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This research was aimed to study investment behaviors in the Market for Alternative 
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tool used in this research was questionnaire. The compiled data was processed with computer 
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the securities company was approximately 0.14%. For the behavior factors on securities trading 
of investors in the MAI and willingness to pay fees for receiving securities trading services through 
internet, it was found that all factors influencing willingness to pay for both situations with 
statistical significance at the .05 level.    
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment) จัดต้ังภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนตลาดทางเลือกในการ

ระดมทุนระยะยาวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises หรือ

SMEs) โดยไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 และเปดทําการซื้อขายวัน

แรก เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเปนบริษัทที่มี

คุณภาพเชนเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพียงแตสวนใหญเปน

บริษัทที่มีขนาดเล็กกวาเทาน้ัน (สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ, 2554) ตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอเปนตลาดรองในการระดมทุนที่สําคัญสําหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมที่มี

การเติบโตอยางตอเน่ืองสังเกตไดจากมูลคาซื้อขายหลักทรัพยตามราคาตลาด (สุมิตรา ต้ังสมวรพงษ, 

2555) ที่เพิ่มข้ึนจาก 139,408 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 เปนมูลคาซื้อขายเฉลี่ย 694,151.48  ลาน

บาทในป 2557  และจํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่เพิ่มข้ึนจาก 3 บริษัท ณ 

สิ้นป 2544  เปนบริษัทจดทะเบียน 109 บริษัท ณ สิ้นป 2557 (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 

2558) 

การจัดต้ังตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ถือเปนอีกกาวสําคัญของการพัฒนาตลาดทุนไทย       

ที่เปดโอกาสใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีโอกาสเขามาระดมทุนโดยการเสนอขายหุนตอ

ประชาชนในตลาดทุน เชนเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ เปนการสนับสนุนแหลงเงินทุนระยะยาวใหแก

ธุรกิจประเภทน้ีที่กําลังเติบโตและมีอนาคตดี ซึ่งมีอยูอีกเปนจํานวนมากใหสามารถขยายปริมาณธุรกิจ

ออกไปได อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาสเขามาเปนเจาของ และรวมสนับสนุน

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมที่มีศักยภาพในการเติบโตและเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2558) ภารกิจหลักของตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ คือ สงเสริมธุรกิจสําหรับอนาคต ธุรกิจที่มีการเติบโตสูง  ธุรกิจการใชภูมิปญญา 

และธุรกิจนวัตกรรมจัดหลักทรัพยตามประเภทกลุมอุตสาหกรรม 8 กลุม เพื่อใหผูลงทุนเปรียบเทียบ

ขอมูลประกอบการลงทุนไดชัดเจนข้ึน ประกอบดวย กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & 

Food Industry) กลุมสินคาอุปโภคบริโภค (Consumer Products) กลุมธุรกิจการเงิน (Financials) 

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (Industrials) กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง(Property & Construction) 
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กลุมทรัพยากร (Resources) กลุมบริการ (Services) และกลุมเทคโนโลยี (Technology) (ประพันธ 

เจริญประวัติ, 2557)  

นักลงทุนสวนใหญใหความนิยมตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมากข้ึน พจิารณา

ไดจากสถิติภาพรวมตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่มีอัตราการเติบโตในป 2554 ดัชนี ปดที่ 264.23 จุด 

เพิ่มข้ึนเปน 700.050 จุด ในป 2557 รวมถึงมูลคาการซื้อขายมากกวาที่ขยายมากกวาเทาตัว ดูไดจาก

มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวัน ในป 2554 ที่ 618.25 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 3,861.68 ลานบาท   ในป 

2557 และสิ่งที่สังเกตไดอยางเดนชัดคือจํานวนรายการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน ในป 2554  จํานวน14,977 

รายการ เพิ่มข้ึนเปน 63,585 รายการ ในป 2557 ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1 
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ภาพที่ 1 ดัชนีตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

ที่มา: SET Market Analysis and Reporting Tool , สถิติภาพรวมตลาด, เขาถึงเมื่อ 12 

ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก www.sse.set/marketstatistics.html 
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ตารางที่ 1 สถิติภาพรวมตลาดทรัพยเอ็มเอไอ 

 

ขอมูลตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 2554 2555 2556 2557 

มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 

(ลานบาท) 

 

618.25 

 

1,220.12 

 

2,259.02 

 

3,861.68 

จํานวนรายการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน 

(รายการ) 

 

14,977 

 

23,661 

 

36,676 

 

63,585 

 

ที่มา : SET Market Analysis and Reporting Tool, สถิติภาพรวมตลาด, เขาถึงเมื่อ 12 

ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก www.sse.set/marketstatistics.html 

  

ตลาดหลักทรัพยเอ ็มเอไอสามารถซื ้อและขายหลักทรัพยได 2 วิธ ี คือ ซื ้อขาย

หลักทรัพยผานเจาหนาที ่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุน(เจาหนาที ่การตลาด) และซื ้อขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตหลังจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทํา

การเปดใหมีการซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต (Internet Trading) เมื่อเดือนมกราคม 2543  

ในชวงแรกของการเปดใหบริการสามารถสงคําสั่งซื้อขายไดแคเพียงชวงตลาดเปดเทาน้ัน และไดมี

การพัฒนาจนสามารถสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ตไดตลอด 24 ชั่วโมง (settrade, 

2558) ดังที่วา กระแสโลกาภิวัตนทําใหองคกรธุรกิจตองมีการปรับตัวใหทันตอสภาพการแขงขันที่

เปลี่ยนไปสงผลใหการดําเนินธุรกิจในปจจุบันมิไดมีความทาทายเพียงแคมุมมองดานการลดตนทุนใน

การผลิตหรือดานคุณภาพของสินคา และบริการเทาน้ัน แตการสรางใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีหรือ

การออกสินคา และบริการรูปแบบใหมๆกอนคูแขงขันก็เปนเรื่องที่ทาทายของธุรกิจในการตอบสนอง

ความคาดหวังที่มอียางไมจํากัดของลูกคา (ShuiYee Wong & Kwai Sang Chin, 2007)  

ปจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เปนที่สนใจอยางมากสําหรับนักลงทุน

ทั่วไป เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารไดลดตํ่าลงอยางมาก ผนวกกับการพัฒนาของ

เทคโนโลยีโดยเฉพาะดานอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทสําคัญ ชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็ว 

ในการซื้อขายหลักทรัพย และที่สําคัญคือนักลงทุนสามารถดูขอมูลการเคลื่อนไหวของราคาหุน 

ขาวสารเกี่ยวกับหุน ไดอยาง Real-Time รวมถึงผูใชงานสามารถทํารายการตางๆไดดวยตนเอง 

และเก็บคาธรรมเนียมที่ตํ่ากวาการซื้อขายโดยทั่วไป (พิชัย ยอดพฤติการณ, 2546) การซื้อขาย

หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต (Internet Trading) เริ่มตนเงินลงทุนสําหรับซื้อขายหลักทรัพยได
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ดวยเงินเพียง 5,000 บาท ดวยความสะดวกสบายและเงินลงทุนแรกเริ่มที่ตํ่าทําใหเกิดนักลงทุน

หนาใหมเกิดขึ้นจํานวนมาก (โชค ไพศาล, 2547) เน่ืองจากพฤติกรรมของบุคคลที่มีจุดมุงหมาย

โดยตรง ในการคิดริเริ่มสิ่งใหม และการแนะนําความคิดใหมที่เปนประโยชนตอการผลิตสินคา บริการ 

และกระบวนการทํางานใหมอยางมีเปาหมาย (De Jong & Den Hartog, 2010) 

 

ตารางที่ 2 จํานวนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย และบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต 

 

ป 2554 2555 2556 2557 

จํานวนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย

(ราย) 

455,192 506,120 649,826 772,728 

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ต (บัญชี) 

344,834 446,870 604,434 818,157 

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, รายงานประจําป 2557, เขาถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2558, 

เขาถึงไดจาก http://www.set.or.th/th/about/annual/annual_p1.html 

 

จากตารางที ่ 2 นักลงทุนสามารถเปดบัญชีซื ้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ตได

มากกวา 1 บัญชีทําใหอัตราการเปดบัญชีซื้อขายทางอินเทอรเน็ตมีอัตราเติบโตอยางตอเนื่องจาก

จํานวน344,834 บัญชี ในป 2554 เปน 818,157 บัญชี ในป 2557 แตเมื่อเปรียบเทียบจํานวนนัก

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย  ในป 2557 มีนักลงทุน 772,728 ราย ซึ ่งนอยกวาบัญชีซื ้อขาย

หลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต แสดงใหเห็นวานักลงทุนมีความสนใจที่จะเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

ผานทางอินเทอรเน็ตมากกวา 1 บัญชีเริ่มมีมากข้ึนอาจเปนเพราะการแขงขันกันสูงทั้งทางดานสวน

ประสมทางการตลาดของแตละบริษัทหลักทรัพยเหตุผลหลักมาจากการเปดเสรีคาธรรมเนียม

นายหนาซื้อขายหลักทรัพย (คอมมิชช่ัน)  

ทั้งน้ี การแขงขันทางธุรกิจทั่วโลกน้ีเปนผลมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณภาพและบริการ อีกทั้งความสามารถในการผลิตรวมถึงการปรับตัว เพื่อใหองคกรธุรกิจปฏิบัติงาน

ดวยความคลองตัวข้ึน (Morris & Kuratko, 2002) และจากการที่ตลาดทุนทั่วโลกมีการเชื่อมตอกัน

มีการเปดเสรีทางการเงินมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งจะมีการเช่ือมโยงซื้อขายใกลชิดยิ่งขึ้น

กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนทําใหในชวงที่ผานมาธุรกิจหลักทรัพย ไดมีการปรับตัวมาเปนลําดับ
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เพื่อเตรียมรับการเปดเสรีคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เริ่มตน ในป 2555 ทั้งการควบ

รวมกัน รวมถึงการหารายไดจากชองทาง-ผลิตภัณฑใหมๆเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับแนวโนมการแขงขันที่

รุนแรง และโอกาสที่รายไดจะลดลง (สมาคมบริษัทหลักทรัพย, 2555) การที่องคกรธุรกิจยังคงอยู

รอดภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หรือมีลักษณะความเปนพลวัต 

(dynamism) น้ัน การสรางสรรคนวัตกรรมรวมถึงมีการจัดการนวัตกรรมที่ดีเปนวิถีทางหน่ึงที่มีการ

กลาวขานถึง (Dooley & Sullivan, 2003)  

อยางไรก็ตาม การจัดการนวัตกรรมสามารถเกิดข้ึนไดทุกๆ สวนขององคกรทั้งระดับ

พนักงาน ทีมงาน และภาพรวมองคกร (เสนห จุยโต, 2548) แตการจัดการนวัตกรรมเพื่อใหเกิด

ความสําเร็จมิใชเปนเรื่องที่งายสําหรับองคกรธุรกิจ (Shui Yee Wong & Kwai Sang Chin, 2007) 

โดยที่บริษัทหลักทรัพย หรือโบรกเกอร (Broker) คือ บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการ

เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ไดผานการพิจารณาตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และเขาเปน “บริษัทสมาชิก” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําใหสามารถ

สงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยเขาสูระบบซื้อขาย ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดโดยตรง 

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) บริษัทหลักทรัพยจึงไมใชเปนแคคนกลางในการซื้อขาย

หลักทรัพยใหกับแตตองรับผิดชอบตอหนาที่ความรับผิดชอบ และบริการตางๆ ที่ใหแกนักลงทุน 

เริ่มต้ังแตเปดบัญชี ถึงข้ันตอนสิ้นสุดของการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย รวมทั้งชวยดูแลให

คําปรึกษาแนะนํา หรือแกไขปญหาใหกับนักลงทุนซึ่งบริษัทหลักทรัพยแตละแหงอาจใหบริการใน

ลักษณะ และรูปแบบที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับขนาดธุรกิจ และความชํานาญของบริษัทนั้นๆ 

เน่ืองมาจากองคกรธุรกิจสวนใหญยังมีปญหาเกี่ยวกับการรักษานวัตกรรมใหคงอยูในระยะยาวได 

(Ahmed, 1998 a; Kathryn & David,  2004) 

