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ทฤษฎี  แนวคิด  และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของ
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดศึกษาเอกสารเพื่อรวบรวมทฤษฎี แนวคิดและ 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของ 
 

ทฤษฎีและแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (The Services  Marketing  Mix)  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 35-38)  ประกอบดวยปจจัย ท่ีจะตองพิจารณาเพื่อกําหนดตําแหนง
ของการใหบริการและกําหนดสวนตลาดของธุรกิจบริการ สวนประกอบแตละสวนของสวนประสม
การตลาดจะมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน และตองมีความสอดคลองกันเพื่อใหการดําเนินงานดานตลาด
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค  ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบประเภทหลัก 7Ps มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑบริการ (The Service Product) การบริการเปนผลิตภัณฑของธุรกิจ ซ่ึง
ครอบคลุมทุกอยางของสินคาและเปนส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาให
เกิดความพึงพอใจผลิตภัณฑบริการท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบ 
ดวยความคิด สินคาและบริการ สถานท่ี องคกร ทุกส่ิงทุกอยางท่ีจัดเตรียมไวบริการลูกคาองคประกอบ 
ของผลิตภัณฑบริการจะประกอบดวยองคประกอบ 4 ระดับ ดังนี้ 

1.1 บริการหลักหรือบริการท่ัวไป (The Core of Generic Product) ประกอบไปดวย 
“บริการพื้นฐาน” ท่ีเตรียมนําเสนอไวใหบริการลูกคา ซ่ึงสามารถจะตอบสนองความตองการที่แท 
จริงของลูกคาได 

1.2  บริการท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดรับ (The Expected Product) เปนบริการอื่นๆ ท่ีลูกคา
จะไดรับ เนื่องมาจากการซ้ือบริการหลัก ซ่ึงลูกคาโดยท่ัวไปคิดวามีความจําเปนสําหรับเขาและคาดหวัง 
วาจะไดรับเม่ือซ้ือบริการ 

1.3 บริการที่เพิ่มพูนจากเดิม (The Augmented Product) หมายถึง บริการท่ีมีความแตกตาง
ของคูแขงขันท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากกวา เรียกวาเปนการ “เพิ่มคุณคา” ท่ีใชใน    
การเสริมบริการหลักในรูปของความเช่ือถือไดและการยอมรับของผูใชบริการ 
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1.4 บริการท่ีสามารถเพ่ิมคุณคาพิเศษ (The Potential Product) หมายถึงคุณประโยชน
หรือการเพ่ิมลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ท่ีลูกคาควรไดรับเม่ือซ้ือสินคาและบริการ ในรูปการบริการที่เกิน
ความคาดหวังของลูกคา  

2. ราคา (Price)  หมายถึง ราคาตนทุน (Cost) ท่ีลูกคาจายไปในการไดรับหลักทรัพยมา    
ตนทุนอยูในรูปของตัวเงิน  ซ่ึงผูบริโภคจะนํามาเปรียบเทียบกันระหวางมูลคา  (Value)  ของหลักทรัพยกับ
ราคาของหลักทรัพยนั้นถามูลคาสูงกวาก็ตัดสินใจซ้ือหลักทรัพยนั้นในการกําหนดราคาสินคาตองคํานึง  
ถึงความตองการของผูบริโภคดวยวามีความตองการมากนอยเพียงใด รวมท้ังตนทุนการผลิต สภาพ
การแขงขันในตลาด 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย  (Place) ดานสถานท่ีใหบริการในสวนแรก คือ การเลือกทําเล 
ท่ีตั้ง (Location) การเลือกทําเลท่ีตั้งของธุรกิจบริการมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ี
ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานที่ที่ผูใชบริการจัดให โดยแบงออกไดเปน 
3 ลักษณะ ดังนี้ 
      3.1  ผูบริโภคตองไปรับบริการในสถานที่ท่ีผูใหบริการจัดเตรียมไว เชน การเลือกใชบริการ
ธนาคาร โรงแรม และการเลือกซ้ือขายหลักทรัพย ทําเลที่ตั้งมีความสําคัญมากเปนอยางยิ่ง 
      3.2   ผูใหบริการเดินทางไปใหบริการแกผูบริโภคในสถานที่ของผูบริโภค ในกรณี
นี้ ทําเลที่ตั้งและการจัดสถานท่ีมีความสําคัญนอยลง 
      3.3  ผูใหบริการและผูรับบริการนัดพบกัน ณ สถานที่แหงหนึ่ง เพื่อใหบริการและ
รับบริการ ณ สถานท่ีแหงนั้นเพื่อความสะดวกของทั้ง 2 ฝาย กลยุทธในการจําหนายก็คือ พยายามนํา
เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ เพ่ือทําใหลูกคาใชบริการไดโดยสะดวก เชน การใหบริการทางธนาคารทาง
โทรศัพท  การกําหนดชองทางการจัดจําหนาย (Channels) ประกอบดวย 3 สวน คือ ผูใหบริการ หรือ
ลักษณะของการบริการ คนกลางในการจัดจําหนาย  และผูบริโภค  หรือกลุมเปาหมาย ทางเลือกของ
ชองทางการจดจําหนายของธุรกิจบริการสามรถแบงได 4 ชองทางดังนี้ 

