
 

บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การคนควาแบบอิสระเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย

ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีวัตถุประสงคพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ          
การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ
ศึกษาปญหาในการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  280  ราย   

ผลการศึกษาสามารถสรุปได  4  สวน ดังนี ้
สวนท่ี 1  สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  สรุปผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย

ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
สวนท่ี 3  สรุปผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย

ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จําแนกตามเพศ  อายุ  การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน  
สวนท่ี 4  สรุปปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 
สรุปผลการศึกษา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 40 - 49  ป  

การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว  มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา  50,000  บาท  
สวนใหญมีประสบการณในการซ้ือขายหลักทรัพยมากกวา 3 ป มีวงเงินท่ีใชในการซื้อขาย
หลักทรัพยอยูระหวาง 1,000,000 - 5,000,000  บาท และเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยประเภทเงินสด  
ระยะเวลาการลงทุนภายใน 2 - 4 สัปดาห แหลงขอมูลในการตัดสินใจลงทุนจากเจาหนาท่ีการตลาด 
สาเหตุท่ีเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุน จากความคุนเคยกับเจาหนาท่ีการตลาด      
มานาน และสถานท่ีสะดวกมาใชบริการ 
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เม่ือจําแนกตามเพศ   อายุ   การศึกษา   รายไดเฉล่ียตอเดอืน  พบวา 

จําแนกตามเพศ  
เพศชายสวนใหญมีระยะเวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายมาแลวมากกวา  3  ป  วงเงินท่ีไดรับ

อนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 1 ลานบาท - 5 ลานบาท ระยะเวลาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ภายใน 2 - 4  สัปดาห  แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใชการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน  

เพศหญิงสวนใหญมีระยะเวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายมาแลวมากกวา 3  ป วงเงินท่ีไดรับ
อนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 1 ลานบาท  -  5  ลานบาท  ระยะเวลาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ภายใน 2  - 4 สัปดาห  แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนจากเจาหนาท่ีการตลาด   

จําแนกตามอายุ 
ผูตอบแบบสอบถาม อายุ 20 - 29  ป  สวนใหญมีระยะเวลาที่เปดบัญชีซ้ือขายมาแลว

มากกวา 1 ป  แตไมเกิน 2 ป  และมากกวา 3  ป, วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย     
นอยกวา 5 แสนบาท - 1 ลานบาท, ระยะเวลาการลงทุนภายใน 1 สัปดาห, แหลงขอมูลท่ีใชใน       
การตัดสินใจลงทุนใชเจาหนาท่ีการตลาด  

ผูตอบแบบสอบถาม อายุ 30  - 39  ป สวนใหญมีระยะเวลาที่เปดบัญชีซ้ือขายมาแลว
มากกวา 3 ป, วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 5 แสนบาท - 1 ลานบาท, ระยะเวลาใน  
การลงทุนภายใน 2  -  4  สัปดาห, แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใชเจาหนาท่ีการตลาด 

ผูตอบแบบสอบถาม อายุ 40 - 49 ป สวนใหญมีระยะเวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายมาแลว
มากกวา 3  ป,  วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 1 ลานบาท - 5 ลานบาท, ระยะเวลาใน
การลงทุนภายใน 2 - 4  สัปดาห,  แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใชเจาหนาท่ีการตลาด 

ผูตอบแบบสอบถาม อายุ  50 - 59 ป สวนใหญมีระยะเวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายมาแลว
มากกวา 3  ป, วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 1 ลานบาท - 5 ลานบาท, ระยะเวลาใน
การลงทุนภายใน 2 - 4 สัปดาห, แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใชการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน 

ผูตอบแบบสอบถาม อายุ 60 ปข้ึนไป  สวนใหญมีระยะเวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายมาแลว
มากกวา 3  ป,  วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 1 ลานบาท - 5 ลานบาท, ระยะเวลาใน
การลงทุนภายใน  2 - 4  สัปดาห,  แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใชการวิเคราะหปจจัย 
พื้นฐาน 
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จําแนกตามการศึกษา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  สวนใหญมีระยะเวลาท่ีเปดบัญชี

ซ้ือขายมาแลวมากกวา 3 ป,  วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 1 ลานบาท - 5 ลานบาท, 
ระยะเวลาการลงทุนภายใน 2 - 4  สัปดาห,  แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใชการวิเคราะห
ทางเทคนิค        