การจัดการและนวัตกรรมเปนตัวเช่ือมประสานความรูของพนักงานเพื่อกอใหเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สูงสุดทั้งในดานการเช่ือมโยง และใชความรูตางๆจากภายใน และ

ภายนอกองคกรนํามาสรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วใหเกิดแกองคกรประกอบกับความสําเร็จ

ของการจัดการนวัตกรรมจะเกิดข้ึน ก็ตอเมื่อสมาชิกในองคกรวมตัวกัน และมีกลไกที่ทําหนาที่ในการก

กับการทํางานของระบบ ภายใตการนําองคประกอบ และองคความรูตาง ๆ ของการจัดการนวัตกรรม

อยางเหมาะสม (ศิวะนันท ศิวพิทักษ, 2556) นวัตกรรมแบงออกเปน 2 ประเภท คือ นวัตกรรมดาน

สินคา/ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคา/ผลิตภัณฑ หรือบริการรูปแบบใหม สินคาตัวใหมเหลาน้ีจะไดรับการ

แนะนําใหแกลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการของพวกเขา หรือความตองการตลาด นวัตกรรมดาน

สินคา/ผลิตภัณฑมีลักษณะคลายคลึงกับนวัตกรรมดานเทคนิค (David, Ross, & Terry, 2007 ; 

Kimberly & Evanisko, 1981) และนวัตกรรมดานกระบวนการ หมายถึง สวนประกอบใหมที่ไดรับ

การนําเอามาใชในกระบวนการผลิตขององคกร หรือการบริการ โดยวัตกรรมดานกระบวนการมิได
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ผลิตสินคา หรือบริการโดยตรง แตมีอิทธิพลโดยออมตอการนําเอาสินคาและบริการมาใช (ศิวะนันท 

ศิวพิทักษ, 2556) 

ซึ่งแนวโนมในอนาคตการเขาถึงขอมูลหลักทรัพยของนักลงทุนจะมีทิศทางที่งายขึ้น 

สะดวก รวดเร็วผานทางอินเทอรเน็ต และสื ่อสังคมออนไลนตางๆ ทําใหบร ิบทของบริษัท

หลักทรัพยทุกลดลงจากที่ในอดีตนักลงทุนตองพึ่งพาขอมูล บทวิเคราะหจากบริษัทหลักทรัพยและ

ตองเปนลูกคาของบริษัทหลักทรัพยนั้นเทานั้นถึงจะไดขอมูล แตปจจุบันเนื่องจากการแขงขันใน

อุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพยมีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้นทางบริษัทจึงเผยแพรบทวิเคราะหเปน

แบบเปดเผยตอสาธารณชนทั่วไป รวมไปถึงปจจุบันนักลงทุนสามารถสั่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยได

เองผานทางอินเทอรเน็ตบทบาทของเจาหนาที ่แนะนําการลงทุน หรือเจาหนาที่การตลาดก็ถูก

ลดลงเชนกัน ทําใหปจจุบันนักลงทุนใหความสําคัญกับบริษัทหลักทรัพยเปนแคตัวกลางหรือ

นายหนาในการซื้อขายหลักทรัพยเทาน้ัน และการที่องคกรมีการสรางสรรคนวัตกรรม รวมถึงมีการ

จัดการนวัตกรรมที่ดีข้ึนน้ันเปนวิถีทางหน่ึงที่สามารถนํามาใชในการแขงขันไดในสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจที่มีความเปนพลวัต มีลักษณะผันผวนสูง และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Dooley & Sullivan, 

2003) หากองคกรไมมีการจัดการความรูที่เหมาะสมแลว องคกรก็อาจจะใชความรูที่มีอยูไมเต็มที่ 

เน่ืองจากความรูสงผลตอการพัฒนาองคกรและยังมีสวนชวยสรางมูลคาเพิ่มดานเศรษฐกิจใหกับ

องคกรเพิ่มข้ึน (Jasimuddin and Sajjad, 2008) 

ดังน้ัน จากปรากฏการณขางตนจึงทําใหผูวิจัยมุงศึกษาตัวแปรแตละตัว เพื่อวิเคราะห

ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการผานทาง

อินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เนื่องจากนักลงทุนภายในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เปนอยางมากสังเกตจากจํานวนปริมาณการซื้อขายที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง รวมไปถึงนัก

ลงทุนที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่ในปจจุบันนักลงทุนสวนใหญเลือกวิธีการ

ซื้อขายดวยวิธีน้ีเพราะความสะดวก รวดเร็ว และคาธรรมเนียมในการซื้อขายที่ถูกกวา  

โดยผูวิจัยทําการประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการ

ซื ้อและขายหลักทรัพยดวยวิธ ีการซื ้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ เรียกวา วิธีการสมมติเหตุการณการประเมิน

มูลคาความเต็มใจที่จะจายโดยใชเทคนิค Contingent Valuation Method (CVM) (Michell & 

Carson, 1998 และ NOAA, 1993) ทั้งน้ี การสมมติเหตุการณความเต็มใจที่จะจายผูวิจัยไดทําการ

ถอดบทเรียนประเด็นและสถานการณและรูปแบบในการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนจาก

เจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุนอาวุโส (เจาหนาที่การตลาด) เพื่อใหไดสถานการณและ

มูลคาความเต็มใจที่จะจาย รวมทั้งทราบถึงปจจัยที่มีสงตอมูลคาความเต็มใจที่จะจายของนักลงทุน
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ภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในการตัดสินใจขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยตนเองผาน

ทางอินเทอรเน็ต ผูวิจัยตองการใหวิจัยน้ีเปนแนวทางสําหรับออกแบบอัตราคาธรรมเนียมนายหนา

ของบริษัทหลักทรัพย พรอมทั้งสามารถนําแนวทางไปออกแบบพัฒนาการใหบริการ และธุรกรรม

การซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักลงทุนภายใน

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และนําการจัดการความรูไปปฏิบัติจะเปนแรงขับเคลื่อนใหองคกร มีการ

เติบโตอยางตอเน่ืองชวยพัฒนาบริการใหมๆ อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกในการพัฒนา นวัตกรรมของ

องคกร และจากผลของการแลกเปลี่ยนความรู องคกรสามารถบริหารขอมูล สารสนเทศภายใตบริบท

ธุรกิจที่ซับซอนไดดี (Sharma et al, 2007) ในสวนการสรางสรรค นวัตกรรมก็มีความสําคัญอยางย่ิง

ตอความอยูรอด ของธุรกิจ ในขณะทีน่วัตกรรมดานสินคา (product innovation) และกระบวนการ

ผลิตสินคา (process innovation) เพื่อใหความสามารถแขงขันกับองคกรธุรกิจอื่นๆ ไดใน 

สภาพแวดลอมของเศรษฐกิจและสังคมที่กําลัง เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกวันน้ี (Ar Ilker 

Murat and Birdogan Baki, 2011) 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปดานบุคคล และพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอที่ขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต

ของบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการ

ขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายใน

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริการและคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการขอรับบริการซื้อ

และขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ผูวิจัยไดสรุปและสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยที่เปนการเช่ือมโยงประเด็นตาง

อยางบูรณาการ ดังน้ัน กรอบแนวคิดการวิจัยนี้ จึงไดแสดงอิทธิพลของตัวแปรตางๆเพื่อใหไดซึ่ง

รูปแบบการบริการและคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ถอดบทเรียน 

ประเด็นดานสถานการณและ
รูปแบบในการขอรับบริการซ้ือ 

และขายหลักทรัพยของนักลงทุน 

ความเต็มใจท่ีจะจายในการซ้ือขาย
หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต 

 - เต็มใจ 
 - ไมเต็มใจ 

ปจจัยดานพฤติกรรม 
 - ลักษณะการลงทุน 
 - สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุน 
 - สัดสวนการรับเส่ียงในการ 
   ลงทุนหลักทรัพย 
 - มูลคาการซ้ือและขาย  
   หลักทรัพย 
 - เศรษฐกิจโลก และ  
   เศรษฐกิจภายในประเทศ 
 - การเขาถึงขอมูลหลักทรัพย 
 - การบริการ และการให    
   ขอมูลของบริษัทหลักทรัพย 

รูปแบบการบริการและอัตราคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมในการขอรับบริการซ้ือ
และขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายใน 

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

ปจจัยสวนบุคคล 
 - เพศ 
 - อาย ุ
 - สถานภาพ 
 - ระดับการศึกษา 
 - อาชีพ 
 - รายไดสุทธิตอเดือน 

TOWS Matrix 
สถานการณฯ   
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จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาการวิจัยน้ีเปนวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม ประกอบดวยการ

วิจัยเชิงคุณภาพคือ การถอดบทเรียนใชวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอมตามทฤษฎี SWOT Analysis 

และทฤษฎี TOWS Matrix พรอมทั้งนํามาสังเคราะหเปนสถานการณความเต็มใจที่จะจาย และนําไป

วิจัยเชิงปริมาณตอใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย โดยการใชวิธี Crosstab Chi-square 

ในการหาปจจ ัยดานพฤติกรรมการลงทุนที ่มีอ ิทธิผลตอความเต็มใจที ่จะจ ายในการซื้อขาย

หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต และเพื่อใหไดรูปแบบการบริการและอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสม

ในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยผานทางอินเทอร เน็ตของนักลงทุนภายในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมี

ความสัมพันธตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวย

วิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1.  ทราบลักษณะทั่วไปดานบุคคล และพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอที่ขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต

ของบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  ทราบปจจัยดานพฤติกรรมที่มีความสัมพันธตอการซื้อขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ตของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เพื่อนํามาวิเคราะหความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตตอไป  

 3.  ทราบรูปแบบการบริการและอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการขอรับบริการซื้อ

และขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหเปนแนวทางในการออกแบบ

อัตราคาธรรมเนียมที่ตองจายใหกับนายหนาหรือบริษัทหลักทรัพย และนําไปเปนแนวทางการ

ออกแบบการใหบริการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตใหกับบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการ  

 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบดวยการวิจัยเชิง

คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดของขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

สวนที่ 1 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
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1. ขอบเขตดานประชากร 

 กําหนดผูใหขอมูลหลักสอดคลองกับประเด็นที่ตองการวิจัย คือเจาหนาที่อาวุโสผู

แนะนําการลงทุนดานตลาดทุน(เจาหนาที่การตลาด)ในบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึงที่มีประสบการณการ

ทํางานในบริษัทหลักทรัพยมากกวา 20 ป จํานวน 13 คน  

2. ขอบเขตดานเน้ือหา 

 ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นดานสถานการณและรูปแบบในการขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยของนักลงทุนจากการถอดบทเรียนของผูใหขอมูลหลักนําไปสังเคราะหใหเกิดสถานการณ

ความเต็มใจจายเชิงบริบทของนักลงทุนโดยใชการวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอมตามทฤษฎี SWOT 

Analysis และทฤษฎี TOWS Matrix เพื่อนําไปสมมติเหตุการณการประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะ

จายโดยใชเทคนิค CVM ใหไดซึ่งความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

สวนที่ 2 ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Researh) 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในบริษัท

หลักทรัพยแหงหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทราบคาประชากรที่แนนอน 

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่ขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของบริษัทหลักทรัพยแหง

หน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่เปดในป 2557 

จํานวน 37,500 บัญชี โดยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางแบบรูจํานวนประชากรตามแนวคิดของ 

ทาโรยามาเน (Taro Yamane, อางถึงใน สุทธนู ศรีไสย, 2551) จะไดจํานวน 410 ชุด 

3.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ 

 3.1 ตัวแปรอิสระที่ศึกษาตามความมุงหมายของการวิจัยการศึกษาความเต็มใจที่จะ

จ ายคาธรรมเนียมในการขอรับบร ิการซื ้อและขายหลักทรัพย ดวยวิธ ีการซื ้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ประกอบดวย 

  3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล 

   3.1.1.1 เพศ 

   3.1.1.2 อายุ 

   3.1.1.3 สถานภาพ 

   3.1.1.4 ระดับการศึกษา 

   3.1.1.5 อาชีพ 
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   3.1.1.6 รายไดสุทธิตอเดือน 

