได้ 20,000 - 50,000 บาท
จ านวน 272 คน 

5.1.2 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
สามารถเลือกลงทุนไดห้ลากหลายแบบ (หุ้น พนัธบตัร ทอง เงินอิเล็กทรอนิกส์ Forex) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดบริษทัมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับมาก ท่ีสุด และ บทวิเคราะห์ท่ีแม่นย  า
น่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ด้านราคา (Price) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัดา้นราคา (Price) โดยรวมอยู่
ในระดบัส าคญัมาก  เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง
กวา่ท่ีอ่ืน อยูใ่นระดบัมาก อตัราค่านายหนา้ในการซ้ือขายสมเหตุสมผล อยูใ่นระดบัมาก และ 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่ากวา่ท่ีอ่ืน อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการติดต่อ (Place) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความส าคญัดา้นช่องทางการ
ติดต่อ (Place) โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
มีสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อ อยูใ่นระดบัมาก ช่องทางการติดต่อหลากหลาย (ส านกังาน 



Website Line Facebook อ่ืน ๆ) อยูร่ะดบัมาก และ ส านกังานตั้งอยูใ่นท่ีท่ีเดินทางสะดวกอยูใ่น
ระดบัมาก  ตามล าดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัดา้น
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือ สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ โดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นเรียงจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ของขวญัหรือของช ่ารวยตามโอกาสต่าง ๆอยู่
ในระดับมาก มีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการลงทุน อยู่ในระดับมาก และ การสะสม
คะแนนการลงทุนเพื่อแลกของรางวลั อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 ด้านพนักงานที่ให้บริการ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญด้านพนักงานท่ี
ให้บริการ (พนกังานประสานงาน พนกังานผูแ้นะน าการลงทุน) (People) โดยรวมอยู่ในระดบั
ส าคญัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นเรียงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ พนักงานประสานงานยิ้มแยม้ 
แจ่มใส พดูจาน่าฟังอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พนกังานประสานงานบริการรวดเร็ว แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พนกังานผูแ้นะน าการลงทุนสามารถแนะน าและใหค้วามรู้
เก่ียวกบัเร่ืองการลงทุนไดอ้ย่างดี อยู่ในระดบัมาก และ พนักงานผูแ้นะน าการลงทุน อพัเดต
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัหุน้อยา่งสม ่าเสมอ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ (Process) พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความส าคญัดา้นกระบวนการ 
(Process) โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก อยูน่ะดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นเรียงจากมากไป
น้อย ได้แก่ ฝาก – ถอน ง่าย รวดเร็ว ทนัสมยั อยู่ในระดับมาก ขั้นตอนการเปิดบญัชีง่าย ไม่
ซบัซ้อน อยูใ่นระดบัมาก การอนุมติัวงเงินรวดเร็ว อยูใ่นระดบัมาก และ สามารถซ้ือ - ขาย หุ้น
ไดด้ว้ยตนเอง อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

ด้านภาพลักษณ์(Physical Evidence) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความส าคัญด้าน
ภาพลกัษณ์(Physical Evidence) โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมาก พิจารณาแต่ละดา้นเรียงจากมาก
ไปนอ้ย ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์/ แอพลิเคชัน่ มีความปลอดภยัน่าเช่ือถือ อยูน่ะดบัมาก เวบ็ไซต ์/ แอพลิ
เคชัน่ ดูทนัสมยัโดดเด่น อยูใ่นระดบัมาก อาคารส านกังานมีความมัน่คง แข็งแกร่ง อยูใ่นระดบั
มาก และ บริเวณอาคารส านกังานมีภูมิทศัน์ท่ีดี สวยงาม ร่มร่ืน อยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 



สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรก
เกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุน้สามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรก

เกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนักลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั 
  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของเพศต่อปัจจยัท่ีท าให้เกิด การเลือกใชบ้ริการ 
บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุน้สามญัของนกัลงทุน ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครพบว่า  มีค่าความน่าจะเป็น (P) เท่ากบั 0.791 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่ปฏิเสธ
สมมติฐานหมายความวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลท าใหปั้จจยัการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์
หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุน้สามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหา
นครไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.2 อายท่ีุต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรก

เกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนักลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอายตุ่อปัจจยัท่ีท าใหก้ารเลือกใชบ้ริการ บริษทั
หลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร พบว่า  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.689 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐาน 
หมายความวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลท าใหก้ารเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ 
( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานที ่1.3 สถานภาพท่ีต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 
โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุน้สามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั  

 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของสถานภาพต่อการเลือกใช้บริการ บริษัท
หลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี



กรุงเทพมหานคร พบวา่  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.322 ซ่ึงมากกกวา่ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความ
ว่า สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลท าให้การเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( 
Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์
หรือ โบรกเกอร์ (  Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามัญของนักลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับกรศึกษาต่อการเลือกใช้บริการ บริษัท
หลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร พบวา่  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.199 ซ่ึงมากกกวา่ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความ
วา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลท าใหก้ารเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ 
( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรก

เกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนักลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับกรศึกษาต่อการเลือกใช้บริการ บริษัท
หลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร พบวา่  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.199 ซ่ึงมากกกวา่ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน หมายความ
วา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลท าใหก้ารเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ 
( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.6 รายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์

หรือ โบรกเกอร์ (  Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามัญของนักลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครต่างกนั 



ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของรายได้ต่อเดือนต่อการเลือกใช้บริการ บริษัท
หลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร พบว่า  มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.001 ซ่ึงน้อยกกว่า 0.05 ยอมรับสมมติฐาน 
หมายความวา่ รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลท าใหก้ารเลือกใชบ้ริการ บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ 
โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุน้สามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชากร ในพ้ืนท่ีเท่านั้น ดงันั้น ในการวิจยัใน

คร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาให้กวา้งและครอบคลุมยิ่งข้ึน เช่น อาจส ารวจไป
ยงัพ้ืนท่ีครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมี
ความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงอาจมีความ แตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนท่ี  

2. ควรมีการศึกษาตวัแปรในปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการ บริษทั
หลกัทรัพย ์หรือ โบรกเกอร์ ( Broker) ในการลงทุนซ้ือขายหุ้นสามญัของนกัลงทุน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัดา้นทศันคติปัจจยั ดา้นแรงจูงใจ และปัจจยัดา้นพฤติกรรมและน า
ขอ้มูล ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ แกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
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