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญมีระยะเวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขาย
มาแลวมากกวา 3  ป, วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 1 ลานบาท - 5 ลานบาท, 
ระยะเวลาการลงทุนภายใน  2 - 4  สัปดาห,  แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใชเจาหนาท่ี
การตลาด  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาปริญญาโท สวนใหญมีระยะเวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขาย
มาแลวมากกวา 3  ป, วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 1 ลานบาท - 5 ลานบาท, 
ระยะเวลาการลงทุนภายใน 2 - 4  สัปดาห, แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใชเจาหนาท่ี
การตลาด 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาปริญญาเอก สวนใหญมีระยะเวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขาย
มาแลวมากกวา 3  ป,  วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 5 ลานบาท - 10 ลานบาท, 
ระยะเวลาการลงทุนภายใน  2 - 4  สัปดาห,  แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใชการวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐาน   

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน  20,000 - 30,000 บาท  สวนใหญมีระยะ 

เวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายมาแลวมากกวา 3  ป, วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 5 แสน
บาท - 1 ลานบาท, ระยะเวลาการลงทุนภายใน 2 - 4 สัปดาห, แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุน
ใชเจาหนาท่ีการตลาดและวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท สวนใหญมีระยะ 
เวลาท่ีเปดบัญชีซ้ือขายมาแลวมากกวา 3 ป, วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 1 ลานบาท 
- 5 ลานบาท,  ระยะเวลาการลงทุนภายใน 2 - 4  สัปดาห,  แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใช
เจาหนาท่ีการตลาด 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 - 50,000 บาท สวนใหญมีระยะเวลา 
ท่ีเปดบัญชีซ้ือขายมาแลวมากกวา 3 ป, วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย 1 ลานบาท -    
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาท สวนใหญมีระยะเวลา
ท่ีเปดบัญชีซ้ือขายมาแลวมากกวา 3 ป, วงเงินท่ีไดรับอนุมัติในการซ้ือขายหลักทรัพย  1 ลานบาท -   
5  ลานบาท, ระยะเวลาการลงทุนภายใน  2 - 4  สัปดาห, แหลงขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจลงทุนใช
เจาหนาท่ีการตลาด 

 
สวนท่ี 2  สรุปผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุน  
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดมี
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.97 โดยมีปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
ความสําคัญดังนี้ คือ ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย คาเฉล่ีย 4.29  มีปจจัยยอย 
ลําดับแรก คือ  ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว  รองลงมา  คือ  ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ 
คาเฉล่ีย  4.25  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ พนักงานเอาใจใสดูแดการลงทุนของลูกคา  ปจจัยดาน
บริการ คาเฉล่ีย 4.11 มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ การใหคําแนะนําในการลงทุนท่ีดี  ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ คาเฉล่ีย 4.10 มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความสะดวกรวดเร็วในการให 
บริการ  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  คาเฉล่ีย 3.89 มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ สถานท่ีจอดรถ
สะดวกสบาย  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  คาเฉล่ีย  3.63  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  มีรายงาน
บทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจกรายเดือน ปจจัยดานราคา  คาเฉล่ีย 3.55  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  
ความเหมาะสมของคาธรรมเนียม   
 