  3.1.2 ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย 

   3.1.2.1 ลักษณะการลงทุน 

   3.1.2.2 สัดสวนเงินออม และหลักทรัพยที่มีไวเพื่อลงทุน 

   3.1.2.3 สัดสวนการรับความเสี่ยงดานผลการขาดทุนของเงินลงทุน 

   3.1.2.4 มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยตอครั้ง 

   3.1.2.5 เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศ 

   3.1.2.6 การเขาถึงขอมูลหลักทรัพย 

   3.1.2.7 การบริการ และการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพย 

 3.2 ตัวแปรตาม คือ ความเต็มใจที ่จะจายในการซื้อขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ตเพื่อใหไดรูปแบบการบริการและคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ  

4.  ขอบเขตดานเน้ือหา ประกอบดวยแหลงขอมูลที่นํามาใชในการวิจัย ดังน้ี 

    4.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

   4.2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขาย

ผานทางอินเทอรเน็ต (Internet Trading) โดยแนวทางการจัดการและนวัตกรรม 

   4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

   4.4  แนวคิดพฤติกรรมนักลงทุน 

   4.5  แนวคิดแนวคิดของวิธีการสมมติเหตุการณการประเมินมูลคาความเต็มใจจะจาย 

โดยใชเทคนิค Contingent Valuation Method (CVM) 

 

นิยามศัพทเฉพาะ  

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment : mai) จัดตั้ง

ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีเปาหมายเพื่อเปนแหลงระดมทุน

ใหแกธ ุรก ิจขนาดกลางและขนาดเล ็ก  โดยเฉพาะอย างยิ ่งที ่เป นอุตสาหกรรมการสงออก 

อุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุงใหการสงเสริมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโนม

การเติบโตที ่ดี โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหจัดตั้งขึ้นเมื ่อวันที ่ 11 

พฤศจิกายน 2541 และไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542 

นักลงทุน หมายถึง ผูที่นําเงินเก็บสะสมไปสรางผลตอบแทนที่สูงกวาการออมปจจุบันให

ไดรับผลตอบแทนจากการใชจายน้ันในอนาคต ซึ่งผูลงทุนเช่ือวา เงินสดหรือผลตอบแทนสวนเพิ่มที่จะ

ไดรับคืนน้ัน จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟอ และความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนไดอยางคุมคา 
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หรืออาจกลาวไดวา การลงทุนเปนการออมเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่มากข้ึน โดยที่จะตองยอมรับ

ความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึนเชนกัน ดังน้ันการตัดสินใจลงทุน จึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ และศึกษาหา

ขอมูลที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อใหไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไวและ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ

เกิดข้ึนจากการลงทุน นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ หมายถึง ผู ที ่ทําการซื ้อและขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ  

บริษัทหลักทรัพย หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย เชน การเปนนายหนา

ซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การเปนที ่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพย          

การจัดการกองทุนรวม และการจัดการกองทุนสวนบุคคล โดยบริษัทหลักทร ัพยจะไดร ับ

คาธรรมเนียมเปนการตอบแทน การซื ้อและขายหลักทรัพยทุกครั ้งจึงจําเปนตองผานการทํา

ธุรกรรมผานบริษัทหลักทรัพยตามกฎของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต หมายถึง นักลงทุนสามารถซื้อขายดวยตนเอง

ออนไลนผานทางอินเทอรเน็ต รวมไปถึงทําธุรกรรมตาง ๆ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนเองได 

สามารถดูขอมูลเรียลไทมของหลักทรัพย ขอมูลของบริษัทจดทะเบียน ขาวสาร และบทวิเคราะห

ตาง ๆ ของหลักทรัพยไดโดยสะดวก ทันตอเหตุการณผานทางเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ที่เชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต 

คาธรรมเนียมนายหนา (Commission) คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยที่นัก

ลงทุนจะตองชําระใหแกบริษัทหลักทรัพยที่เปนตัวกลาง ในอัตราที ่ตกลงกันระหวางลูกคาและ

บริษัท ซึ่งในปจจุบันกําหนดใหสมาชิกเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาแบบขั้นบันได 

ทั้งน้ีแตละบริษัทก็มีการเรียกเก็บที่แตกตางกันออกไปนับต้ังแตเปดเสรีคาธรรมเนียมและการเปด

เสรีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ในป 2555 เปนตนมา   

ความเต็มใจที่จะจาย หมายถึง ความยินดีที่บุคคลจะจายคาสินคาหรือบริการชนิดใด

ชนิดหนึ่ง เพื่อใหไดสินคาหรือบริการนั้น ๆ ความเต็มใจจายในที่นี้ คือ ความรูสึกที่นักลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอพอใจหรือมีความเต็มใจจายคาธรรมเนียมในการซื้อและขายหลักทรัพย

ตอการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต  

ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของนักลงทุนที่

ซื้อขายหลักทรัพย ในที่น้ี คือ ลักษณะพฤติกรรมของนักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

เอ็มเอไอ ในดานลักษณะการลงทุน สัดสวนเงินออม และหลักทรัพยที่มีไวเพื่อลงทุน สัดสวนการรับ

ความเสี่ยงดานผลการขาดทุนของเงินลงทุน มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยตอครั้ง 
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เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศ หมายถึง ปจจัยที่สงผลตอตลาดหลักทรัพย

ในแงของเศรษฐกิจที่มีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุน ในที่น้ี คือ ปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในดานเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ 

การเขาถึงขอมูลหลักทรัพย หมายถึง ปจจัยดานการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่

สงผลในการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย ในที่น้ี คือ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการลงทุน

ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในดานของการเขาถึงขอมูลหลักทรัพย 

การบริการ และการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพย หมายถึง การใหบริการของบริษัท

หลักทรัพยในดานการใหขอมูล และบทวิเคราะหหลักทรัพย การใหขอมูลการซื้อและขายหลักทรัพย

ในรูปแบบตางๆ การใหบริการธุรกรรมการซื้อและขายที่หลากหลายนอกเหนือจากโปรแกรมมาตรฐาน

ที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ความปลอดภัยดานการใชระบบธุรกรรมการซื้อขาย ที่สงผลในการตัดสินใจ

ในการซื้อขายหลักทรัพย ในที่น้ี คือ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอในดานการบริการ และการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพย 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและ

ขายหลักทรัพยดวยตนเองผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ผูวิจยัได

ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อนําแนวคิดและทฤษฎีมาปรับใชในการ ศึกษา โดยมี

เน้ือหาดังน้ี 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

2. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต (Internet Trading) โดยแนวทางการจัดการและนวัตกรรม 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

4.  แนวคิดพฤติกรรมนักลงทุน 

5. แนวคิดของวิธีการสมมติเหตุการณการประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายโดยใช

เทคนิค Contingent Valuation Method (CVM)      

6. ทฤษฎี SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

1.1 ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ  

 จัดต้ังภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยเพื่อเปนตลาด

ทางเลือกในการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจโดยวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจัดต้ังตลาดหลักทรัพยใหม เพื่อเปนตลาด

รองสําหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

2542 ในวันที่ 17 กันยายน 2544 มีบริษัทจดทะเบียนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหม เปนรายแรก 

คือ บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) เริ่มใชดัชนีตลาดหลักทรัพยใหม (mai Index) เพื่อใหนัก

ลงทุน สามารถเห็นแนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหุนใน ตลาดหลักทรัพยใหมโดยใชมูลคาการซื้อ

ขายหลักทรัพยรวม ของตลาดหลักทรัพย ใหม ณ วันที่ 2 กันยายน 2545 เปนวันฐานในการคํานวณ 

และวันที ่25 พฤษภาคม 2548 ตลาดหลักทรัพยใหม เปลี่ยนช่ือเปนตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ (mai) 

เพื่อใหสอดคลองกับช่ีอยอภาษาอังกฤษ การเกิดข้ึนของหลักทรัพยเอ็มเอไอนับไดวาเปนการพัฒนา
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ครั้งสําคัญของตลาดทุนไทย และถือเปนการชวยสนับสนุนแหลงเงินทุนใหกับธุรกิจที่กําลังเติบโต และ

มีศักยภาพ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

  

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

วิสัยทัศน โอกาสใหมของธุรกิจ ในการเติบโตระยะยาวอยางมีคุณภาพ 

 

พันธกิจ 

เปดโอกาสใหผูประกอบการและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน เติบโตอยางย่ังยืน ดวยความโปรงใส มี

การกํากับดูแลกิจการที่ ดี  มีความรับผิดชอบตอสั งคมและ

สิ่งแวดลอม เสริมสรางเครือขายเพื่อความพรอมในการแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค 

 

เพื่อเปนชองทางระดมทุนใหแกบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่ง

ไมเคยมีโอกาสในการเขาถึงตลาดทุนมากอน ใหไดมีโอกาสใช

ประโยชนจากตลาดทุนเชนเดียวกับบริษัทขนาดใหญ  

เพื่อเพิ่มสินคาใหเปนทางเลือกแกผูลงทุนทําใหมีทางเลือกในการ

ลงทุนและสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไดดีข้ึน 

เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางหน้ีโดยการแปลงสภาพจากหน้ีเปน

ทุนระหวางสถาบันการเงินและลูกหน้ี โดยจะชวยใหเกิดสภาพคลอง

ในหุนที่สถาบันการเงินไดเขาไปถือครอง 

เพื่อสนับสนุนใหธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capitalists)         

เกิดแรงจูงใจที่จะเขามาลงทุนมากข้ึนในธุรกิจที่อาจมีขนาดไมใหญ 

แตมีศักยภาพในการเติบโต   

เพื่อเพิ่มสินคาใหเปนทางเลือกแกผูลงทุนทําใหมีทางเลือกในการ

ลงทุนและสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไดดีข้ึน 

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, เก่ียวกับ mai, เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://www.set.or.th/mai/th/about/structure.html 

 

จากตารางที่ 3 ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เปดโอกาสใหบริษัททุกขนาดที่มีศักยภาพในการ

เติบโตสูงเขาจด ทะเบียนซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันทําใหบริษัทสามารถเขาถึงแหลง
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เงินทุนระยะยาวที่ ชวยสงเสริมใหธุรกิจเติบโตอยางมั่นคงเสริมสรางภาพลักษณ และความนาเช่ือถือ

ตลอดจนจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถเขารวมงานกับบริษัทไดอยางงายโดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจ

ขนาดกลางและ ขนาดยอม (SMEs) ที่มีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และถือ

เปนรากฐาน ทางเศรษฐกิจที่สําคัญซึ่งหากธุรกิจดังกลาวไดรับการดูแลสนับสนุน และสงเสริมที่ดีก็จะ

เติบโต เปนธุรกิจขนาดใหญในที่สุดทั้งรูปแบบหรือระบบการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอม็

เอไอเหมือนกับการซื้อขายหลักทรัพยบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ศุภชัย 

ศรีสุชาติ, 2547)  

1.2 หลักเกณฑการนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ไดแก         

(ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2554)                                                         

 1.2.1 ทุนชําระแลวและสวนของผูถือหุน (หลังกระจายหุนใหกับประชาชนแลว) ทุน

ชําระแลวไมนอยกวา 20 ลานบาท สวนของผูถือหุนไมนอยกวา 20 ลานบาท  

 1.2.2  ผลการดําเนินงานมีผลการดําเนินงาน ตอเน่ืองไมตํ่ากวา 2 ป โดยอยูภายใต

การจัดการของผูบริหาร สวนใหญชุดเดียวกันไมนอยกวา 1 ป กอนการย่ืนคําขอ และกําไรสุทธิในป

ลาสุดกอนย่ืนคําขอมีกําไรสุทธิ และมีกําไรสุทธิในงวดสะสมของปที่ย่ืนคําขอ ในกรณีที่มีผลการ

ดําเนินการเพียง 1 ปสามารถเขาจดทะเบียนได ตองมีมูลคาของหลักทรัพยไมนอยกวาหน่ึงพัน ลาน

บาท 

 1.2.3  การกระจายการถือหุน จํานวนผูถือหุนไมนอยกวา 300 ราย อัตราสวนการ

ถือหุนของผูถือหุนรายยอยไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว การเสนอขายหุนแกประชาชน 

