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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ส่วนผสมทางการตลาด และการสื่อสารทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้
บริการกับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจุบันธุรกิจนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือโบรคเกอร์มีการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก เนื่องมาจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนให้เจ้าของกิจการน าบริษัทเข้ามาระดมทุนในตลาด
หุ้น และส่งเสริมให้นักลงทุนเพ่ิมโอกาสการสร้างรายได้จากเงินออม จึงท าให้มีนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามา
ลงทุนในตลาดหุ้นเป็นจ านวนมาก บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จึงพยายามแข่งขันกันเพ่ือแย่งชิง
ลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันเอาไว้ให้มากที่สุด ซึ่งในส่วนของการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนั้น พบว่า  

ผู้ให้ข้อมูลมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 5 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นตอนที่ 1 การ
ตระหนักถึงปัญหา พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่พอใจผลก าไรจากการออมเงินกับธนาคาร จึงต้องการ
เพ่ิมผลก าไรจากการซื้อขายหุ้นแม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าก็ตาม ขั้นตอนที่ 2 การหาข้อมูล พบอยู่ 2 
รูปแบบด้วยกันคือ การหาข้อมูลด้วยตนเอง และการสอบถามจากคนในครอบครัว เพ่ือน ขั้นตอนที่ 3 
การประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่มีสินทรัพย์ต่ ากว่า 10 ล้านบาท จะมีการประเมินทางเลือก
น้อยกว่าผู้ให้ข้อมูลที่มีสินทรัพย์มากกว่า 10 ล้านบาทข้ึนไป เนื่องจากเพ่ิงเริ่มต้นลงทุนได้ไม่นาน จึงยัง
ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้บริการกับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ขั้นตอนที่ 4 การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า ปัจจัยภายนอกคือครอบครัว เพ่ือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
กับบริษัทฯมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องชื่อเสียง และบริษัทฯเป็นฝ่ายน าเสนอการดูแลบัญชีซื้อขาย
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หลักทรัพย์ให้เอง ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดพึงพอใจในการให้บริการของ
บริษัทฯ และยังไม่คิดเปลี่ยนใจไปใช้บริการกับที่อ่ืน  

ในเรื่องของส่วนผสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์การลงทุนอ่ืนๆที่นอกเหนือจากหุ้นไม่ได้ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ และผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจมากนักเนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการลงทุน หรือ
เคยลงทุนแล้วแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ ส่วนการให้บริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก 
เพราะความสะรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีการให้บริการ รองลงมาพึงพอใจในระดับปานกลาง
เนื่องจากเห็นว่าอยู่ในมาตรฐานเดียวกับบริษัทฯอ่ืนๆ ประเด็นเรื่องราคาหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 
พบว่า อัตราค่าธรรมเนียมของบริษัทฯไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ แต่มีผลต่อปริมาณการ
ซื้อขายหุ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักลงทุนระยะสั้น มีการลดปริมาณการซื้อขาย
กับบริษัทฯลง แต่หันไปเปิดบัญชีซื้อขายเพ่ิมกับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หน้าใหม่ที่มีอัตรา
ค่าธรรมเนียมถูกว่าอัตราโดยเฉลี่ยของทั้งธุรกิจ ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักลงทุนระยะยาวไม่ได้รู้สึก
ว่ามีผลกระทบแต่อย่างใด ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้น ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อขายเอง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพราะสะดวกรวดเร็ว ตัดสินใจได้ทันที รองลงมาคือการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลบัญชี หรือมาร์เก็ตติ้ง เพราะไม่มีเวลาติดตามตลาดหุ้นเอง และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของมาร์เก็ตติ้ง สุดท้ายคือการซื้อขายผ่านทั้งสองช่องทาง เพราะเห็นว่ามาร์เก็ตติ้งควรได้รับค่า
คอมมิชชั่นบ้างตามสมควร ประเด็นเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการตลาด พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ที่ดึงดูดให้มาเปิดบัญชีนั้นไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแต่อย่างใด ในขณะที่กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดที่กระตุ้นยอดซื้อขายมีผลต่อการเพ่ิมการซื้อขายได้ หากกิจกรรมหรือของรางวัลโปรโมชั่น
เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษทางการเงิน เช่น การได้รับบัตรเครดิตที่มีวงเงินสูง  

การศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาด แบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 รูปแบบคือ การ
สื่อสารทางตรงและการสื่อสารทางอ้อม พบว่า การสื่อสารทางตรงมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้ งการ
สื่อสารจากมาร์เก็ตติ้งไปยังลูกค้า การสื่อสารจากลูกค้าไปยังลูกค้าด้วยกันเอง ในขณะที่การสื่อสาร
ทางอ้อมผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสื่งพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อโทรคมนาคม ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันและไสตล์การลงทุน แต่สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ผู้ให้
ข้อมูลรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด และต้องการให้บริษัทฯเพ่ิมการสื่อสารโดยเฉพาะช่องทางแอพลิชั่นไลน์
ให้เป็นทางการ เพราะเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เหมาะสมกับวิถีชีวิตของนักลงทุน     
 
ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ, ส่วนผสมทางการตลาด, การสื่อสารทางการตลาด 
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Abstract 
The purpose of this research was to examine decision process towards use of 

marketing mix and marketing communication affecting decisions of customers to use 
services of Kasikornsecurities Public Company Limited. The results found that 
competition of brokers was highly increasing due to investment promotion policy of 
Stock Exchange of Thailand. The policy encouraged entrepreneurs to drive their 
companies on a stock market for fund raising and to enhance opportunities to generate 
income from savings.  Therefore, a large number of new investors entered the stock 
market and brokerage firms tried to seize these new customers while maintaining their 
current customer base as much as possible.  According to this study on the factors 
affecting the decisions of customers to use the services of Kasikornsecurities Public 
Company Limited, the findings indicated that there were 5 stages of decision process 
of respondents as follows.  

The first stage was problem realization.  Most respondents were not satisfied 
with profit obtained from savings deposits with the banks.  Then they would like to 
increase the profit by trading despite of higher risk. The second stage was information 
seeking including 2 types:  searching by themselves and asking from family members 
or friends.  The third stage was alternative assessment. The results showed that the 
respondents with assets less than 10 million baht had less alternative assessment than 
those having assets higher than 10 million baht.   It might be because they were 
beginners and had no knowledge and experience in using the services of brokerage 
firms. The fourth stage was service selection. The findings demonstrated that external 
factors including family and friends had an effect on decision making to use the 
company’ s services, followed by the company’ s reputation and the care for security 
trading account proposed by the company itself. The fifth stage was assessment.  All 
respondents were still satisfied with the company’ s services and would not turn to 
other companies.  

Regarding the marketing mix consisting of product or service, price, distribution 
channel, and promotion, it found that, apart from the stocks, other investment 
products did not affect the decision making to use the services.   Additionally, most 
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respondents were not interested in others much because they did not understand 
investment methods or they had unsuccessful investment.  According to the 
company’ s services, most respondents were satisfied at high level due to convenient 
and fast technological system.  Some of them were also satisfied with the company’s 
services at moderate level because they considered the standards as same as other 
companies. When considering prices or fees of trading, it illustrated that the company’s 
fees did not affect the decision making to use the services. However, it obviously had 
an impact on the respondents’ trading volume, especially those who were short-term 
investors.  Their trading volume with the company decreased but they opened new 
accounts with new brokerage firms providing lower fees than average rates of entire 
business. On the other hand, the company’s fees did not affect the respondents who 
were long-term investors were not affected by the company. In aspect of distribution 
channel, most respondents selected to trade by themselves through the Internet 
because it was convenient system and they could make instant decisions. The second 
channel was trading through account administrator or marketing staff because some 
respondents had no time to follow up the stock market and they were satisfied with 
the service of marketing staff.The last channel, furthermore, was trading through both 
channels because the respondents agreed that the marketing staff deserved some 
commission upon suitability. In terms of promotion, the promotional activities aiming 
to attract more customers to open new accounts did not affect the decision making 
to use the services. On the contrary, certain promotional activities could stimulate the 
trading volume if there were rewards as special financial benefits such as high limit 
credit cards.  