สวนท่ี 3 สรุปผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนัก
ลงทุนในตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย จําแนกตามเพศ  อายุ  การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน
จําแนกตามเพศ 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ การใหคําแนะนําใน 
การลงทุนท่ีดี ปจจัยดานราคา มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ คาธรรมเนียมเปนมาตรฐานเดียวกนัทุกสาขา  
ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอลําดับแรก คือ ติดตอทางโทรศัพทได
สะดวกรวดเร็ว   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  มีรายงานบทวิเคราะห
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 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง สวนใหญ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก  ปจจัยดานบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ การใหคําแนะนําใน
การลงทุนท่ีดี  ปจจัยดานราคา   มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  ความเหมาะสมของคาธรรมเนียม  ปจจัย
ดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก  คือ  ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก
รวดเร็ว   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  มีรายงานบทวิเคราะหแนะนํา
การลงทุนแจกรายเดือน  ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ พนักงานเอาใจใส
ดูแลการลงทุนของลูกคา ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ สถานท่ีจอดรถ 
สะดวกสบาย  และมีระบบเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยรวดเร็ว  ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ   มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 
  จําแนกตามอายุ 
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 20 - 29 ป   สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด 
โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความนาเช่ือถือและ     
ความม่ันคงของบริษัท ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  ความเหมาะสมของคาธรรมเนียม  
ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  ติดตอทางโทรศัพทได
สะดวกรวดเร็ว ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีรายงานบทวิเคราะห
แนะนําการลงทุนแจกรายเดือน  ปจจัยดานบุคลากร มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  พนักงานมีความรู
ความสามารถในการใหคําแนะนําการลงทุน และพนักงานเอาใจใสดูแลการลงทุนของลูกคา ปจจัย
ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน เชน 
Bisnews  Internet  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ การติดตามแกไข
ปญหาใหลูกคาอยางรวดเร็ว  
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 30 - 39 ป  สวนใหญ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด  
โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ การใหคําแนะนําใน       
การลงทุนท่ีดี   ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  คาธรรมเนียมเปนมาตรฐานเดียวกันทุก
สาขา  ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ติดตอทาง
โทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีรายงาน
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 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 40 - 49 ป  สวนใหญ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ การใหคํา 
แนะนําในการลงทุนท่ีดี ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความเหมาะสมของคาธรรมเนียม 
ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ติดตอทางโทรศัพทได
สะดวกรวดเร็ว  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีรายงานบทวิเคราะห
แนะนําการลงทุนแจกรายเดือน  ปจจัยดานบุคลากร มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  พนักงานแจงขอมูลท่ี
สําคัญเปนประโยชนแกลูกคา  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ สถานท่ี
จอดรถสะดวกสบาย  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรกคือ ความสะดวกและ
รวดเร็วในการใหบริการ   
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 50 - 59 ป  สวนใหญ ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด  
โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  การใหคําแนะนําใน       
การลงทุนท่ีดี   ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  คาธรรมเนียมเปนมาตรฐานเดียวกันทุก
สาขา  ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ติดตอทาง
โทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีรายงาน 
บทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจกรายเดือน  ปจจัยดานบุคลากร มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ พนักงาน
เอาใจใสดูแลการลงทุนของลูกคา  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  
สถานที่จอดรถสะดวกสบาย ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความสะดวก 
และรวดเร็วในการใหบริการ   
 ผูตอบแบบสอบถามอายุ 60 ปข้ึนไป สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด  
โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความมีช่ือเสียงของบริษัท   
ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความเหมาะสมของคาธรรมเนียม และคาธรรมเนียมเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา   ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ   ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ มีรายงานบทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจกรายเดือน  ปจจัยดานบุคลากร มีปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ  พนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการลงทุน และพนักงานเอาใจใสดูแล      
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 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  
การใหคําแนะนําในการลงทุนท่ีดี  ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความเหมาะสมของ
คาธรรมเนียม  ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ติดตอทาง
โทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีรายงาน
บทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจกรายเดือน  และมีการจัดสรรหุนจองเพ่ือจูงใจลูกคา  ปจจัยดาน
บุคลากรผูใหบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ   พนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนํา
การลงทุน  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ   มีปจจัยยอยลําดับแรก  คือ  สถานท่ีจอดรถ
สะดวกสบาย  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการใหบริการ  
 ผู ตอบแบบสอบถามท่ี มีการศึกษาปริญญาตรี  ส วนใหญ ใหความสําคัญตอป จจั ย                             
สวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  การให
คําแนะนําในการลงทุนท่ีดี  ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ คาธรรมเนียมเปนมาตรฐาน
เดียวกันทุกสาขา  ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ติดตอ
ทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ มี
รายงานบทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจกรายเดือน ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ มีปจจัยยอย
ลําดับแรก คือ  พนักงานเอาใจใสดูแลการลงทุนของลูกคา  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ปจจยั
ยอยลําดับแรก คือ สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีปจจัยยอย   
ลําดับแรก คือ  ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาปริญญาโท  สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ การให 
คําแนะนําในการลงทุนท่ีดี ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก  คือ ความเหมาะสมของ
คาธรรมเนียม  ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ติดตอทาง     
โทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีรายงาน 
บทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจกรายเดือน  ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก



 
 119 

 
                

