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สารบัญตาราง 

 
ตารางที่ หน้า 
4.1 จ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมลกัษณะส่วนบุคคล 39 
4.2 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน 

ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุน จ ำแนกตำม เพศ       41 
4.3 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน ในตลำด      

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุน จ ำแนกตำม อำย ุ                            44   
4.4 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน 

ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม สถำนภำพสมรส            48 
4.5 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน 

ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม ระดบักำรศึกษำ 52 
4.6 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน  

ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม อำชีพ 56      
4.7 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน 

ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม รำยไดต่้อเดือน 61  
4.8 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน                                 

ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนจ ำแนกตำมประสบกำรณ์  
กำรลงทุนในตลำดหลกัทรัพย ์ 65  

4.9 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน               
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม วงเงิน  
ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 69  

4.10 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ีย ( ̅) ของคะแนนควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน  
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม เพศ 72    

4.11 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ีย ( ̅) ของคะแนนควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน 
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม อำยุ 74    

4.12 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ีย ( ̅) ของคะแนนควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน 
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม สถำนภำพสมรส 78 
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ตารางที่ หน้า 
4.13 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ีย ( ̅) ของคะแนนควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน 

ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม ระดบักำรศึกษำ 80 
4.14 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ีย ( ̅) ของคะแนนควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน ในตลำด  

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม อำชีพ 83                        
4.15 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ีย ( ̅) ของคะแนนควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน 

ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม รำยไดต่้อเดือน 87 
4.16 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ีย ( ̅) ของคะแนนควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน    

ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม  
ประสบกำรณ์กำรลงทุนในตลำดหลกัทรัพย ์ 90 

4.17 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ีย ( ̅) ของคะแนนควำมคิดเห็นต่อกำรลงทุน 
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนกัลงทุนจ ำแนกตำม 
วงเงินช้ือขำยหลกัทรัพย ์ 93 
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ภาพที ่ หน้า 
1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 4 
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