To the marketing communication, it was divided into 2 types including direct 
marketing communication and indirect marketing communication. The results showed 
that the direct marketing communication was the most effective way to communicate 
from the marketing section to the customers or communicate among the customers. 
The respondents were satisfied with the indirect marketing communication through 
television, print media, the Internet, and media for telecommunication at various levels 
depending on their lifestyles and investment styles.  They were satisfied with social 
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media at the highest level and they required the company to provide more 
communication channels, particularly official application via Line because it was 
convenient, rapid, and suitable for the investors’ lifestyles. 

Keywords: Decision process to use services, marketing mix, marketing communication 

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีนโยบายการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน า

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือให้บริษัทสามารถระดมทุนจากประชาชนทั่วไปได้

โดยตรง เพ่ือน าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทได้โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงินเพียงอย่างเดียว จึงมีบริษัทเข้าร่วมระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นจ านวนมาก และผลของ

การระดมทุนระยะยาวนั้น จะท าให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารเงินมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนที่เข้ามาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วย  

การที่นักลงทุนจะท าการซื้อขายหลักทรัพย์ได้นั้น จ าเป็นจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

หรือพอร์ตการลงทุนกับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) เสียก่อนจึงจะท าการซื้อขายได้ ซึ่ง

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือโบรคเกอร์ คือบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็น

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว และเข้า

เป็น “บริษัทสมาชิก” ของตลาดหลักทรพย์เป็นที่เรียบร้อย ท าให้สามารถส่งค าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

เข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จึงไม่ใช่เป็นแค่คน

กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น แต่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องรับผิดชอบและ

บริการต่างๆให้แก่ลูกค้าทุกขั้นตอนตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่เปิดบัญชี จนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายของ

การช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยดูแลให้ค าปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ลงทุน จึง

กล่าวได้ว่า บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลเรื่องสินทรัพย์ของผู้ลงทุน มีความส าคัญอย่าง

ยิ่งส าหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น การที่ผู้ลงทุนจะเลือกเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใดนั้น หมายความว่าจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว 

ซึ่งในปัจจุบัน มีนักลงทุนหน้าใหม่หลั่งไหลเข้ามาในตลาดทุนมากมาย เนื่องจากการส่งเสริม

การลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท าให้บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เกิดการ
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แข่งขันกันอย่างสูง ต่างใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาเปิดบัญชีกับตน 

รวมทั้งพยายามรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ให้เหนียวแน่นที่สุด เพ่ือไม่ให้สูญเสียรายได้หรือส่วนแบ่งทาง

การตลาด (Market Share) ให้กับคู่แข่งขัน โดยในปัจจุบัน มีบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิด

บริการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด 38 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559) 

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย เปิดและด าเนินกิจการมาเป็นปีที่ 11  มีลูกค้ามากกว่า 70,000 

คน มีสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑลกว่า 58 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 12 สาขา เคยได้รับ

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกัน 9 ปี ซึ่งเป็นบริษัทฯ

ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการที่ตอบสนองความต้องการทุกด้านของนักลงทุนอย่างไม่สิ้นสุด เพ่ือเป้าหมายในการก้าวขึ้นมา

เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจนักลงทุน (Top of Mind) และความส าเร็จในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น บริษัท

หลักทรัพย์กสิกรไทยสามารถก้าวขึ้นมาครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้อยู่ในต าแหน่ง 10 อันดับแรก 

คือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 – 2557 แต่ในปีพ.ศ. 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2559 กลับมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดที่ตกลงจาก 10 อันดับแรกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กล่าวคือตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 14 

จาก 38 โบรคเกอร์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 (ธนาคารกสิกรไทย, 2559) และยังไม่มีแนวโน้มที่จะ

สามารถกลับขึ้นมาใน 10 อันดับแรกได้ จากที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะพนักงานของบริษัท

หลักทรัพย์กสิกรไทย จึงมีความสนใจศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว เพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง 

ทั้งในแง่มุมของปัจจัยที่ลูกค้าตัดสินใจเปิดบัญชีกับบริษัท และแง่มุมของการสื่อสารการตลาดที่ส่งผล

อย่างไรกับลูกค้า ซึ่งผู้ศึกษาหวังว่างานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทฯรับรู้ถึงความ

คิดเห็นของลูกค้าในเชิงลึก เพ่ือที่จะได้รับทราบความคิดเห็นที่แท้จริงในการเข้ามาใช้บริการกับบริษัท

ฯ และน าเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการยกระดับ

มาตรฐานการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพ่ือที่จะได้รักษาฐานลูกค้าเก่าให้คงอยู่ และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้

มากขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย 

2. เพ่ือศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษัท 

หลักทรัพย์กสิกรไทย 

3. เพ่ือศึกษาการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษัท

หลักทรัพย์กสิกรไทย  

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการกับบริษัท

หลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559 จ านวน 12 คน และแบ่งกลุ่มตามปริมาณสินทรัพย์

ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 มีสินทรัพย์ต่ ากว่า 10 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 มีสินทรัพย์ 10-50 ล้านบาท 

และกลุ่มที่ 3 มีสินทรัพย์มากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แนวค าถามแบบ

มาตรฐานซึ่งมีลักษณะปลายเปิด เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นเชิงลึกและหลากหลาย โดยมีการปรับเปลี่ยน

ค าถามตามบุคลิกลักษณะของผู้ให้ข้อมูลในแต่ละคน เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงน ามาวิเคราะห์ร่วมกับ

แนวคิดทฤษฎี และน าเสนอโดยการบรรยายความอย่างละเอียด ใช้เวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่  

20 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ส่วนที่ 1 กระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 5 ขั้นตอนด้วยกันคือ 

ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักถึงปัญหา พบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่พอใจผลก าไรจากการออมเงินกับ

ธนาคาร จึงต้องการเพ่ิมผลก าไรจากการซื้อขายหุ้นแม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าก็ตาม ขั้นตอนที่ 2 การ

หาข้อมูล พบอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันคือ การหาข้อมูลด้วยตนเอง และการสอบถามจากคนในครอบครัว 

เพ่ือน ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่มีสินทรัพย์ต่ ากว่า 10 ล้านบาท จะมีการ
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ประเมินทางเลือกน้อยกว่าผู้ให้ข้อมูลที่มีสินทรัพย์มากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากเพ่ิงเริ่มต้น

ลงทุนได้ไม่นาน จึงยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้บริการกับบริษัทนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์ ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า ปัจจัยภายนอกคือครอบครัว เพ่ือน มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการกับบริษัทฯมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องชื่อเสียง และบริษัทฯเป็นฝ่าย

น าเสนอการดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้เอง ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด

พึงพอใจในการให้บริการของบริษัทฯ และยังไม่คิดเปลี่ยนใจไปใช้บริการกับที่อ่ืน 

 ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก กล่าวคือ ในขั้นตอนที่ 1 คือการตระหนักถึงปัญหานั้น มีปัจจัยภายในคือเรื่องของแรงจูงใจ

ในล าดับขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เข้ามาเป็นแรงผลักดันให้

เกิดความต้องการแสวงหาผลก าไรที่เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม จึงท าให้เกิดการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ และ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการในขั้นตอนที่ 4 คือการตัดสินใจเลือกใช้บริการ มีปัจจัยภายนอก