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาปริญญาเอก  สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความมี
ช่ือเสียงของบริษัท  ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความเหมาะสมของคาธรรมเนียม  
และคาธรรมเนียมเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา   ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  
มีปจจัยยอยลําดับแรก  คือ  ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  มีรายงานบทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจกรายเดือน  ปจจัยดานบุคลากร
ผูใหบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ พนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการลงทุน  
พนักงานเอาใจใสดูแลการลงทุนของลูกคา   และพนักงานแจงขอมูลท่ีสําคัญเปนประโยชนแกลูกคา   
ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  ปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีระบบเทคโนโลยีและอุปกรณท่ี
ทันสมัยรวดเร็ว   และสถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย   ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  มีปจจัยยอย
ลําดับแรก คือ  ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  
 จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 20,000 - 30,000 บาท  สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  
ความนาเช่ือถือและความม่ันคงของบริษัท ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก  คือ  คาธรรมเนียม
มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา  ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ  ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ มีรายงานบทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจกรายเดือน ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ  มีปจจัย
ยอยลําดับแรก คือ  พนักงานเอาใจใสดูแลการลงทุนของลูกคา  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพมี
ปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีระบบเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยรวดเร็ว  ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 30,001 - 40,000 บาท  สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ
การใหคําแนะนําในการลงทุนท่ีดี  ปจจัยดานราคา โดยมีปจจัยยอยลําดับแรก  คือ คาธรรมเนียม
มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย มีปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ  ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีปจจัยยอยลําดับแรก 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 40,001 - 50,000 บาท  สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  
การใหคําแนะนําในการลงทุนท่ีดี  ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก  คือ  คาธรรมเนียม
มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา   ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ  ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ มีรายงานบทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจกรายเดือน   ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ  มีปจจัย
ยอยลําดับแรก คือ  พนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการลงทุน ปจจัยดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย  ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดมากกวา 50,000  บาท  สวนใหญ ใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  
การใหคําแนะนําในการลงทุนท่ีดี   ปจจัยดานราคา  มีปจจัยยอยลําดับแรก  คือ ความเหมาะสมของ
คาธรรมเนียม   ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ ติดตอ
ทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ มี
รายงานบทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจกรายเดือน  ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ  มีปจจัยยอย
ลําดับแรก คือ  พนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการลงทุน  ปจจัยดานส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย ปจจัยดานกระบวนการให 
บริการ  มีปจจัยยอยลําดับแรก คือ  ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  
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 สวนท่ี 4 สรุปปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
ปญหาและขอเสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นดังตอไปนี้ 
 ปญหาดานบริการ 
 จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานบริการมีคาเฉล่ีย 
โดยรวมอยูในระดับนอยมีคาเฉล่ียรวม 2.00  ปญหาลําดับแรกในเร่ืองการใหคําแนะนําลงทุนชาไม
ทันการณ รองลงมา มีบริการดานหลักทรัพยบางประเภทไมครบวงจรและบริษัทยังไมเปนท่ีรูจัก  
 ปญหาดานราคา 
 จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานราคามีคาเฉล่ีย โดยรวม
อยูในระดับนอยมีคาเฉล่ียรวม 2.08  ปญหาลําดับแรกในเร่ืองคาธรรมเนียมไมเหมาะสมไมมี
มาตรฐานคาธรรมเนียมเหมือนกันทุกสาขา  
 ปญหาดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย 
 จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานทําเลที่ตั้งและชองทาง
การจัดจําหนายมีคาเฉล่ีย โดยรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ียรวม 2.51  ปญหาลําดับแรกในเร่ือง  
การติดตอทางโทรศัพทไมสะดวก รองลงมา ท่ีตั้งของบริษัทและสาขาไมสะดวกในการใชบริการ   
 ปญหาดานการสงเสริมการตลาด 
 จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานการสงเสริมการตลาดมี
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับนอยมีคาเฉล่ียรวม 2.20  ปญหาลําดับแรกในเร่ืองรายงานบทวิเคราะห
แนะนําไมสมํ่าเสมอทุกเดือน  รองลงมา  การจัดสรรหุนจองใหเฉพาะกลุมและไมมีของท่ีระลึกแจก
ในเทศกาลตางๆ   
 ปญหาดานบุคลากรผูใหบริการ 
 จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานบุคลากรผูใหบริการมี
คาเฉล่ีย โดยรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ียรวม 2.66  ปญหาลําดับแรกในเร่ืองพนักงานไมแจง
ขอมูลท่ีสําคัญและมีผลตอการลงทุนในหลักทรัพยใหทราบ  รองลงมาพนักงานขาดความรูความ 
สามารถในการลงทุน  พนักงานไมสนใจดูแลการลงทุนของลูกคา  และพนักงานใหบริการลูกคาไม
เทาเทียมกัน    
 ปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับนอยมีคาเฉล่ียรวม  2.44   ปญหาลําดับแรกในเรื่องสถานท่ีจอดรถไม
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 ปญหาดานกระบวนการใหบริการ 
 จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปญหาดานกระบวนการใหบริการมี
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับนอยมีคาเฉล่ียรวม  2.28  ปญหาลําดับแรกในเร่ือง  ความลาชาในการ
ใหบริการ รองลงมา  การติดตามแกไขปญหาลูกคาใชเวลานาน  และข้ันตอนระบบการทํางานยุงยาก    
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 

ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ ของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน ซ่ึงประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) ดานคนหรือบุคลากร (People) ดานส่ิงมีตัวตนที่มองเห็นได (Physicial Evidence) ดาน
กระบวนการ (Process)  จากการศึกษาพบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย
ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
หลักทรัพยของนักลงทุนในระดับมาก โดยมีรายละเอียดในแตละปจจัย ดังนี้ 

ปจจัยดานบริการ 
 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมในระดับมากตอปจจัย
ดานบริการ โดยปจจัยยอยลําดับแรก คือ  การใหคําแนะนําในการลงทุนท่ีดี  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุริย  เจริญวงศ  (2545)  ท่ีไดทําการศึกษา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
ในบริษัทหลักทรัพยในกรุงเทพมหานคร  พบวา  ปจจัยดานบริการในเร่ืองความชํานาญและความ
เช่ียวชาญในการบริการ   
 ปจจัยดานราคา  
 จาการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก ตอปจจัย
ดานราคา  โดยปจจัยยอยลําดับแรก  คือ ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมสาขา  ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุริย  เจริญวงศ  (2545)  ท่ีไดทําการศึกษา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
ในบริษัทหลักทรัพยในกรุงเทพมหานคร  พบวา ปจจัยดานราคานักลงทุนเห็นดวยวาราคา
คาธรรมเนียมควรข้ึนอยูกับคุณภาพการบริการ   ปจจัยดานราคา โดยปจจัยยอยรองลงมาคือ 
คาธรรมเนียมเปนมาตรฐานเดียวกันทุก  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ ภัทรินณ  อมฤตธรรม 
(2548)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การแขงขันของธุรกิจหลักทรัพยในจังหวัดเชียงใหม  พบวา  ผูบริหาร
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 ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย   
                  จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก ตอปจจัย
ดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย โดยปจจัยยอยลําดับแรก คือ ติดตอทางโทรศัพทได
สะดวกรวดเร็ว  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ  สุริย   เจริญวงศ (2545)  ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง 
ปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการในบริษัทหลักทรัพยในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
ดานทําเลที่ตั้งและการจัดจําหนาย ควรมีสาขามากและกระจายครอบคลุมหลายพ้ืนท่ี    
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก ตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยยอยลําดับแรก  คือ มีรายงานบทวิเคราะหแนะนําการลงทุนแจก
รายเดือน รองลงมา คือ การจัดสรรหุนจองเพ่ือจูงใจลูกคา ใหความสําคัญระดับปานกลาง คือ มีการ
แจกของท่ีระลึกในเทศกาลตางๆ   
 ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ 
                 จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก ตอปจจัย
ดานบุคลากรผูใหบริการ โดยปจจัยยอยลําดับแรก คือ  พนักงานเอาใจใสดูแลการลงทุนของลูกคา  
รองลงมาคือ พนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการลงทุน ซ่ึงการศึกษานี้สอดคลอง
กับการศึกษาของ  วิภารัตน  อ้ิมพัฒน  (2549)  ท่ีไดทําการศึกษา  ความรูความเขาใจ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนท่ัวไป พบวา  ดานพนักงาน คือ 
ความเอาใจใสของพนักงาน   ความสุภาพในการพูดจาของพนักงาน  ความซ่ือสัตยของพนักงาน  
การใหคําปรึกษาแนะนําในการลงทุน ความนาเช่ือถือของพนักงาน  การปฏิบัติงานรับคําส่ังซ้ือขาย
ถูกตองแมนยํา   

