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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย ์ของนกัลงทุนทัว่ไป ภายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล .ในดา้นลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจในการเลือกใช้บริการ และส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีจะท าใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ ไดท้ราบถึงความตอ้งการและปัจจยัการเลือกลงทุน

ในหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนท่ีลงทุนผ่านบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นอยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีทาง

บริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ สามารถน าเอาขอ้มูลท่ีได ้ไปพฒันา ประยุกต์ใช้เตรียมพร้อมในการ

ด าเนินการ และดึงดูดใหน้กัลงทุนเลือกบริษทัหลกัทรัพยต่์อไป 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการบริษทัหลกัทรัพย ์ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไวท่ี้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ปัจจยัท่ีมี

ความส าคัญ มากท่ีสุดของนักลงทุนกลุ่มตัวอย่างในการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท

หลักทรัพย์มาจากสองตัวแปร คือ 1. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในใช้บริการในด้านคุณภาพของ

เจา้หน้าท่ีการตลาดและด้านการรับรู้ข่าวสารจากการบริการด้านคุณภาพข้อมูลงานวิจัยบท

เคราะห์ฯ ของบริษทัหลักทรัพย์ 2. ปัจจัยด้านการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 

 ค ำส ำคญั บริษทัหลกัทรัพย ์นกัลงทุนทัว่ไป แรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาด   
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Abstract 

This research aims to study the motivation and marketing mix affecting purchase decision of 

securities companies for general investors within Bangkok and vicinity. This study were to study 

the differences of personal characteristics factor affecting purchase decision of securities 

companies, motivation factor affecting purchase decision of securities companies and marketing 

mix affecting purchase decision of securities companies. That will make various securities 

companies Knowing the needs and factors of investing in securities of investors who invest 

through a securities company In order to be the information that the various securities companies 

Can use the information to develop, apply, prepare for the attract investors to choose their own 

securities company to invest in the stock market. 

The results of the study showed that the sample group had a relationship in the direction that 

was similar to the selection of the services of various securities companies at a reliable level of 

95 percent which is the most important of the group investors. Examples of choosing to use the 

services of a securities company from two factor as follows; 1. The motivation impact decision 

of securities companies for the quality of the marketing staff and Recognition of research 

services information of securities companies 2. Marketing mix affecting factors in Products, 

Price, Place, Promotion and Physical Evidence. 
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บทน ำ 

การท่ีนกัลงทุนจะท าการซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดน้ั้น จ  าเป็นจะตอ้งเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ

พอร์ตการลงทุนกบับริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) เสียก่อนจึงจะท าการซ้ือขายได ้

ซ่ึงบริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือโบรกเกอร์ คือบริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไดผ้่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

และเขา้เป็น “บริษทัสมาชิก” ของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีเรียบร้อย ท าใหส้ามารถส่งค าสั่งซ้ือขาย

หลกัทรัพยเ์ขา้สู่ระบบซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตรง บริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์

จึงไม่ใช่เป็นแค่คนกลางในการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ท่านั้น แต่บริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์

จะตอ้งรับผดิชอบและบริการต่างๆใหแ้ก่ลูกคา้ 

การลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตอ้งกระท าผ่านระบบบริษทันายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ท าใหบ้ริษทันายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยเ์กิดการแข่งขนักนัอยา่งสูง ต่างใชก้ลยทุธ์ทาง

การตลาดเพื่อดึงดูดใหน้กัลงทุนหนา้ใหม่เขา้มาเปิดบญัชีกบัตน รวมทั้งพยายามรักษาฐานลูกคา้

เก่าเอาไวใ้ห้เหนียวแน่นท่ีสุด เพื่อไม่ให้สูญเสียรายได้หรือส่วนแบ่งทางการตลาด (Market 

Share) ให้กบัคู่แข่งขนั โดยในปัจจุบนั มีบริษทันายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เปิดบริการอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพยท์ั้ งหมด 39 บริษทั (ส านักงานคณะกรรมการ ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย,์ 30 มีนาคม 2562) 

ดงันั้นการศึกษาแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการบริษทัหลกัทรัพย ์ของนักลงทุนทัว่ไปภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงมี

ความส าคญัเพื่อท่ีจะท าใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ ไดท้ราบถึงความตอ้งการ และพฤติกรรมการ

ลงทุนในหลกัทรัพยข์องนักลงทุนท่ีลงทุนผ่านบริษทัหลกัทรัพยเ์ป็นอย่างไร และเป็นขอ้มูลท่ี

ทางบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ สามารถน าเอาขอ้มูลท่ีได ้ไปพฒันา ประยกุตใ์ชเ้ตรียมพร้อมในการ

ด าเนินการ และดึงดูดใหน้กัลงทุนเลือกบริษทัหลกัทรัพยข์องตนเองในการลงทุนในหลกัทรัพย์

ต่อไป 

 

 



วตัถุประสงค์ของงำนวจิยั 

การศึกษาแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ้ือขาย

ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ของนักลงทุนทั่วไปภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการซ้ือขายผ่านบริษทัหลกัทรัพย์

เพื่อลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซ้ือขาย

ผ่านบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการซ้ือขายผ่านบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ้ือขายผ่านบริษทัหลกัทรัพย ์ของนกัลงทุน

ทัว่ไปภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

5. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการซ้ือขายผ่านบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อลงทุนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัลงทุนทัว่ไปภายในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

6. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ้ือขายผ่านบริษทั

หลักทรัพยเ์พื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ของนักลงทุนทั่วไปภายในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

7. เพื่อศึกษาผลกระทบส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ, ราคา, การ

จดัจ าหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, บุคคลและพนกังาน, กระบวนการ, ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมี

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ้ือขายผ่านบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ของนกัลงทุนทัว่ไปภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



สมมุติฐำนของกำรวจิัย 

การวจิยัเร่ือง แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

บริษทัหลกัทรัพย ์ของนกัลงทุนทัว่ไปภายในเขตกรุงเทพมหานคร มีการก าหนดสมมติฐานต่างๆ  

เช่น ปัจจยัดา้นเพศ  อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการเลือกใช้

บริการในดา้นคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ดา้นคุณภาพของเจา้หนา้ท่ีการตลาด ดา้นการรับรู้

ข่าวสารจากการบริการดา้นคุณภาพขอ้มูลงานวิจยับทเคราะห์ฯของบริษทัหลกัทรัพย ์และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด 7s  

ขอบเขตงำนวจิัย 

ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจยั งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

ท่ีใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ท่ีประกอบดว้ยประชากรท่ีใชใ้น

การวจิยัคือ นกัลงทุนทัว่ไปภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ  นักลงทุนทั่วไปภายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จ านวน 400 คน ในการก าหนดขนาด กลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตร

ของ Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 2559, หนา้ 184) ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่ มีนาคม 

พ.ศ. 2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 จากการก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัจะประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระจ านวน 3 กลุ่ม 

คือ ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล, ตวัแปรดา้นแรงจูงใจในการเลือกใชบ้ริการ และ ตวัแปรดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด และตวัแปรตาม 1 กลุ่ม คือ อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

บริษทัหลกัทรัพย ์  



 

1. ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ   

 อายุ 

 การศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได้ 

2. ปัจจยัทางด้านแรงจงูใจในการเลือกบริการ 

 ด้านคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์โดยรวม 

 ด้านคุณภาพของเจ้าหน้าที่การตลาด 

 ด้านการรับรู้ข่าวสาร จากการบริการด้าน

คุณภาพข้อมูลงานวิจัยบทเคราะห์ฯ ของ

บริษัทหลักทรัพย์ 

3. ปัจจยัทางด้านสว่นประสมทางการตลาด  

(Marketing Mix ‘7Ps) 

 ผลิตภัณฑ์และบริการ  

 ราคา  

 การจัดจ าหน่าย  

 การส่งเสริมการตลาด 

 บุคคลและพนักงาน  

 กระบวนการ 

 ลักษณะทางกายภาพ  

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัท

หลักทรัพย์ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบ นวคดิกำรวจิัย 

                              



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวชิาการ ทฤษฎี 

และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างานและประสิทธิภาพในการ-ปฏิบติังาน   

ขั้นท่ี 2 ก  าหนดขอบเขตหรือนิยามตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัเพื่อน าขอ้มูลทั้งหมดมาสร้าง

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวจิยั  

ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 5 ส่วน  

ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ปรับปรุงแกไ้ข  

ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไป

เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและดา้นการศึกษาจ านวน 3 

ท่านไดแ้ก่ (1) รศ.ดร.ดวงเดือน จนัทร์เจริญ 2) นายสันติสุข อนามพงษ ์และ (3) น.ส.เพียงตะวนั 

น ้ าฉ ่า ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ว่า

ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ โดยวธีิการหาค่า IOC (item-objective congruence 

index) ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข   

ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) 

กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะวิจยั จ  านวน 30 คนหลงัจากนั้นน า

แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึง ค่าแอลฟาท่ีได้ แสดงถึงระดับความคงท่ีของ

แบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 < -<1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือมัน่มาก 

ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.880 โดยค่าความเช่ือมัน่ของค าถาม

แต่ละดา้น มีดงัน้ี 

 ปัจจยัดา้นคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพยโ์ดยรวม เท่ากบั 0.714 



 ปัจจยัดา้นคุณภาพของเจา้หนา้ท่ีการตลาด เท่ากบั 0.811 

 ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารจากการบริการดา้นคุณภาพขอ้มูลงานวจิยับทเคราะห์ฯ  

ของบริษทัหลกัทรัพย ์เท่ากบั 0.720 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เท่ากบั 0.753 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) เท่ากบั 0.804 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีจดัจาหน่าย (Place) เท่ากบั 0.726 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เท่ากบั 0.799 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล(Person) เท่ากบั 0.807 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ (Process) เท่ากบั 0.739 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เท่ากบั 

0.705 

สถิติทีใ่ช้ในงำนวจิยั 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใช้วิเคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายได ้

 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) เพื่อวดัลักษณะการกระจายขอ้มูลของการมีความรู้ความเขา้ใจและการ

ยอมรับเทคโนโลยขีองลูกคา้ธนาคารกรุงศรีฯ 

 3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง (independent 

sample t test) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชายและหญิงในการตดัสินใจเลือกใช้เลือก

บริการบริษทัหลกัทรัพย ์



 4. ผูว้ิจยัจะใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความ

แตกต่างดา้น ในการตดัสินใจเลือกใช้เลือกบริการบริษทัหลกัทรัพย ์ท่ีมีความแตกต่างทางดา้น 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ผูว้ิจัยจะ

วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหว่าง

กลุ่มใด โดยวธีิของ LSD 

สรุปอภิปรำย ละข้อเสนอ นะ 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งในส่วนของขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของนกั

ลงทุนทัว่ไปภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่นกัลงทุนทัว่ไปเป็นเพศหญิง มี

อายรุะหวา่ง 21-39 ปี ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพเป็นพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001-50,000 บาท  

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งต่อทศันคติเลือกบริการบริษทัหลกัทรัพยต่์อ

ดา้นแรงจูงใจในใชบ้ริการซ้ือขายกองทุนผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อ

ดา้นคุณภาพของเจา้หนา้ท่ีการตลาดอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการรับรู้ข่าวสาร จากการ

บริการด้านคุณภาพขอ้มูลงานวิจยับทเคราะห์ฯ ของบริษทัหลกัทรัพย ์และด้านคุณภาพของ

บริษทัหลกัทรัพยโ์ดยรวม   

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีทศันคติต่อดา้นกระบวนการ (Process)และดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (Price) ดา้นบุคคล (People) ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย (Place/Channel Distribution) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

อภิปรำยผล 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1. จากการศึกษาปัจจยัดา้นระดบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการซ้ือขายผา่น

บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 



การศึกษา อาชีพ ปละรายไดต่้อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับบริการจากบริษทัหลกัทรัพย ์

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยวุดี อริยานนท ์(2552) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนทัว่ไป กรณีเปิดเสรีค่าคอมมิชชัน่ พบวา่

ปัจจยัดา้นระดบัลกัษณะประชากรศาสตร์มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยอ์ยา่งมี

นยัส าคญั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้อาชีพ  โดยในรายละเอียดพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในส่วน

ของขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของนกัลงทุนทัว่ไปภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา่นกัลงทุนทัว่ไปเป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21-39 ปี ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพ

เป็นพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001-50,000 บาท 

2. จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ้ือ

ขายผ่ านบริษัทหลักท รัพย์เพื่ อลง ทุนในตลาดหลักท รัพย์แ ห่ งประ เทศไทยในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับบริการจากบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิมลลกัษณ์ สัณฐิติเจริญวงศ ์(2548) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกใช้บริการบริษทัหลกัทรัพยข์องนักลงทุนไทย พบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจมีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของเจา้หนา้ท่ีการตลาด

และดา้นการรับรู้ข่าวสารจากการบริการดา้นคุณภาพขอ้มูลงานวิจยับทเคราะห์ฯ ของบริษทั

หลกัทรัพย ์มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั 

3. จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการซ้ือขายผ่านบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลต่อการตดัสินใจเลือกรับบริการจากบริษทัหลกัทรัพย ์