คือ ครอบครัว เพ่ือน เป็นแรงผลักดันให้เกิดการตัดสินใจเพราะเชื่อถือในประสบการณ์และค าแนะน า

ของคนในครอบครัวและเพ่ือน  

ส่วนที่ 2 ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 การศึกษาส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย พบว่า ผลิตภัณฑ์การลงทุนอ่ืนๆที่นอกเหนือจากหุ้นไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการของผู้ให้ข้อมูล เนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการลงทุน หรือเคยลงทุนแล้วแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ส่วนการให้บริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมาก เพราะความสะรวดเร็วของระบบ

เทคโนโลยีการให้บริการ รองลงมาคือพึงพอใจในระดับปานกลางเนื่องจากเห็นว่าอยู่ในมาตรฐาน

เดียวกับบริษัทฯอ่ืนๆ ประเด็นเรื่องราคาหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย พบว่า อัตราค่าธรรมเนียมของ

บริษัทฯไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ แต่มีผลต่อปริมาณการซื้อขายหุ้นอย่างเห็นได้ชัด 

โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักลงทุนระยะสั้น มีการลดปริมาณการซื้อขายกับบริษัทฯลง แต่หันไปเปิด

บัญชีซื้อขายเพ่ิมกับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หน้าใหม่ที่มีอัตราค่าธรรมเนียมถูกว่าอัตราโดย

เฉลี่ยของทั้งธุรกิจ ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักลงทุนระยะยาวไม่ได้รู้สึกว่ามีผลกระทบแต่อย่างใด 

ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้น ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อขายเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เพราะสะดวกรวดเร็ว ตัดสินใจได้ทันที รองลงมาคือการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี หรือมาร์เก็ต

ติ้ง เพราะไม่มีเวลาติดตามตลาดหุ้นเอง และมีความพึงพอใจในการให้บริการของมาร์เก็ตติ้ง สุดท้าย
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คือการซื้อขายผ่านทั้งสองช่องทาง เพราะเห็นว่ามาร์เก็ตติ้งควรได้รับค่าคอมมิชชั่นบ้างตามสมควร 

ประเด็นเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการตลาด พบว่า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ดึงดูดให้มาเปิดบัญชีนั้นไม่

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแต่อย่างใด ในขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่กระตุ้นยอดซื้อ

ขายมีผลต่อการเพิ่มการซื้อขายได้ หากกิจกรรมหรือของรางวัลเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษทางการเงิน 

ส่วนที ่3 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

การศึกษาพบว่า บริษัทฯมีการใช้การสื่อสารทางตรงและการสื่อสารทางอ้อม โดยการสื่อสาร
ทางตรงมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งการสื่อสารจากมาร์เก็ตติ้งไปยังลูกค้า และการสื่อสารจากลูกค้าไป
ยังลูกค้าด้วยกันเอง ในขณะที่การสื่อสารทางอ้อมผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสื่งพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อ
โทรคมนาคม ผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้ชีวิตประจ าวันและไสตล์
การลงทุน โดยไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ แต่มีผลท าให้เป็นที่รู้จักและจดจ าได้  ส่วนสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด และต้องการให้บริษัทฯเพ่ิมการสื่อสาร
โดยเฉพาะช่องทางแอพลิชั่นไลน์ให้เป็นทางการ เพราะเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว 
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของนักลงทุน     

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องส่วนผสมทางการตลาด พบปัญหาหลายประเด็นที่บริษัทฯ

จะต้องให้ความสนใจและหาทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

ประเด็นแรก คือ ผลิตภัณฑ์และบริการ กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ให้ความสนใจในตัว

ผลิตภัณฑ์การลงทุนอ่ืนๆนอกเหนือจากหุ้น เนื่องจากไม่เข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และบางส่วนเคยลงทุน