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก ตอปจจัย
ดานส่ิงแวดลอมทางภาพภาพ โดยปจจัยยอยลําดับแรก  คือ  สถานท่ีจอดรถสะดวกสบาย  รองลงมา
คือ  มีระบบเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยรวดเร็ว  มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน เชน 
Bisnews  Internet  และบริษัทจัดตกแตงสถานท่ีมีความสะอาดสวยงาม ซ่ึงการศึกษาน้ีสอดคลอง   
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 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
 จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมในระดับมาก ตอปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการ  โดยปจจัยยอยลําดับแรก  คือ ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 
รองลงมา การติดตามแกไขปญหาใหลูกคาอยางรวดเร็ว และข้ันตอนการอนุมัติตางๆ รวดเร็ว  ซ่ึง
การศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ  วิสาขา  ลายช่ืน  (2548)  ท่ีไดทําการศึกษาในเร่ืองความ    
พึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการบริการของบริษัทหลักทรัพยไทย ในจังหวัดเชียงใหม  พบวา  
ปจจัยดานการตอบสนอง คือ  การใหบริการท่ีรวดเร็ว   
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ขอคนพบ 
 

 จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด
ในระดับมากท่ีสุดจําแนกตาม เพศ  อายุ   การศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนดังนี้   

 เพศชาย ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ตอปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย 
ในเร่ืองติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการในเร่ือง พนักงาน มีความรู
ความสามารถในการใหคําแนะนําการลงทุน ปจจัยดานกระบวนการใหบริการในเร่ืองความสะดวกและ
รวดเร็วในการใหบริการ   

    ผูท่ีมีอายุ 30 - 39 ป ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ตอปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทาง 
การจัดจําหนาย ในเร่ืองติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ใน
เร่ืองความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  

    ผูท่ีมีอายุ 50 - 59 ป ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ตอปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทาง 
การจัดจําหนาย ในเร่ืองติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ในเร่ือง 
พนักงานเอาใจใสดูแลการลงทุนของลูกคา พนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการ
ลงทุน และพนักงานแจงขอมูลท่ีสําคัญเปนประโยชนแกลูกคา  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการใน
เร่ืองความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  

    ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ตอปจจัยดานบริการ ในเร่ือง  
ความมีช่ือเสียงของบริษัท และการใหคําแนะนําในการลงทุนท่ีดี ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทาง
การจัดจําหนาย ในเร่ืองติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ในเร่ือง  
พนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการลงทุน และพนักงานเอาใจใสดูแลการลงทุน
ของลูกคา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการในเร่ืองความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  

    ผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอกใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ตอปจจัยดานทําเลที่ตั้ง 
และชองทางการจัดจําหนาย  ในเร่ืองติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว และท่ีตั้งของบริษัทและ
สาขาสะดวกในการติดตอ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในเร่ืองมีรายงานบทวิเคราะหแนะนําการ
ลงทุนแจกรายเดือน ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ในเร่ืองพนักงานมีความรูความสามารถในการให 
คําแนะนําการลงทุน พนักงานเอาใจใสดูแลการลงทุนของลูกคา และพนักงานแจงขอมูลท่ีสําคัญเปน
ประโยชนแกลูกคาปจจัยดานกระบวนการใหบริการในเร่ืองความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ   

     ผูมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดตอปจจัยดานบุคลากร 
ผูใหบริการ ในเร่ืองพนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําการลงทุนและพนักงานเอาใจใส 
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 ผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดตอปจจัยดานกระบวน 
การใหบริการ ในเร่ืองความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ   
 ผูมีรายได 20,001 - 30,000 บาท ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดตอปจจัยดานกระบวน 
การใหบริการ ในเร่ืองความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 
 ผูมีรายได   30,001 -  40,000 บาท ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดตอปจจัยบุคลากรผูให 
บริการ ในเร่ืองพนักงานเอาใจใสดูแลการลงทุนของลูกคา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการในเร่ือง 
ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ   
 ผูมีรายได 40,001 - 50,000  บาท ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดตอปจจัยดานทําเลที่ตั้ง 
และชองทางการจัดจําหนาย  ในเร่ืองติดตอทางโทรศัพทไดสะดวกรวดเร็ว ปจจัยดานบุคลากรผู
ใหบริการ  ในเร่ืองพนักงานเอาใจใสดูแลการลงทุนของลูกคา  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ    
ในเร่ืองความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ   
 ปญหาของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัท
หลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก 