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี อริยานนท์ (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนทัว่ไป กรณีเปิดเสรีค่าคอมมิชชัน่ พบว่า

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ,์ ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดและดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย์

อยา่งมีนยัส าคญั 

  



ข้อเสนอ นะ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการบริษทั

หลกัทรัพย ์ของนกัลงทุนทัว่ไป ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในดา้นแรงจูงใจ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจยัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รวมทั้งไดท้ราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ

บริษทัหลกัทรัพย ์ของนกัลงทุนทัว่ไป ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าใหท้ราบถึง

ความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นปัจจยัต่างๆ ท่ีบริษทัหลกัทรัพยส์ามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

พฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายซ่ึง

จะเป็นกลยทุธ์ในการขยายฐานลูกคา้ไดใ้นอนาคต 

 ส าหรับผูป้ระกอบการบริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใชป้ระกอบการ

พิจารณาวางแผนกลยทุธ์การบริหารจดัการและพฒันาธุรกิจในดา้นการบริการจากเจา้หนา้ท่ี

การตลาดหรือระบบการใหบ้ริการข่าวสาร และบทวเิคราะห์ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนเพื่อ

รักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ส าหรับขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัต่อไป ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักลงทุน

ทัว่ไปภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านช่องทางตอบแบบสอบถามทางอินเตอร์ 

เน็ทเท่านั้น ซ่ึงจากการรวบรวมกลุ่มตวัอย่างยงัคงจ ากดันักลงทุนขนาดเล็ก (ปริมาณเงินท่ีใช้

ลงทุน น้อยกว่า 50,000 บาท) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังต่อไป นักวิจยัควรท าการศึกากลุ่มประชากร

ตวัอยา่งอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพราะกลุ่มประชากรท่ีต่างกลุ่มกนั อาจจะมีความสนใจท่ีแตกต่างกนัได ้

 ในการศึกษาคร้ังต่อไปหรือการวจิยัในระดบัสูง เพื่อเป็นประโยชนใ์นทางวชิาการ ผูท่ี้

สนใจอาจจะน าเอากรอบแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย ์ของนกัลงทุนทัว่ไป ไปใชเ้พิ่มเติม แกไ้ข หรือ

อาจจะน าทฤษฏีบุคคลอ่ืนๆ มาเป็นแบบจ าลองในการศึกษา เพื่อใหท้ราบและเป็นประโยชน์

ต่อไป 

  



บรรณำนุกรม 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2555) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสมาชิก การซ้ือขายและการลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพย.์ คน้เม่ือ 16 พฤษภาคม 2562, จาก https://www.set.or.th  

บุญรุ่ง จนัทร์นาค (2554) การออมวชิาการเงินส่วนบุคคล คน้เม่ือ 16 พฤษภาคม 2562, จาก 

https://www.sites.google.com/site/boonrung02/home/hnwy-thi-3-kar-xxm  

กฤษดา ตั้งใจศกัด์ิ (2559) วธีิการวจิยัทางธุรกิจ Business Research Methodology  

ศรัทธา หงษว์ิศิษฐกลุ (2540) ศึกษารูปแบบการลงทุนของนกัลงทุนกลุ่มต่างๆ ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ออ้ยทิพย ์กองสมบติั (2538) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ในการรับบริการ ของธนาคาร 

กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาเลิงนกทา และสาขามุกดาหาร 

อญัชลี รุ่งรัตนประเสริฐ (2552) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

ธนาคารกรุงศรีอยธุยาในสถานีบริการน ้ามนั ปตท. เขตกรุงเทพมหานคร 

ฉตัรยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผูบ้ริโภค กรุงเทพฯ บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน). 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. (2546). การตลาดบริการ กรุงเทพฯ บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน). 

ยวุดี อริยานนท ์(2552) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการบริษทั

หลกัทรัพยข์องนกัลงทุนทัว่ไป กรณีเปิดเสรีค่าคอมมิชชัน่ 

วมิลลกัษณ์ สัณฐิติเจริญวงศ ์(2548) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทั

หลกัทรัพยข์องนกัลงทุนไทย 

รัสรินทร์ เลิศลทัธภรณ์, เอก ชุณหชชัราชยั (2560) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับ

บริการจากบริษทัหลกัทรัพยผ์า่นช่องทางอินเตอร์เน็ตของนกัลงทุนทัว่ไปภายในประเทศ 

วาสินี เสถียรกาล (2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

https://www.set.or.th/
https://www.sites.google.com/site/boonrung02/home/hnwy-thi-3-kar-xxm