1.  ทําเลที่ตั้ง ( Location)  การจัดสถานท่ีจําหนาย  การเลือกทําเลที่ตั้ง  มีความสําคัญเพื่อ
ตอบสนองผูบริโภคในดานความสะดวกสบาย สามารถครอบคลุมพื้นท่ีรองรับกลุมเปาหมายไดมาก
ท่ีสุด 

2.  ชองทางการจัดจําหนาย (Channels)  คือ เสนทางท่ีสินคาเคล่ือนยายไปยังตลาดในการ
กําหนดชองทางการจัดจําหนายตองคํานึงถึงองคประกอบ  3  สวน ไดแก  ลักษณะของการจําหนาย  
ความจําเปนในการใชคนกลางในการจัดจําหนาย และลูกคาเปาหมายของธุรกิจนั้นซ่ึงชองทางการจัด
จําหนายโดยท่ัวไปมี ดังน้ี  
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3.  การจําหนายโดยตรง (Direct Sales) เปนการจําหนายสินคาใหแกผูบริโภคโดยตรงซ่ึง
ไมผานคนกลาง 

4. ผานตัวแทน (Agent or Broker)  เปนการจําหนายสินคาผานคนกลางซ่ึงเปนตัวแทน 
เชน  บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทนายหนา   

4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion)  หมายถึง   การส่ือสารการตลาดท่ีตองแนใจวา
ตลาดเปาหมายเขาใจ และใหคุณคาแกส่ิงท่ีเสนอขาย เปนการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขายกับ
ผูบริโภค เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจทําไดในหลายลักษณะ อาทิ 
การใชพนักงานขาย และการใชเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารซ่ึงมีหลายประเภท โดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมกับผูบริโภค และผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได สําหรับ 
เครื่องมือในการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ ไดแก การโฆษณา (Advertising) การสงเสริมการขาย 
(Sales Promotion) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) และการบอกกลาวแบบปากตอปาก     
(Word  of  Mouth)   

5. บุคคล  (People)  คือ พนักงานผูใหบริการ ซ่ึงบุคลากรเปนองคประกอบท่ีสําคัญท้ังใน
การผลิตบริการและการใหบริการ ดังนั้น พนักงานจําเปนตองมีการเลือก การฝกอบรมใหมีความรู
ความสามารถความชํานาญในสายงาน มีทัศนคติท่ีดี มีความคิดริเร่ิมมีมนุษยสัมพันธ มีบุคลิกภาพ
และการแตงกายท่ีดีเพื่อสรางความนาเช่ือถือมีความเสมอภาคในการใหบริการลูกคา เพื่อสรางความ 
รูสึกประทับใจตอการใหความสําคัญอยางเทาเทียม สามารถตอบสนองและแกไขปญหาตางๆ ของ
ลูกคาและสรางคานิยมใหกับองคกร 

6.  ลักษณะส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  (Physical Evidence)  คือ  การสรางสภาพแวดลอม
ของสถานที่ขององคกร การออกแบบตกแตง  การแบงสวนหรือแผนกของพื้นท่ี และลักษณะทาง
กายภาพอ่ืนๆ รวมทั้งอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ท่ีใชในการใหบริการท่ีสามารถดึงดูดใจ
ผูบริโภค และทําใหมองเห็นภาพลักษณขององคกรท่ีเหนือกวาคูแขงขันไดอยางชัดเจน นอกจากนี้
การสรางหลักฐานทางกายภาพยังหมายรวมถึง ส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีบริการนั้นเกิดข้ึนและท่ีซ่ึง
ผูใชบริการและลูกคามีปฎิสัมพันธกันรวมถึงองคประกอบตางๆ ท่ีสามารถจับตองไดอีกดวย        
การสรางหลักฐานทางกายภาพเปนการสรางความเช่ือม่ันแกลูกคาใหสามารถมองเห็นเปนรูปธรรม
มากท่ีสุดเพ่ือเปนสัญลักษณแทนการบริการท่ีไมอาจจับตองไดเนื่องจากการบริการเปนส่ิงท่ีไม
สามารถจับตองได จึงทําใหผูบริโภคเกิดความเส่ียงและความไมม่ันใจในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ดังนั้นผูประกอบการจึงจําเปนตองสรางหลักฐานทางกายภาพ โดยการสรางและนําเสนอส่ิงท่ีเปน