 

ขอคนพบปญหาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีคามากท่ีสุดลําดับแรกในระดับปานกลาง 
 

ปญหา 
ปจจัยยอยท่ีมีคาของปญหา 

มากท่ีสุดลําดบัแรก 

ปญหาดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัด
จําหนาย 

การตัดตอทางโทรศัพทไมสะดวก 

ปญหาดานบุคลากรผูใหบริการ พนักงานไมแจงขอมูลท่ีสําคัญและมีผลตอการลงทุน
ในหลักทรัพยใหทราบ 
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ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาคนควาแบบอิสระ ทําใหทราบขอมูลท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ในบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย  ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาธุรกิจ
หลักทรัพย อีกท้ังยังเปนพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธการตลาด และปรับปรุงสวนประสม
การตลาด ใหสอดคลองกับความตองการของนักลงทุน  และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตามความตองการ
ของนักลงทุน   ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

1. ปจจัยดานบริการ  บริษัทหลักทรัพยตองมีบริการดานคําแนะนําการลงทุนท่ีรวดเร็ว
ทันเหตุการณดวยการจัดทีมวิเคราะหติดตอขอมูลและแจงใหพนักงานทราบเพื่อแจงใหนักลงทุน
ทราบ เพื่อใหนักลงทุนไมพลาดโอกาสในการลงทุน 
  2. ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย  นักลงทุนคํานึงถึงการติดตอทาง
โทรศัพทไดสะดวกโทรติดงาย   เปนวิธีการท่ีรวดเร็วและประหยัดเวลาการเดินทาง และมีผลตอ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ในปจจุบันระบบการส่ือสารเทคโนโลยีใหมๆ ซ่ึงมีตนทุนตํ่ากวา  บริษัท
ควรลงทุนระบบโทรศัพทเพื่อใหมีการบริการท่ีตรงไปถึงนักลงทุนอยางรวดเร็ว   
    3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด นักลงทุนตัดสินใจลงทุนจากขอมูลปจจัยพื้นฐาน  
จากรายงานแนะนําการซ้ือขายจากบริษัท  และมีรายงานการวิเคราะหหลักทรัพยเสนอลูกคาเปน
ประจําอยางรวดเร็วทันเหตุการณ บริษัทควรติดตามและใหความสําคัญกับคําแนะนําการลงทุนท่ี
ถูกตองตามการวิเคราะหวิจัยโดยมีผูเช่ียวชาญในการวิเคราะหและใหคําแนะนําเพราะมีผลตอการ
ลงทุนของนักลงทุน และสามารถสรางความเช่ือมั่นแกนักลงทุนได  

4. ปจจัยดานบุคลากร บริษัทหลักทรัพยควรใหความสําคัญตอพนักงานเพราะจะติดตอ   
นักลงทุนโดยตรง ควรจัดการอบรมใหความรูและทดสอบความสามารถในการใหคําแนะนําการ
ลงทุนอยางสมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจตอการลงทุนรวม ท้ังมีอุปกรณเคร่ืองมือท่ีติดตาม
ขาวสารขอมูลการลงทุนไดทันตอเหตุการณ  และมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานเสมอ 
      5.  ปจจัยดานกระบวนการ นักลงทุนตัดสินใจเลือกใชบริการจากการติดตามแกไขปญหา
ลูกคา  เขาใจความตองการลูกคา รับฟงคําแนะนํา และเจาหนาหนาท่ีการตลาดควรศึกษาความ
ตองการของลูกคา แบงกลุมลูกคาท่ีตองการความชวยเหลือ มีปญหาบอย  ควรมีแผนงานท่ีชัดเจนเมือ่
เกิดปญหาเจาหนาท่ีการตลาดจะไดปรึกษาหาวิธีการไขไดอยางรวดเร็ว  
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ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

การศึกษาคร้ังนี้ เนนการศึกษาในเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการบริษัท
หลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังตอไป ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะคือ  ควรศึกษาถึงรูปแบบการบริการของบริษัทหลักทรัพยไทยและบริษัทหลักทรัพย
ตางประเทศ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย  เพื่อเปรียบเทียบวาระหวาง
รูปแบบการบริการของบริษัทหลักทรัพยไทยและบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ มีผลตอการตัดสินใจ
แตกตางกันในดานใดบาง                         
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