แล้วแต่ไม่ประสบผลส าเร็จ บริษัทฯจึงต้องหาทางน าเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย รู้สึกว่าไม่ใช่

เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงการให้ความมั่นใจว่าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดเพ่ือ

ไม่ให้ต้องขาดทุน  และการบริการในภาพรวมพบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่มีสินทรัพย์ต่ ากว่า 10 ล้านบาทเห็น

ว่าบริษัทฯให้การดูแลน้อยลง แม้จะยังพึงพอใจอยู่ก็ตาม ในประเด็นนี้บริษัทฯควรให้ความใส่ใจลูกค้า

กลุ่มนี้ให้มากขึ้น แม้จะไม่ได้เพ่ิมรายได้ให้กับบริษัทฯ แต่จะช่วยสร้างชื่อเสียงที่ดีและท า ให้เกิดการ

บอกต่อในทางท่ีดีให้กับบริษัทฯได้                                                                            

ประเด็นที่สอง คือ ราคา เนื่องจากมีบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หน้าใหม่เข้ามาท าธุรกิจ

โดยใช้กลยุทธ์ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย จึงท าให้ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นหันไปเปิดบัญชี

ด้วย และลดปริมาณการซื้อขายกับบริษัทฯลง ในประเด็นนี้ บริษัทฯอาจจะต้องเพ่ิมสิทธิพิเศษหรือการ
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บริการในด้านอ่ืนๆเพ่ือชดเชยกับค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องเสียมากกว่า เพ่ือแสดงจุดยืนว่าแม้ค่า

คอมมิชชั่นจะแพงแต่ลูกค้าก็ได้รับสิทธิพิเศษและการบริการชั้นเยี่ยมจากบริษัทฯ 

ประเด็นที่สาม คือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย พบปัญหาผู้ให้ข้อมูลโทรศัพท์เข้ามาแล้วมาร์เก็ต

ติ้งไม่รับสายหรือรับสายช้าท าให้พลาดการซื้อหรือขายหุ้นในราคาที่ต้องการ ปัญหานี้บริษัทฯควรจัด

ทีมมาร์เก็ตติ้งเพ่ือรับสายแทนในกรณีที่ อีกคนหนึ่งไม่สามารถรับสายได้ เพ่ือให้ลูกค้าไม่พลาดการซื้อ

ขายหุ้นในราคาที่ต้องการ 

 2.  จาการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องการสื่อสารทางการตลาด พบประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ให้

ข้อมูลส้วนใหญ่มีความต้องการให้บริษัทฯใช้การสื่อสารผ่านทางแอพลิเคชั่นไลน์อย่างเป็นทางการ 

เพราะเป็นการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว สามารถรับได้ทั้งภาพและเสียง เหมาะสมกับวิถีชีวิตของนัก

ลงทุน แต่บริษัทฯยังไม่มีนโยบายตอบสนองความต้องการด้านนี้ จึงยังคงใช้การสื่อสารในช่องทางที่มี

อยู่ แม้ผู้ให้ข้อมูลจะยังรู้สึกพึงพอใจ แต่ในอนาคตอาจไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการด้าน

ข้อมูลข่าวสารให้กับลูกค้า ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่ต่างก็มีการสื่อสารในช่องทางนี้ จึงเป็นประเด็นที่

บริษัทฯต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไป 

 3. การศึกษาในครั้งต่อไปควรเพ่ิมเรื่องของลักษณะทางประชากรให้หลากหลายมากขึ้น และ

ควรลงพ้ืนที่ไปเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งอาจจะมีข้อคิดเห็นแตกต่างจากผู้ให้ข้อมูลที่

อยู่ในกรุงเทพฯ และการนัดหมายเพ่ือขอสัมภาษณ์ควรนัดหมายล่วงหน้ามากกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจาก

ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักลงทุนจะมีเวลาในการให้สัมภาษณ์น้อย  
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