จํานวนหุนที่เสนอขายตองไมนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว 

 1.2.4  การบริหารจัดการโปรงใสมีมาตรฐาน มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี

คณะกรรมการอิสระไมนอยกวาหน่ึงในสามทาน และคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน และ

มีระบบการควบคุมภายในที่สรางความเช่ือมั่นไดวา ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูย่ืนคําขอกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และ

บริษัทอื่นซึ่งมีผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน รายงานทางการเงินมีความนาเช่ือถือ ผูสอบ

บัญชีของบริษัทไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต และมีที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต ประโยชนในการเขาจดทะเบียน (Listing benefits) ดังน้ี (ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) 

1.3 ประโยชนในการเขาจดทะเบียน (Listing benefits) มีดังน้ี (ณัฐพงศ พันธเกียรติ-

ไพศาล, 2548) 

 1.3.1 ประโยชนตอบริษัท คือ แหลงเงินทุนระยะยาว บริษัทสามารถระดมทุนจาก

ประชาชนเพื่อนําไปใช เปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจไดโดยงายและรวดเร็ว ซึ่งกอใหเกิดความ
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ไดเปรียบในดานการแขงขัน รวมทั้งชวยใหมีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมตอการดําเนินกิจการ 

นอกจากน้ียังเปนการเปดโอกาสในการเลือกระดมทุนผานการออกหลักทรัพยประเภทอื่นๆ ไดงายข้ึน

ภายหลงัการเขาจดทะเบียน เชน หุนกู หุนกูแปลงสภาพ เปนตน  

 1.3.2  ภาพลักษณ คือ การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะชวย

เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในฐานะที่บริษัทไดผานการพิจารณาจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งถือไดวาเปนบริษัทที่มีผลการดําเนินงานที่ดี และมีฐานะ

มั่นคงในระดับหน่ึง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่โปรงใส ภาพลักษณที่ดีน้ีจะกอใหเกิดคุณประโยชนใน

ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เชน ความนาเช่ือถือ อํานาจในการตอรอง 

และสรางความตระหนักตลอดจนความนิยมในผลิตภัณฑ/บริการของกิจการโดยทางออม นอกจากน้ี

การเผยแพรขาวสารและความเคลื่อนไหวของบริษัทผานสื่อตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และภาคธุรกิจ ลวนเปนสิ่งที่สามารถเกื้อกูลตอกิจการของบริษัทใหเปนที่รูจักและยอมรับของ

สาธารณชนมากย่ิงข้ึน คุณประโยชนน้ีหากสามารถตีคาเปนตัวเงินแลวยอมหมายถึงคาใชจายมูลคา

มหาศาลสําหรับคูแขงที่มิไดอยูในตลาดหลักทรัพยฯ ที่จะตองใชในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธให

เปนที่รูจักและยอมรับของสาธารณชน 

 1.3.3 จุดเริ่มตนในการเช่ือมโยงหรือขยายธุรกิจกับธุรกิจตางประเทศ คือ ในยุค 

โลกาภิวัตนการประกอบธุรกิจระหวางประเทศไดทวีความสําคัญมากข้ึน การมีแนวรวมโดยเฉพาะแนว

รวมจากกิจการในตางประเทศที่สามารถเกื้อกูลระหวางกันทั้งในดานการตลาด การผลิต เทคโนโลยี 

การเงิน และบุคลากร ยอมสงผลใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน การเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ ยอมเปนจุดเริ่มตนที่ดี และเปนแรงจูงใจใหเกิดความสนใจในการเขารวมลงทุนจากธุรกิจ

ตางชาติซึ่งจะเกื้อหนุนใหเกิดการขยายตัวทางธุรกิจอยางตอเน่ืองและสามารถเพิ่มความแข็งแกรงใหแก

บริษัทมากย่ิงข้ึน 

 1.3.4 การสรางความรับผิดชอบและการบริหารแบบมืออาชีพ คือ การเขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จะมีสวนชวยกระตุนใหบริษัทบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

รัดกุมมากข้ึนเน่ืองจากบริษัทจะอยูในความสนใจของผูลงทุนโดยมีราคาหุนของบริษัทเปนตัวสะทอน

ความเช่ือมั่นของสาธารณชนที่มีตอกิจการในระดับหน่ึง ในขณะเดียวกันการเขาจดทะเบียนก็จะเปน

เครื่องมือ ในการกํากับดูแลการบริหารกิจการใหเปนไปในทิศทางที่ควรจะเปน ซึ่งจะชวยเสริมสราง

ประสิทธิภาพตลอดจนเพิ่มพูนประสิทธิผลในการประกอบธุรกิจอันจะเปนผลประโยชนแกทุกฝายที่มี

สวนเกี่ยวของกับบริษัทโดยรวม  

 1.3.5 ความภาคภูมิใจของบุคลากรของบริษัท คือ คุณประโยชนที่สําคัญประการ

หน่ึงที่มักจะถูกมองขามจากการที่บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ คือ ความภาคภูมิใจของ

พนักงานของบริษัท โดยหากบริษัทน้ันมีผลประกอบการและภาพลักษณที่ดีมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ 
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และรูจักกันอยางแพรหลายยอมทําใหบุคลากรของบริษัทเกิดความรูสึกที่ดีตอบริษัท หากผูบริหารรูจกั

ใชสิ่งน้ีใหเปนประโยชนโดยการสรางความยึดมั่นหรือคานิยมรวม ( shared value) ใหเกิดข้ึนใน

ลักษณะของการกระตุนใหบุคลากรทุกฝายไดตระหนัก และมีสวนรวมตอการสรางช่ือเสียงและเกียรติ

คุณของบริษัท คุณประโยชนอันมหาศาลยอมจะเกิดข้ึนกับบริษัทในระยะยาวสิทธิประโยชนทางภาษี

เงินปนผล บริษัทจดทะเบียนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไปถือหุนของ

บริษัทอื่นที่จัดต้ังตามกฎหมายไทยหรือกองทุนรวม หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

เงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทอื่นดังกลาวจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได โดยไมตองนําเงินปนผลที่ไดมา

รวมเปนรายไดของบริษัทเพื่อเสียภาษี แตเงินที่ไดรับดังกลาวตองเปนเงินที่ไดรับจากหุนหรือหนวย

ลงทุนที่ถือไวไมนอยกวา 3 เดือนกอน และหลังวันที่ไดรับเงินได 

1.4 ประโยชนตอผูถือหุน มีดังน้ี (ณัฐพงศ พันธเกียรติไพศาล, 2548) 

 1.4.1 เสริมสรางสภาพคลอง คือ การเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ชวยเสริมสรางสภาพคลองใหกับผูถือหุนของบริษัท เน่ืองจากผูถือหุนสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือ

เปลี่ยนเปนเงินสดไดสะดวก และงายในเวลาที่ตองการตลอดจนทราบมูลคาที่แทจริงของหุนตามความ

ตองการของตลาด และใชเปนหลักประกันในการกูยืมได  

 1.4.2 ความคุมครองในการลงทุน คือ ผูถือหุนจะไดรับความคุมครองในการลงทุน 

เน่ืองจากตลาดหลักทรัพยฯ มีกฎระเบียบในการกํากับการซื้อขายหลักทรัพย และการเปดเผยขอมูล

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหุน ตลอดจนใหผูถือหุนและผูลงทุนไดรับขอมูลที่ถูกตองพอเพียง

ทันเวลา และเทาเทียมกัน   

 1.4.3 สิทธิประโยชนทางภาษี คือ บุคคลธรรมดาที่เปนผูถือหุนในบริษัทจดทะเบียน

จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ดังน้ี เงินไดจากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ไดรับยกเวน

ไมตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษี ผูมีเงินไดซึ่งไดรับเงินปนผลจากบริษัทจดทะเบียนจะถูกหักภาษี   

ณ ที่จาย 10% โดยผูมีเงินไดซึ่งอยูในประเทศไทย มีสิทธิที่จะเลือกดําเนินการดังน้ี ไมนําเงินปนผล

ดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดเฉพาะผูมีเงินไดที่ไมขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไวคืนหรือไมขอ

เครดิตภาษีที่ถูกหักไวน้ันไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือ นําเงินปนผลดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อเสีย

ภาษีเงินได โดยจะไดรับการเครดิตภาษีคืนในภายหลัง ยกตัวอยางเชน ผูมีเงินไดจะไดรับการเครดิต

ภาษี 3 ใน 7 ของเงินปนผลที่ไดรับในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่มีการจายเงินปนผลน้ันไดเสียภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลในอัตรา 30 % (มูลคาของการเครดิตภาษีสามารถคํานวณไดจากสูตร X/(100 - x)  โดย 

x คือ อัตราภาษีเงินไดที่บริษัทไดเสียอยู) 

1.5 กลุมดัชนีตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (mai Index Series) แบงเปน ดัชนีตลาด

หลักทรัพย เอ็มเอไอ (mai Index) เปนดัชนีที่สะทอนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย (Composite 

Index)  ในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ดัชนีกลุมอุตสาหกรรมเอ็มเอไอ (mai Industry Group Index)   
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เปนดัชนีที่สะทอนการเคลื่อนไหวของ หลักทรัพยที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งน้ี การจัดกลุม

ของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เปนไปตามโครงสรางกลุมอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 8 กลุม เพื่อใหผูลงทุนเปรียบเทียบขอมูลประกอบการลงทุนไดชัดเจนข้ึน ประกอบดวย 

กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) กลุมสินคาอุปโภคบริโภค 

(Consumer Products) กลุมธุรกิจการเงิน (Financials) กลุมสินคาอุตสาหกรรม (Industrials )กลุม

อสังหาริมทรัพยและกอสราง (Property & Construction) กลุมทรัพยากร (Resources) กลุมบริการ 

(Services) และกลุมเทคโนโลยี (Technology) (ประพันธ เจริญประวัติ, 2557) โดยมีรายช่ือ

หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ณ สิ้นป 2557 ทั้งหมด 109 บริษัทรายละเอียด

ดัง ภาคผนวก ก 

แสดงใหเห็นวามีธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) หลากหลายอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย มีศักยภาพในการผลักดันใหธุรกิจตัวเองเขามามีบทบาทในตลาดหลักทรัพยในประเทศ

ไทยอยางตอเน่ืองเมื่อเทียบกับสมัยเริ่มกอต้ังตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอสิ้นป 2544 เพียง 3หลักทรัพย 

จนถึงสิ้นป 2557 มีถึง 109 หลักทรัพย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558)   ทําใหนักลงทุนมี

ความสนใจในกลุมหลักทรัพยเอ็มเอไอเปนจํานวนมากข้ึน เน่ืองมาจากมูลคาหลักทรัพยที่ตํ่า และ

หลักทรัพยที่ออกจําหนายที่มีจํานวนนอยทําใหเกิดการเก็งกําไรในหลักทรัพยกลุมน้ีไดงายมากกวา

กลุมหลักทรัพยที่มีราคาสูง และหลักทรัพยที่ออกจําหนายที่มีจํานวนมาก สังเกตไดจากมูลคาการซื้อ

ขายหมุนเวียนเฉลี่ยตอวันของนักลงทุนภายในประเทศไทยที่ชวงระยะเวลาที่ผานมา ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอของนักลงทุนภายในประเทศ 

 

ป 
มูลคา (ลานบาท) 

ซื้อ ขาย สุทธิ 

2557 917,578.70 916,672.80 905.91 

2556 533,266.34 531,893.96 1,372.37 

2555 290,381.37 290,204.68 176.70 

2554 147,246.04 146,930.64 315.39 

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, การซื้อขายแยกกลุมลงทุน, เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2558, 

เขาถึงไดจาก http://www.sse.set/investorType.html 

 

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นไดวานักลงทุนในประเทศใหความสนใจในการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่เติบโตข้ึนเกือบเทาตัวในทุก ๆ ป ประกอบกับ
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ปจจัยหลาย ๆ ดานที่ทําใหนักลงทุนเขาถึงการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตทําใหสะดวก 