 

   

 
7 
 

7.  กระบวนการทํางาน (Process)   คือ ข้ันตอนในการจําหนายผลิตภัณฑ และการให 
บริการซึ่งจะตองถูกตอง รวดเร็ว เปนที่พอใจและประทับใจในความรูสึกของผูบริโภค ซึ่งเปน
การอาศัยกระบวนการบางอยางเพื่อจัดสงผลิตภัณฑหรือบริการใหกับลูกคา เพื่อใหเกิดความแตกตาง
โดยนักการตลาดจําเปนจะตองพิจารณา 2 ดาน ไดแก ความซับซอน (Complexity) และความหลากหลาย 
(Divergence) ในดานความซับซอนตองพิจารณาถึงข้ันตอนและความตอเนื่องของงานในกระบวนการ 
เชน ความสะดวกรวดเร็ว  ความถูกตอง สวนในดานความหลากหลายจะตองมีการพิจารณาถึง
ความเปนอิสระ ความยืดหยุน ความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงข้ันตอนหรือลําดับในการทํางานได 
ดังนั้น จึงกลาวไดวากระบวนการใหบริการมีความสําคัญตอธุรกิจเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากสินคาหรือ 
ผลิตภัณฑเปนสิ่งที่กอใหเกิดรายไดของบริษัทหากไมมีกระบวนการในการใหบริการเกิดขึ้น 
ก็ไมสามารถสรางรายไดใหแกกิจการนั้นได และกระบวนการใหบริการก็เปนสวนหนึ่งใน
การกําหนดมาตรฐานแหงความรวดเร็วและคุณภาพของกิจการนั้นดวย ฉะนั้น ในกระบวนการใหบริการจึง
สามารถนํามาใชเปนกลยุทธในการสรางความไดเปรียบใหกับธุรกิจไดและการแขงขันในเชิงธุรกิจ 
ท่ีมุงเนนการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