รวดเร็ว และแมนยํามากกวาในยุคแรกของการซื้อขายหลักทรัพย  

สรุป ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในปจจุบันไดรับความนิยมจากนักลงทุนภายในประเทศ

เปนจํานวนมาก เน่ืองจากธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ที่เขามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศน้ันมีโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตไดดีกวาธุรกิจที่เปนธุรกิจที่ใหญ และถึงจุดอิ่มตัว

ของธุรกิจจึงไมมีความนาสนใจของธุรกิจแลว สวนธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอมจะนําเงินไดจาก

การเสนอขายหุนใหกับประชาชนทั่วไปไปขยายดําเนินกิจการของตนเองตอเพื่อกอใหเกิดรายไดใน

อนาคตนักลงทุนจึงใหความสนใจธุรกิจในกลุมหลักทรัพยเอ็มเอไอเหมาะแกการลงทุน ทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว ทั้งน้ี ผูวิจัยไดนําความรูทั่วไปของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมาใชในการต้ังแบบสอบถาม

ในสวนของพฤติกรรมดานการซื้อขายหลักทรัพย ในดานลักษณะการลงทุน  ดานสัดสวนเงินออม และ

หลักทรัพยที่มีไวเพื่อลงทุนเมื่อเทียบกับทรัพยสินของทาน รวมถึงมูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยใน

แตละครั้ง เพื่อนําไปจําแนกประเภทของกลุมนักลงทุนที่สงผลตอมูลคาความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

 

2. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต (Internet Trading) 

เน่ืองดวยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็วและตอเน่ือง จากปริมาณการซื้อ

ขายในป พ.ศ. 2528 ที่มีเฉลี่ยเพียงวันละ 67.3 ลาบาท เพิ่มข้ึนเปน 2,539.7 ลานบาทตอวัน ในป 

พ.ศ. 2533 และเฉพาะวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2534 เพียงวันเดียวก็มีมูลคาการซื้อขายสูงสุดเปน

ประวัติการณในชวงน้ัน สูงถึง 7,500 ลานบาท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงถึงจุดเปลี่ยนครั้ง

ใหญ ดวยมีการติดต้ังระบบการซื้อขายหุนใหม เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2534 โดยเปลี่ยนเปน

ระบบคอมพิวเตอรที่เรียกวา ASSET (ยอมาจาก “Automated System for the Stock Exchange 

of Thailand”) และเริ่มใชทําการซื้อขายหุนต้ังแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2534 เปนตนมา (โชค ไพศาล, 

2547) เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2542 ไดเห็นชอบใหมีการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต 

โดยมีมาตรการรองรับการซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ตที่ชัดเจน และมีหลายมาตรการ 

เชน รูปแบบการใหบริการของธุรกรรมทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย การปรับปรุงโครงสราง

คาธรรมเนียมการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยไปสูการเปดเสรีของคาธรรมเนียมการซื้อขาย

หลักทรัพย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) 

ความหมายของการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต คือชองทางการซื้อขาย

หลักทรัพย โดยนักลงทุนสามารถสงคําสั่งซื้อขายไปยังบริษัทหลักทรัพยผานระบบอิเล็กทรอนิกส ไมวา

จะอยูที่ใดก็ตามอยางสะดวกและรวดเร็ว และจะตองซื้อขายดวยวิธีจับคูซื้อขายโดยอัตโนมัติ
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(Automatic Order Matching)โดยคําสั่งซื้อขายที่สงเขามาในแตละวัน ถาไมไดรับการจับคูซื้อขายจะ

ถูกยกเลิก ณ สิ้นวัน ซึ่งนับวาเปนการติดตอซื้อขายหลักทรัพยชองทางใหม (อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ, 

2553)  

การซื้อขายแบบอินเทอรเน็ตเหมาะกับนักลงทุนที่ตองการความคลองตัวในการตัดสินใจ

ลงทุน เพราะสามารถสงคําสั่งซื้อขายดวยตนเอง พรอมตรวจสอบสถานะคําสั่ง วิเคราะหขอมูลดวย

ขาว บทวิเคราะหและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจตาง ๆ ทั้งน้ีควรเปนคนที่เคยใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตมาบาง หรือคนที่คิดวาสามารถเรียนรูการใชคอมพิวเตอรได นักลงทุนที่ตองการความ

คลองตัวในการตัดสินใจลงทุน เพราะสามารถสงคําสั่งซื้อขายดวยตนเอง พรอมตรวจสอบสถานะคําสั่ง 

วิเคราะหขอมูลดวยขาว บทวิเคราะหและเครื่องมือประกอบการตัดสินใจตาง ๆ ทั้งน้ีควรเปนคนที่เคย

ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมาบาง หรือคนที่คิดวาสามารถเรียนรูการใชคอมพิวเตอรได และนัก

ลงทุนที่ตองการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุนอยางใกลชิด เพื่อสามารถตัดสินใจลงทุนซื้อขาย

หุนไดทันทวงที (settrade, 2558) 

นักลงทุนสามารถสงคําสั่งซื้อขายไดทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง จากบาน จากที่ทํางาน จาก

อินเทอรเน็ตคาเฟ ทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือที่อื่น ๆ ที่สามารถเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตได 

ตัดปญหาการเดินทางไปหองคา หรือตอสายโทรศัพทหาเจาหนาที่การตลาด สามารถคนหาขอมูล

ขาวสารที่มีอยูมากมายและทันสมัยตลอดเวลา ทั้งขอมูลราคาหลักทรัพยเรียลไทม รายละเอียดบริษัท

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บทวิเคราะหจากฝายวิเคราะหหลักทรัพย ขอมูลทางสถิติ ขอมูล

ปจจุบันและยอนหลังเพื่อชวยในการตัดสินใจของคุณ ซื้อขายดวยตัวเอง จูงใจดวยคาคอมมิชช่ันระดับ

ตํ่า เพียงแค 0.15 % มีเงินมากก็ฝากเงินมาก มีเงินนอยก็ฝากนอย (settrade, 2558)   

2.1 ขอดีของการซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ต มีดังน้ี (พิชัย ยอด-

พฤติการณ, 2546) 

 2.1.1 คาธรรมเนียมที่ถูกกวาทางบริษัทหลักทรัพยจะเก็บคาธรรมเนียม 0.15%- 

0.20% ของมูลคาการซื้อขาย แตถาสั่งซื้อผานเจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุนจะเสีย

คาธรรมเนียม 0.25% ของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในแตละครั้ง 

 2.1.2 ความลาชาในการติดตอเจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุนซึ่งบางครั้ง

อาจจะทําใหนักลงทุนเสียโอกาสในการสั่งซื้อขายหลักทรัพยน้ัน ๆ อาจทําใหนักลงทุนไมพอใจกับ

บริการและเปลี่ยนเจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุน 

 2.1.3 ลดความผิดพลาดดานการสื่อสารระหวางผูสงสาร กับผูรับสารซึ่งอาจจะเกิด

ขอผิดพลาดไดทั้งราคา และจํานวนหุนของหลักทรัพย ทําใหตองมีการทวนหรือยืนยันคําสั่งซื้อขาย 

อาจจะทําใหลาชาไมทันการ เน่ืองจากการซื้อขายหลักทรัพยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวม

ไปถึงลดความผิดพลาดจากการทีเ่จาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุนสงคําสั่งซื้อขายที่ไมตองกับ

คําสั่งนักลงทุน  
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 2.1.4 สามารถรับขอมูลไดมากกวา และแบบเรียลไทม เน่ืองจากการเลนหุนผาน

อินเทอรเน็ตนักลงทุนสามารถเปดหนาจอคอมพิวเตอรไดหลายหนาจอ สําหรับรับขอมูล ทั้งกราฟ

แสดงการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กราฟแสดงการเคลื่อนไหวของหุนราย

ตัวที่เราสนใจ หนาจอรับขาวหุนและขาวเศรษฐกิจ หนาจอดูระดับราคา และจํานวนหุนที่มีการเสนอ

ซื้อขาย เพื่อทําการเปรียบเทียบขอมูลหลายๆดานและทําการวิเคราะหได ณ ขณะน้ัน 

2.2 ขอเสียของการซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ต มีดังน้ี (พิชัย ยอด-

พฤติการณ, 2546) 

 2.2.1  อาจจะพลาดขอมูลบางอยางเมื่อเทียบกับการซื้อขายผานเจาหนาที่แนะนํา

การลงทุนดานตลาดทุนซึ่งเปนที่อยูใกลชิดกับนักลงทุนหลาย ๆ ราย และอยูในหองคาหลักทรัพยน้ัน 

อาจจะมีขาวเกี่ยวกับหุนตัวใดตัวหน่ึงโดยเฉพาะ ที่นักลงทุนทั่วไปอาจจะไมคํานึงถึง เชน วันน้ีหุนตัวใด

มีการซื้อขายที่หนาแนนและเปนทีนาจับตามอง รวมถึงการวิเคราะหหุนรายตัวที่นาสนใจ ซึ่งเจาหนาที่

แนะนําการลงทุนดานตลาดทุนเองอาจจะเปนผูแนะนําใหนักลงทุน 

 2.2.2 ความลาชาและไมเสถียรของอินเทอรเน็ต ซึ่งอยูกับปจจัยหลายๆดาน 

อยางเชน เครื่องคอมพิวเตอร การบริการของ ISP และเครื่องSERVER ของบริษัทหลักทรัพยแตละราย 

ซึ่งจะสงผลตอการสงขอมูลระหวางเครื่องลูกขายและแมขาย ทําใหบางครั้งการทํารายการของเราเกิด

การลาชา สงผลใหเสียจังหวะ และโอกาสในการทํากําไร  

 2.2.3 หากนักลงทุนมีการสงรายการผิดพลาด นักลงทุนจะตองเปนฝายรับผิดชอบ

ความเสียหายเองทั้งหมด และนักลงทุนอาจไมไดหุนราคาดี (ทั้งซื้อและขาย) เทียบเทากรณีมีเจาหนาที่

แนะนําการลงทุนดานตลาดทุนดูราคาให (โชค ไพศาล, 2547) โดยการสงขอมูลและชองทางการซื้อ

ขายทางอินเทอรเน็ตมีรายละเอียดดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ชองทางการซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ต 

ที่มา: บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด, Smart online investor, เขาถึงเมื่อ 20 

ตุลาคม 2558,  เขา ถึงไดจาก http://www.slideshare.net/phillipcapitalth/online-smart-

investor-courses 

 

จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา นักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ตใน
การสงคําสั่งทุกครั้งตองผานทางระบบของบริษัทหลักทรัพยที่จดทะเบียนเปนสมาชิกกับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศเพื่อบริการซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ตเทาน้ัน รายช่ือบริษัทสมาชิกที่
เปดบริการซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตมีทั้งหมด 29 บริษัท ณ สิ้นป 2557 โดยมีรายละเอียด
ดัง ภาคผนวก ก 

นักลงทุนควรทดลองใชระบบของผูใหบริการกอนซึ่งสังเกตงาย ๆ จากการเขาเว็บไซตของ
แตละหลักทรัพยวาแตละแหงใชเวลาในการโหลดขอมูลนานเพียงใด (ซึ่งการที่หลักทรัพยใชบรกิารของ 
ISP รายหน่ึง และใชบริการ Internet จาก ISP อีกรายหน่ึงก็มีผลเชนกัน ทางที่ดีควรจะเปน ISP ราย

เดียวกัน) หรือหาขอมูลเพิ่มเติมจากผูที่เคยใชงานระบบ Internet Trading ของแตละบริษัท
หลักทรัพยกอนจะทําการสมัคร (พิชัย ยอดพฤติการณ, 2546) โดยโปรแกรมในการซื้อขายหลักทรัพย
ทางอินเทอรเน็ตที่บริษัทหลักทรัพยตองใชเปนโปรแกรมมาตรฐานที่ทาง Settrade ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยออกแบบ เรียกวา โปรแกรม “Streaming” โดยที่เปนโปรแกรมซื้อขายหุนแบบ
เรียลไทมผาน PC และ MAC มีดีไซนที่ทันสมัย สงคําสั่งงาย มีเครื่องมือชวยเตือนเพื่อติดตามทุกความ
เคลื่อนไหว และมีบทวิเคราะหจาก บริษัทหลักทรัพยช้ันนําและขอมูลบริษัทจดทะเบียน โดยมีรูปแบบ

ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 หนาจอโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตสําหรับ PC และ MAC 

ที่มา: ฝายการตลาดผูลงทุนบุคคลสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, “รูจักชองทาง

การสั่งซื้อขายผานออนไลน”, หนังสือOnline Trading Manual, 2557 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 หนาจอโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตสําหรับ iPhone & iPad 

ที่มา: บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด(มหาชน), เครื่องมือเพ่ือการลงทุน, เขาถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 

2558, เขาถึงไดจาก http://bis.bualuang.co.th  
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จากภาพที่ 5 โปรแกรมซื้อขายหุนแบบ Multi-Market ผาน iPhone ซึ่งไดพัฒนาข้ึนโดย 

Settrade ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่เช่ียวชาญระบบซื้อขายทางอินเทอรเน็ตและมือถือ 

โดดเดนดานใชงานงาย สะดวกรวดเร็วดวยระบบสัมผัสหนาจอ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ 

ภาวะตลาดสงตรงจากตลาดหลักทรัพยแบบเรียลไทมพรอมสงคําสั่งซื้อขายไดทันทวงทีผานโปรแกรม

เดียว โดยไมพลาดโอกาสการลงทุนในทุกที่ทุกเวลา และสําหรับซื้อขายผาน iPad พรอมสรรพดวย

ขอมูลราคาขาวสารที่ฉับไวสงตรงจากตลาดหลักทรัพยชวยใหทานสามารถวิเคราะหตัดสินใจในการ

ลงทุนไดอยางรวดเร็วและแมนยํา ออกแบบโดยเพิ่มความละเอียดสําหรับ iPad โดยเฉพาะ (HD) 

ชัดเจน ตัวอักษรขนาดใหญ แสดงผลเต็มหนาจอสามารถดูไดทั้งแนวนอน และแนวต้ัง (ฝายการตลาด

ผูลงทุนบุคคลสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 หนาจอโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตสําหรับ Android 

ที่มา: บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน), เครื่องมือเพ่ือการลงทุน, เขาถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 

2558, เขาถึงไดจาก http://bis.bualuang.co.th  

 

จากภาพที่ 6 Web Application สําหรับซื้อขายหุนและอนุพันธเรียลไทมผานSmartphone 

และ Tablet ในระบบ Android ชวยใหคุณสงคําสั่งซื้อขายไดทุกที่ทุกเวลา พรอมฟงกช่ันที่ทําใหเทรดได

สะดวกรวดเร็วข้ึนโปรแกรม Settrade Streaming for Android ออกแบบใหเหมาะกับเครื่องที่มีขนาด

หนาจอ 1280x800 และ 800x480 ซึ่งมีระบบปฏิบัติการAndroid ต้ังแต Version 2.3 ข้ึนไป (ฝาย

การตลาดผูลงทุนบุคคลสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557) 
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2.3  การเปดเสรีคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย (เปดเสรีคาคอมมิชชั่น) 

 จากการที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดใหในชวง

ระหวางเดือนมกราคม 2553  ถึงธันวาคม 2554  คิดคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยแบบ

ข้ันบันได (Sliding Scale)  คือ มีอัตราคาธรรมเนียมแปรผกผันกับปริมาณธุรกรรม และเมื่อปริมาณ

ธุรกรรมเพิ่มข้ึนถึงระดับหน่ึงใหบริษัทหลักทรัพยและลูกคาสามารถตอรองคาธรรมเนียมกันได  และ

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป ใหใชการคิดคาธรรมเนียมแบบตอรองอยางเสรี  พรอมกับ

การเปดเสรีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไมจํากัดจํานวน ซึ่งการปรับเปลี่ยนอัตรา

คาธรรมเนียมและการเปดเสรีคาธรรมเนียมในอนาคต  จะสงผลใหบริษัทหลักทรัพยมีการแขงขันที่

รุนแรงมากข้ึนเพื่อแยงชิงสวนแบงการตลาด ซึ่งจะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของ

บริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวและเตรียมความพรอมในการแขงขันที่มี

แนวโนมรุนแรงในอนาคต โดยกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจจากการกระจายโครงสรางรายได ลด

การพึ่งพิงรายไดจากคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย ดวยการเสริมกลยุทธเพื่อเพิ่มรายไดดอกเบี้ยเงิน

ใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และรายไดจากคานายหนาจากธุรกิจธนบดีธนกิจ รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑทาง

การเงินที่หลากหลายใหครอบคลุมความตองการของลูกคา พัฒนาศักยภาพของระบบการซื้อขายทาง

อินเตอรเน็ต ควบคุมการใชจายอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาความรูความสามารถของผูติดตอกับผู

ลงทุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลักทรัพย  (บริษัทหลักทรัพยซิกโก , 2554)                       

โดยรายละเอียดคาธรรมเนียมมีดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพยแบบข้ันบันได 

 

 

 

มูลคาการซื้อขายตอวัน (บาท) 

 

ซื้อขายผาน

ทาง

เจาหนาท่ี

การตลาด 

 

ซื้อขายผาน

อินเทอรเน็ต 

บัญชีเงินสด 

(Cash 

Account) 

 

ซื้อขายผาน

อินเทอรเน็ต 

บัญชีแคชบาลานซ  

(Cash Balance)  

 

นอยกวาหรือเทากบั 5 ลาน 0.25% 0.20% 0.15% 

ต้ังแต 5 ลานข้ึนไป แตไมเกิน 10 ลาน 0.22% 0.18% 0.13% 

ต้ังแต 10 ลานข้ึนไป แตไมเกิน 20 ลาน 0.18% 0.15% 0.11% 

ต้ังแต 20 ลานข้ึนไป 0.15% 0.12% 0.10% 

 

ที่มา: บริษัทหลักทรัพยทิสโก, คาธรรมเนียมและคานายหนา, เขาถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2558, เขาถึงได

จาก : www.tiscosec.com 
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จากตารางที่ 5 ไดแสดงใหอัตราคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยที่ตองจายใหคา

นายหนาหรือบริษัทหลักทรัพยในการซื้อและขายหลักทรัพยที่สมาคมบริษัทหลักทรัพยขอความ

รวมมือกับบริษัทหลักทรัพยวาหลังจากที่เปดคาธรรมเนียมเสรีต้ังแตป 2555 ใหยังคงเปนอัตราแบบ

ข้ันบันไดที่กําหนดโดยกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไวกอนเพื่อไมใหอุตสาหกรรมน้ีมี

การแขงขันดานการลดคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย ดังน้ัน การซื้อขายหลักทรัพยผานทาง

ชองทางอินเทอรเน็ตไมไดหมายความวา นักลงทุนจะสงคําสั่งซื้อขายโดยตรงกับตลาดหลักทรัพยได 

นักลงทุนจะตองเปดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพยใหทําหนาที่เปนนายหนาหรือตัวแทนในการสงคําสั่งซื้อ

ขายเขามายังระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยเสียกอนถึงดําเนินการซื้อขายหลักทรัพยได  

2.4 ขั้นตอนในการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต  

 เริ่มตนจากนักลงทุนเลือกบริษัทหลักทรัพยที่ตองการขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

ผานอินเทอรเน็ต พรอมทั้งกรอกแบบฟอรมขอเปดบัญชี เตรียมและจัดสงหลักฐานที่ใชการเปดบัญชี 

และรอผลการพิจารณา (ประมาณ 1 สัปดาห) และจะไดรับ Username และ Password หรือบาง

บริษัทหลักทรัพยนักลงทุนเปนผูระบุไดเองเลย เพื่อนําไปใชเขาสูระบบซื้อขายหลักทรัพยผาน

อินเทอรเน็ต เชน StreamingPro เปนตน บริษัทหลักทรัพยจะกําหนดนโยบายบริษัทวาจะใหบริการ

บัญชีซื้อขายทางอินเทอรเน็ตประเภทใดบาง แตโดยทั่วไปแบงเปน 3 ประเภท ไดแก (settrade, 

2558) 

 2.4.1 บัญชีเงินสด (Cash Account) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพยทั่วไป บริษัท

หลักทรัพยจะใหวงเงินซื้อขายแกนักลงทุน โดยนักลงทุนจะซื้อขายหุนไดไมเกินวงเงินน้ัน และตอง

ชําระเงินคาซื้อขายและสงมอบหลักทรัพยภายในวันทําการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อขาย (T+3) ถาซื้อตอง

ทําการชําระราคาคาซื้อเต็มมูลคาหุนที่ซื้อในเวลาที่กําหนด ไมสามารถชําระแคบางสวนได ในวันที่  

1 ก.ค. 47 เปนตนไป ไดมีการกําหนดใหผูที่จะซื้อขายหลักทรัพยตองมีหลักประกันเริ่มตน 20 % เพื่อ

สรางความเช่ือมั่นใหกับนักลงทุน บริษัทสมาชิก และตลาดทุนโดยรวม 

 2.4.2 บัญชีแคชบาลานซ (Cash Balance หรือ Cash Deposit) เปนบัญชีที่นักลงทุน

ตองฝากเงินไวกับบริษัทหลักทรัพยจํานวนหน่ึงกอน สําหรับเปนเงินชําระคาหุนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

และถือวาเงินจํานวนน้ันเปนอํานาจซื้อของนักลงทุนเอง เมื่อถึงวันชําระคาหุน (T+3) บริษัทหลักทรัพยก็

จะหักเงินออกไปจากสวนที่ฝากน้ีชําระเปนคาหุนไปอัตโนมัติ ถาตองการซื้อหุน แตวงเงินไมพอ ก็

สามารถโอนเงินเพิ่ม เพื่อใหอํานาจซื้อเพิ่มข้ึนได บางบริษัทหลักทรัพยก็จะใหดอกเบี้ยเงินฝากดวย 

 2.4.3 บัญชีเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย (Credit Balance) เปนรูปแบบการใหกูยืมเงิน

เพื่อซื้อหลักทรัพย (Margin Loan) ซึ่งนักลงทุนตองนําเงินหรือหลักทรัพยจดทะเบียนมาวางเปน

ประกันการชําระหน้ีกับบริษัทกอนการซื้อหลักทรัพย โดยอํานาจซื้อจะข้ึนอยูกับมูลคาของหลกัประกนั

ที่นํามาวาง และมูลคาหลักทรัพยที่ซื้อและที่วางเปนประกัน ทั้งน้ีบริษัทฯ ตองทําการ Mark to 
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Market หลักทรัพยที่เปนประกันทุกวัน ซึ่งผลจากการ Mark to Market จะทําใหอํานาจซื้อเพิ่ม/ลด 

โดยอัตโนมัติตามมูลคาตลาดของหลักทรัพยของนักลงทุน โดยมีสถิติในการเปดบัญชีซื้อขายหลกัทรพัย

ดังตารางที่ 6 ดังน้ี 

  

ตารางที่ 6 ขอมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุนในประเทศระหวาง

เดือน มิถุนายน-ธันวาคม 2557 

 

ขอมูล มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 

บัญชีเงินกูยืมเพื่อซือ้หลักทรัพย 

(% ของมูลคาซือ้ขายของนักลงทุน 

ในประเทศทั้งหมด) 

 

18.77 

 

17.99 

 

18.59 

 

16.92 

 

12.79 

 

11.54 

 

12.18 

บัญชีเงินสด และบัญชีแคชบาลานซ 

(% ของมูลคาซือ้ขายของนักลงทุน 

ในประเทศทั้งหมด) 

 

81.23 

 

82.01 

 

81.41 

 

83.08 

 

87.21 

 

88.46 

 

87.82 

รอยละมูลคาซื้อขายผานระบบ 

อินเทอรเน็ตตอมูลคาการซื้อขาย

รวมในตลาดหลักทรัพย 

 

36.94 

 

37.13 

 

39.63 

 

42.59 

 

41.55 

 

44.53 

 

40.07 

 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สถิติสําคัญตลาดหลักทรัพย, เขาถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2558, 

เขาถึงไดจาก : http://www.set.or.th/th/market/securities_company_statist 

 

จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวานักลงทุนสวนใหญเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ตมีอัตราการเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง และสวนใหญเลือกที่จะประเภทบัญชีบัญชีเงินสด และ

บัญชีแคชบาลานซ เน่ืองมาจากมีความเสี่ยงดานการลงทุนนอยกวาบัญชีเงินกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 

และมูลคาซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตในไตรมาสที4่ ป2557 มีรายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตในไตรมาสที่ 4 ป 2557 

 

ขอมูล ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

จํานวนบริษัทสมาชิกทีม่ีการซื้อขาย

หลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต 

 

28 

 

29 

 

29 

จํานวนลูกคาทีเ่ปดบญัชี (ราย) 761,453 779,318 818,157 

มูลคาซื้อขายผานระบบ อินเทอรเน็ต

(ลานบาท) 

 

920,567.67 

 

1,097,085.96 

 

896,285.14 

 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สถิติสําคัญตลาดหลักทรัพย, เขาถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2558,

เขาถึงไดจาก : http://www.set.or.th/th/market/securities_company_statist 

 

จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาในเดือนธันวาคมมจีํานวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ตทั้งสิ้น 818,157 บัญชี และมูลคาซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตในเดือนธันวาคม 2557 

ทั้งสิ้น 896,285.14 ลานบาท ทําใหมูลคาเฉลี่ยการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตตอ 1 

บัญชี เทากับ 1,095,493 บาท  

2.5 คุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพยท่ีดีในนิยามของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มีดังน้ี (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) 

 2.5.1  ทําหนาที่แนะนําใหนักลงทุนรูจักต้ังแตพื้นฐานการลงทุนเรื่อยไปจนถึงเทคนิค

ที่สูงข้ึน ๆ จนกวาจะมีความชํานาญในเรื่องการลงทุนหลักทรัพย  

 2.5.2  ใหบริการขอมูลและขาวสาร หลักทรัพยจะตองมีความพรอมในดานขอมูล

ขาวสารที่รวดเร็วและถูกตอง สามารถบอกถึงความเคลื่อนไหวใหนักลงทุนทราบเพื่อใชประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนได เชน ถาเปนนักลงทุนระยะยาวขอมูลที่ควรไดรับ ไดแก การวิเคราะหแนวโนมทาง

เศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตางประเทศที่จะสงผลกระทบ ตลอดจนกลุมธุรกิจที่นาจะเติบโตในอนาคต 

แตถาเราเปนผูลงทุนประเภทซื้อขายหลักทรัพยรายวัน หรือรายช่ัวโมง ก็ควรที่จะไดรับขอมูลขาวสาร

ที่รวดเร็วทันตอเหตุการณแบบวินาทีตอวินาที ซึ่งไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 

อัตราดอกเบี้ย สภาวะทางการเมืองดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยในตางประเทศ โดยหลักทรัพย

จะตองวิเคราะหสถานการณใหเราไดอยางทันทวงที และทันตอเหตุการณ  

 2.5.3  สนองความตองการคําสั่งซื้อขายของนักลงทุนไดอยางรวดเร็วและถูกตอง

บริษัทหลักทรัพยทุกแหงตองแขงขันกันใหบริการในดานน้ีอยูแลว หากสามารถปฏิบัติตามคําสั่งซื้อ

ขายของนักลงทุนไดถูกตองรวดเร็ว ยอมเปนที่พึงพอใจ และยังมีสวนทําใหการซื้อขายเพิ่มปริมาณมาก
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ข้ึนดวย ดังน้ัน ในกรณีที่เปนผูลงทุนระยะสั้น มีการซื้อขายวันละหลายครั้ง ก็ควรเลือกบริษัท

หลักทรัพยที่มีเจาหนาที่การตลาดมากเพียงพอ เพื่อจะไดไมตองรับคําสั่ง จากลูกคาหลายราย

จนเกินไป  

 2.5.4  มีฐานะการเงินมั่นคงและนาเช่ือถือแตเดิมตลาดหลักทรัพยฯ มีบริษัทสมาชิก

รวม 50 บริษัท แตหลังจากเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทยป 2540 บริษัทสมาชิกถูกปด

กิจการไปหลายแหง ทําใหลูกคาไมไดรับความสะดวก และไดรับความเสียหาย ดังน้ัน การพิจารณา

ฐานะความมั่นคงของบริษัทหลักทรัพยจึงเปนสิ่งจําเปนโดยศึกษารายละเอียดดังกลาวจากขอมูลผูถือ

หุนประวัติความเปนมา ผลการดําเนินงานในอดีต และช่ือเสียงของทีมบริหาร  

 2.5.5 ตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยบริษัทหลักทรัพยที่ดีควรมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ยกตัวอยางเชน นักลงทุนที่มาสั่งซื้อขาย ณ หองคา

หลักทรัพยดวยตนเอง บริษัทหลักทรัพยน้ันควรที่จะตองมีคอมพิวเตอรในปริมาณที่มากเพียงพอมี

บริการดานขอมูลอัตโนมัติจากสํานักขาวช้ันนําตางๆ และมีจอที่แสดงการวิเคราะหดวยทฤษฎีทาง

เทคนิคตางๆ ประกอบหรือหากเราเปนผูลงทุนที่มีมูลคาการลงทุนสูงและตองการความเปนสวนตัว 

บริษัทหลักทรัพยน้ันก็ควรมีหองคาหลักทรัพยสวนตัว (VIP Room) เพื่อรองรับ เปนตน  

2.6  การจัดการและนวัตกรรม (Innovation Management) 

 การจัดการและนวัตกรรม เปนตัวเช่ือมประสานความรูของพนักงานเพื่อกอใหเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สูงสุดทั้งในดานการเช่ือมโยง และใชความรูตางๆจากภายใน และ

ภายนอกองคกรนํามาสรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วใหเกิดแกองคกรประกอบกับความสําเร็จ

ของการจัดการนวัตกรรมจะเกิดข้ึน ก็ตอเมื่อสมาชิกในองคกรวมตัวกัน และมีกลไกที่ทําหนาที่ในการก

กับการทํางานของระบบ ภายใตการนําองคประกอบ และองคความรูตางๆของการจัดการนวัตกรรม

อยางเหมาะสม (ศิวะนันท ศิวพิทักษ, 2556) นวัตกรรมแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (Jung & Wu, 

2006) 

 2.6.1 นวัตกรรมดานสินคา/ผลิตภัณฑ หมายถึง สินคา/ผลิตภัณฑ หรือบริการ

รูปแบบใหม สินคาตัวใหม เหลาน้ีจะไดรับการแนะนําใหแกลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการของ

พวกเขา หรือความตองการตลาด นวัตกรรมดานสินคา/ผลิตภัณฑมีลักษณะคลายคลึงกับนวัตกรรม

ดานเทคนิค น่ันคือ นวัตกรรมเหลาน้ีจัดเปนสวนประกอบของการปฏิบัติงาน และมีผลกระทบตอ

ระบบทางเทคนิคขององคกร รวมทั้งการรับเอาความคิดใหมมาใชเพื่อผลิตสินคาและบริการ (David, 

Ross, & Terry, 2007; Kimberly & Evanisko, 1981) 

 2.6.2 นวัตกรรมดานกระบวนการ หมายถึง สวนประกอบใหม ที่ไดรับการนําเอามา

ใชในกระบวนการผลิตขององคกร หรือการบริการ โดยวัตกรรมดานกระบวนการมิไดผลิตสินคา หรือ

บริการโดยตรง แตมีอิทธิพลโดยออมตอการนําเอาสินคาและบริการมาใช (Damanpour, 1991)  
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นวัตกรรมดานกระบวนการน้ีมีผลกระทบตอสมาชิกองคกร และความสัมพันธระหวางสมาชิกภายใน

องคกร ซึ่งไดแก กฎระเบียบ บทบาทหนาที่ และโครงสราง การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนระหวาง

สมาชิกภายในองคกร และระหวางสภาพแวดลอมสมาชิกขององคกร (ศิวะนันท ศิวพิทักษ, 2556) 

 นวัตกรรมองคกร เปนการสรางสรรคสินคา/บริการใหมๆ ซึ่งมีคุณคา และมีประโยชน

ตอองคกร (Woodman & Sawyer, 1993) เน่ืองจากองคกรสวนมากที่ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการสรางสรรคนวัตกรรมเสมือนเปนอาวุธในการแขงขัน ดังน้ันนวัตกรรมขององคกร คือการนํา

สินคา/บริการเขาสูตลาด แนวทางน้ีสอดคลองกับคําจํากัดความของ Damanpour (1991) ที่กลาววา

นวัตกรรมขององคกรเปนเสมือนสินคา/บริการใหม ที่ไดรับคําแนะนําเพื่อตอบสนองผูใช หรือความ

ตองการของตลาด  

สรุป วิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในปจจุบันมีความนิยมกันอยางแพรหลาย และมี

โอกาสที่ในอนาคตนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะเปดบัญชีเปนบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผาน

อินเทอรเน็ตทั้งหมด ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดนําขอมูลสวนน้ีมาใชในการอภิปรายถึงการ

เลือกกลุมตัวอยาง รวมทั้งต้ังแบบสอบถามในสวนของการเขาถึงขอมูลหลักทรัพย และการบริการ 

และการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพย แลวนําไปสมมติเหตุการณการประเมินมูลคาความเต็มใจจะ

จายโดยใชเทคนิค (CVM) เพื่อนําไปประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 

3. แนวคิดเก่ียวกับการลงทุน และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

3.1 ทฤษฎีการลงทุน ‘Theory of investment’ การลงทุน (investment) หมายถึง 

การซื้ออสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพยของบุคคลหรือสถาบัน ซึ่งใหผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความ

เสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ป แตอยางตํ่าไมเกิน 3 ป การลงทุนแบงออกเปนประเภท

ใหญ ๆ ได มีดังน้ี (จิรัตน สังขแกว, 2544) 

 3.1.1 การลงทุนเพื่อการบริโภค (consumer investment) เปนเรื่องเกี่ยวของกับ

การซื้อสินคา ประเภทคงทนถาวรเชน รถยนต รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (real estate 

investment) การลงทุนในลักษณะน้ีไมไดหวังกําไรในรูปตัวเงิน แตหวังความพอใจในการใช

ทรัพยากรเหลาน้ัน  การซื้อทองคําเพื่อเปนเครื่องประดับเปนการลงทุนเพื่อการบริโภคอยางหน่ึงของ

ผูบริโภค เงินที่จายเปนเงินที่ไดจากการออม การซื้อทองคําเพื่อเปนเครื่องประดับใหความพอใจแก

เจาของแลว ในกรณีที่ทองคํามีมูลคาสูงข้ึนหากขายได ถือไดวาเปนเพียงผลพลอยได  

 3.1.2 การลงทุนในธุรกิจ (business or economic investment) หมายถึง การซื้อ

สินทรัพยเพื่อประกอบธุรกิจหารายได โดยหวังวารายไดที่ไดน้ีจะเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงใน
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การลงทุนไดแก การลงทุนในสินคาประเภททุน เครื่องจักร โรงงาน เพื่อผลิตสินคาและบริการเพื่อ

สนองความตองการของผูบริโภค การลงทุนลักษณะน้ีมุงหวังกําไรจากการลงทุน กําไรจะเปนตัวดึงดูด

ผูลงทุนนําเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีเปนการนําเงินออม (saving) หรือเงินที่สะสมไว 

(accumulated fund) หรือกูยืมเงินจากธนาคาร (bank credit) มาลงทุนเพื่อจัดสรางหรือจัดหา

สินคาประกอบดวย เครื่องจักรและสินทรัพย ประเภทอสังหาริมทรัพยในที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสราง    

 3.1.3 การลงทุนในหลักทรัพย (financial or securities investment) การลงทุน

ตามความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในหลักทรัพย (asset) ในรูปของหลักทรัพย (securities) 

เชน พันธบัตร หุนกู หุนทุน ตราสาร เปนตน การลงทุนในลักษณะน้ีเปนการลงทุนทางออมที่แตกตาง

จากการลงทุนทางธุรกิจ ผูที่มีเงินแมเมื่อไมตองการเปนผูประกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากมีความเสี่ยงหรือ