  ภัทรินณ   อมฤตธรรม (2548) ไดศึกษาเร่ือง การแขงขันของธุรกิจหลักทรัพยในจังหวัด 
เชียงใหม  พบวา  ผูบริหารและเจาหนาท่ีการตลาดใชกลยุทธการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันโดยใชกลยุทธทางการตลาด คือ  กลยุทธดานสินคาและบริการ กลยุทธดานราคา  กลยุทธ
ดานชองทางการจัดจําหนายและกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด โดยเลือกที่จะใชกลยุทธ
ดานราคา โดยการลดอัตราคาคอมมิชชั่นมีผลตอการกําหนดกลยุทธของคูแขงขัน กลาวคือถา   
ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีการตลาดของบริษัทหลักทรัพยหนึ่งทําการลดอัตราคาคอมมิชช่ัน เพื่อเพิ่มสวนแบง 
ตลาดจะทําใหผูบริหารหรือเจาหนาที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพยคูแขงขัน ทําการลดอัตรา
คาคอมมิชช่ันตามเพ่ือรักษาสวนแบงตลาดของตน  สงผลตอนักลงทุนคือ ทําใหนักลงทุนของบริษัท
หลักทรัพยคูแขงมีอํานาจในการตอรองกับบริษัทหลักทรัพยคูแขงขัน  ดังนั้น ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอ
นักลงทุน ไดแก กลยุทธดานราคา ซ่ึงการนํากลยุทธนี้มาใชจะนําไปสูการแขงขันระหวางบริษัท
หลักทรัพยสูงข้ึนและไปเพิ่มอํานาจการตอรองใหแกนักลงทุน การใชกลยุทธดานชองทางการตลาด
ไดแก การซ้ือขายผานอินเตอรเน็ต ทําใหบทบาทของเจาหนาท่ีการตลาดลดลง เนื่องจากนักลงทุน
สามารถหาขาวสารขอมูลการลงทุนและยังสามารถสงคําส่ังซ้ือขายไดเอง จึงทําใหอํานาจการตอรอง
ของเจาหนาท่ีการตลาดหลักทรัพยลดลงไปดวย   
 วิภารัตน   อ้ิมพัฒน  (2549)  ไดศึกษาเร่ือง  ความรูความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรม
การตัดสินใจใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนท่ัวไป  พบวา นักลงทุนสวนใหญเปนเพศหญงิ
อายุนอยกวาเทากับ 30 ป การศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดตอเดือน 35,000 บาท
ข้ึนไป ทัศนคติท่ีมีตอใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนอยูในเกณฑดี สงผลใหนักลงทุนมี
ความเช่ือม่ันและเขามาใชบริการบริษัทหลักทรัพย ทัศนคติตอการใชบริษัทหลักทรัพยดานภาพพจน 
คือ ฐานะการเงินและความม่ันคงของบริษัท ความนาเช่ือถือของผูถือหุนรายใหญ  ความมีช่ือเสียง
ของบริษัท   ดานเทคโนโลยี คือ มีส่ิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณตางๆ ท่ีทันสมัยเพียงพอตอ
ความตองการของลูกคา ระบบการซ้ือขายเขาใจงายไมซับซอน  ดานพนักงาน คือ การใหคําปรึกษา
แนะนําในการลงทุน ความเอาใจใสของพนักงาน ความสุภาพในการพูดจาของพนักงาน ความซ่ือสัตย 
ของพนักงาน ความนาเช่ือถือของพนักงาน การปฏิบัติงานรับคําส่ังซ้ือขายถูกตองแมนยํา ดานสถานท่ี 
ตั้งและบรรยากาศ คือ มีความสะดวกในการติดตอใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ โทรทัศน ความสะอาด
เรียบรอยของสถานท่ีใหบริการ ความโอโถงกวางขวางของสถานท่ี ในดานการใหบริการ คือ การรับ 
คําส่ังซ้ือขายท่ีรวดเร็ว 
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วิสาขา   ลายชื่น  (2548)  ไดศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการบริการ
ของบริษัทหลักทรัพยไทยในจังหวัดเชียงใหม พบวานักลงทุนพึงพอใจตอคุณภาพการบริการในดาน 
ความนาเช่ือถือ ปจจัยดานความนาเช่ือถือใหความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด คือ พนักงานมีความ
ซ่ือสัตย และสามารถเก็บขอมูลความลับของลูกคาไวไดดี ความถูกตองในการทํางาน  ปจจัยในดาน
การตอบสนอง  การใหบริการท่ีรวดเร็ว ปจจัยดานการใหความม่ันใจ  ควรมีความรูความสามรถใน  
การใหความม่ันใจ ปจจัยดานการดูแลเอาใจใส ติดตอไดสะดวกรวดเร็วแตปจจัยดานรูปลักษณะไม
พึงพอใจตอคุณภาพในการใหบริการ ดานอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานท่ีไมทันสมัย  มีส่ิงอํานวยความ
สะดวก   
 สุริย    เจริญวงศ  (2545)   ไดศึกษาเร่ือง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการใน
บริษัทหลักทรัพยในกรุงเทพมหานคร พบวานักลงทุนสวนใหญเปนเพศชายอายุ 30 - 39 ป การศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท  รายไดตอเดือน 20,000 - 30,000 บาท วงเงินซ้ือขายไมเกิน 1 ลาน
บาท  พฤติกรรมการลงทุน เปนนักลงทุนระยะส้ัน  ตัดสินใจลงทุนดวยปจจัยเทคนิค  ปจจัยในสวน
ประสมการตลาด นักลงทุนสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยดานบริการในเร่ือง ความชํานาญและความ
เช่ียวชาญในการบริการและการมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน สวนปจจัยดานราคา นักลงทุน
เห็นดวยวาราคาคาธรรมเนียมควรขึ้นอยูกับคุณภาพการบริการ และเห็นดวยกับปจจัยดานทําเลท่ีตั้ง
และการจัดจําหนาย ในเรื่องบริษัทหลักทรัพย ควรมีจํานวนสาขามากและกระจายครอบคลุมหลาย
พื้นที่และเห็นดวยกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในเร่ืองบริษัทหลักทรัพยควรมีการโฆษณาและ 
ประชาสัมพันธขอมูลบริการผานส่ือ  
 