ผูออมยังมีเงินไมมากพอ ผูลงทุนนําเงินที่ออมไดไปซื้อหลักทรัพยลงทุนโดยใหผลตอบแทนในรูปของ

อัตราดอกเบี้ยหรือเงินปนผล (yield) และ สวนตางราคา (capital gain) ซึ่งมากหรือนอยจะข้ึนอยูกับ

ความเสี่ยงของหลักทรัพยที่ลงทุน 

3.2 ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด  การวิเคราะหตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

(efficient market hypothesis) หรือ EMH เปนตลาดแขงขันสมบรูณ ซึ่งเช่ือวามูลคาที่ควรเปนของ

หุนเทากับราคาตลาดเสมอ แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงจะเปน

ขอมูลสะทอนขาวสารอยางสมบรูณ หากการตัดสินใจซื้อขายหุนของนักลงทุนในตลาดต้ังอยูบน

พื้นฐานของการคาดคะเน ดวยเหตุผล (rational expectations) ราคาหุนจะปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลง

อยางรวดเร็วเมื่อมีขอมูลขาวสารใหมๆเขามา ดังน้ันจึงไมมีใครสามารถทํากําไรเกินปกติได ผลกําไรที่

นักลงทุนไดรับจะเปนกําไรในระดับปกติ (Normal Profit) สามารถกลาวอีกอยางหน่ึงวาการ

เปลี่ยนแปลง ในราคาหุนจะสอดคลองกับขาวสารขอมูลการเปลี่ยนแปลงในปจจัยพื้นฐานของบริษัท 

เรียกตลาดทุนลักษณะน้ีวา ตลาดที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดขอมูลขาวสาร หรือ ตลาดที่นัก

ลงทุนใชคาดการณในตัวแปรทีม่ีผลกระทบตอราคาหุนแบบคาดคะเน (จิรัตน สังขแกว, 2544) 

 การพิจารณาวาขอมูลใด ๆ ที่มีการเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจของผูลงทุนในการเลือกวาจะลงทุนในหลักทรัพยใดหรือไมน้ัน เปนไปตามสมมติฐานเรื่อง

ประสิทธิภาพตลาดทุนที กลาวคือ ตลาดทุนไดมีการตอบสนองตอขอมูลเหลาน้ันจริง โดยระดับการ

ตอบสนองอาจจําแนกได 3 ระดับดังน้ี (ปญญา สัมฤทธ์ิประดิษฐ, 2545) 

 3.2.1  ระดับตํ่า (Weak Form) ณ ระดับน้ี การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในป

ปจจุบันเปนผลมาจากขอมูลราคาหลักทรัพยในอดีต หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือการกําหนดราคา

หลักทรัพยที่จะซื้อขายในปจจุบันจะคํานวณโดยอิงราคาหลักทรัพยในอดีตเทาน้ัน จากการทดสอบ

พบวา การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาดทุนระดับน้ี มีลักษณะเปนแบบสุม (Random 

Walk) คือมีความเปนอิสระตอกัน จากลักษณะแบบสุมเชนน้ี ทําใหคาคาดการณเกี่ยวกับการ
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เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยข้ึนกับราคาในอดีตเทาน้ันในการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพ

ตลาดทุน ณ ระดับน้ี จะพิจารณาจากการตอบสนองของราคาหลักทรัพยตอราคาหลักทรัพยในอดีตวา 

อัตราผลตอบแทนไมปกติ (Abnormal Return) เทากับศูนยซึ่งแสดงวาตลาดทุนมีประสิทธิภาพ 

ระดับตํ่า 

 3.2.2 ระดับปานกลาง (Semi-strong Form) ณ ระดับน้ี การเปลี่ยนแปลงของราคา

หลักทรัพยในปจจุบันไมไดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในอดีตเทาน้ันแตจะรวมผล

ของขอมูลที่เกี่ยวของกับการกําหนดราคาหลักทรัพยที่จะซื้อขายในปจจุบัน โดยการกําหนดราคา

หลักทรัพยที่จะซื้อขายจะมีการปรับราคาทันทีที่มีการประกาศขอมูลในตลาดไดอยางถูกตองและเปน

กลางกลาวคือ ตลาดทุนจะมีความเห็นพองกันในราคาที่กําหนดตามขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ

ธุรกิจตามที่แสดงไวในรายงานทางการเงินหรือขอมูลทางบัญชี ซึ่งเปนแหลงขอมูลสาธารณะ (Public 

Information) ที่สําคัญที่สุดสําหรับผูลงทุนการทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพตลาดทุน ณ ระดับน้ี

พิจารณาจากผลตอบแทนของหลักทรัพยในชวงหลังการรายงานขอมูลทางบัญชีวา การตอบสนองของ

ราคาหลักทรัพยตอขาวการประกาศขอมูลดังกลาวจะมีผลตอบแทนไมปกติเทากับศูนย แสดงวาตลาด

ทุนมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 

 3.2.3 ระดับสูง (Strong Form) การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในปจจุบันเปน

ผลสะทอนจากขอมูลทั้งหมดไมวาจะเปนขอมูลที่ไดรายงานในตลาดหรือเปนขอมูลภายในของธุรกิจ

และทุกคนทราบขอมูลเหลาน้ัน ดังน้ันการกําหนดราคาหลักทรัพยจึงไมสามารถไดรับกําไรเกินปกติได 

แตประสิทธิภาพของตลาดทุนระดับน้ีเกิดข้ันไดยาก เพราะผูจัดทําขอมูลภายใน ยอมไมเปดเผยขอมูล

น้ันงาย ๆ การเขาถึงขอมูล (Information Access) จึงไมใชเรื่องที่สามารถทําไดสะดวกการทดสอบ

สมมติฐานประสิทธิภาพตลาดทุน ณ ระดับน้ียังมีแนวคิดเชนเดียวกับแนวคิดของสมมติฐาน

ประสิทธิภาพตลาดทุน 2 ระดับที่กลาวมา คือ การตอบสนองของราคาหลักทรัพยตอขอมูลทั้งภายใน

ธุรกิจและภายนอกธุรกิจ จะมีผลตอบแทนไมปกติเทากับศูนยและราคาของหลักทรัพยจะปรับตัวอยาง

รวดเร็วเพื่อตอบสนองตอขาวสารน้ันกลาวโดยสรุปภายใตสมมติฐานน้ีการศึกษาประสิทธิภาพตลาด

ทุนจะพิจารณาวา ราคาหลักทรัพยหรืออัตราผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองตอขอมูลที่

เขามาในตลาดทุนวา มีความผิดปกติใด ๆ หรือไม ซึ่งแสดงใหเห็นวาตลาดสามารถรับรูขาวสารขอมูล

ในตลาดทุนหรือไม อยางไร และราคาหลักทรัพยมีการปรับตัวกับขาวสารไดรวดเร็วเพียงใด 

โดยเฉพาะสมมติฐานประสิทธิภาพตลาดทุนระดับปานกลางซึ่งใหความสําคัญกับขาวสารขอมูลทาง

บัญชีในงบการเงิน (อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ, 2553) 

3.3 ทฤษฎีความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย ความเสี่ยง (Risk) หรือ ความไม

แนนอน (uncertainty) เกิดข้ึนไดเมื่อสภาพที่ไมอาจรูไดแนนอนวาจะเกิดอะไรข้ึน โอกาสที่

ผลตอบแทนที่ไดรับจริง (Actual Return) ตํ่ากวาผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังไว (Expected 
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Return)อันเน่ืองมาจากสาเหตุตาง ๆ  ผูลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงใหเหลือ

นอยที่สุด ซึ่งแตละบุคคลยอมรับความเสี่ยงในระดับที่แตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับความชอบ ทัศนคติ 

แรงจูงใจของผูลงทุนน้ันวามากนอยเพียงใดซึ่งในการเลือกลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่ดี หากผูลงทุน

พิจารณาถึงความเสี่ยงจากการลงทุน โดยพิจารณาเฉพาะแลว จะทําใหเกิดความผิดพลาดจากการ

ลงทุนได ปกติแลวความเสี่ยงรวม (Total Risk) หาไดจากคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งประเภทของ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยจําแนกไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ (นันทพงษ มยุรศักด์ิ, 2555) 

 3.3.1 ความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบ 

แทนจากการลงทุนในหลักทรัพยที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดลอม

ภายนอกของธุรกิจ ซึ่งไมสามารถควบคุมไดและมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยในตลาดทั้งหมด ซึ่ง

เมื่อเกิดข้ึนแลวจะทําใหราคาหลักทรัพยโดยทั่ว ๆ ไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแบง

ไดดังน้ี (นันทพงษ มยุรศักด์ิ, 2555)  

  3.3.1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย (Market risk) คือ ความเสียงอัน

เกิดจากการสูญเสียในเงินลงทุน ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุนและสินทรพัยตางๆใน

ตลาด เพราะราคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงข้ึนลงอยูตลอดเวลา โอกาสสุญเสียหรือ ขาดทุนเน่ืองจาก

การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมีมากความเสี่ยงทางการตลาด เปนเรื่อง

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ไมเกี่ยวกับการประเมินมูลคาที่

แทจริงของหลักทรัพย ถึงแมวาความสามารถในการทํากําไร (earning power) ของกิจการไม

เปลี่ยนแปลง แตราคาหลักทรัพยที่เปลี่ยน แปลงน้ันข้ึนอยูกับ demand และ supply ของหลักทรัพย

ประเภทน้ันๆ ในตลาดซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัท สาเหตุเหลาน้ี ไดแก สงคราม การตายของ

ผูบริหารประเทศ ปที่มีการเลือกต้ังผูบริหารประเทศ นโยบายการเมือง การเก็งกําไร ที่เกิดข้ันในตลาด

หุนและการเปลี่ยนแปลงในราคาหุนน้ีจะเกิดจากการคาดคะเนของผูลงทุนที่มีตอความกาวหนา 

(Prospect)            

  3.3.1.2  ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทน อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยทั่วไปในตลาด 

อัตราดอกเบี้ยในตลาดระยะยาวจะมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง ในอัตราดอกเบี้ย

มีผลทําใหหลักทรัพยตาง ๆ กระทบกระเทือนในลักษณะเดียวกัน เชน ถาอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ทั่วๆไปปรับตัวสูงข้ึน จะมีผลทําใหราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยลดลง เพราะนักลงทุนจะทาํการ

เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหวางการฝากเงินไวกับสถาบันการเงินกับการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยถานักลงทุนเห็นวาผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงกวาผลตอบแทนจาก

การลงทุนในหลักทรัพยก็จะขายหลักทรัพยที่ตนถือครองอยูออกมา มีผลทําใหราคาหลักทรัพยลด

ตํ่าลง 



35 

 

  3.3.1.3  ความเสี่ยงในอํานาจซื้อหรือภาวะเงินเฟอ (Purchasing power risk 

or Inflation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากระดับราคาสินคาโดยทั่วไปสูงข้ึน ซึ่งมีผลทําใหมูลคาของ

เงินลดลง จึงทําใหอํานาจการซื้อลดตํ่าลงไปดวย เพราะจํานวนเงินที่ไดรับเทาเดิมแตคาของเงินลดลง 

หรือที่เรียกวาภาวะเงินเฟอ ซึ่งนักลงทุนหรือสถาบันการเงินจะถูกกระทบกระเทือนเกี่ยวกับอํานาจซื้อ

อยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเงินฝากประเภทออมทรัพย (saving account) พันธบัตรรัฐบาล หุนกู 

การประกันชีวิต (Life insurance) และหลักทรัพยประเภทอื่น ๆ ซึ่งไดรับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ดังน้ัน

ความเสี่ยงประเภทน้ีไมไดทําใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปลี่ยนแปลง  แตมีผลทําให

ผลตอบแทนที่แทจริงลดลง  

 3.3.2 ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนเฉพาะ

กิจการหน่ึง หรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณน้ีแลวจะมีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยของธุรกิจน้ัน ไมมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอื่นในตลาดความเสี่ยงที่ถูกจัดอยูในความ

เสี่ยงที่ไมเปนระบบ ไดแก ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบดวยความเสี่ยงตาง ๆ ดังน้ี 

(อรปรียา ศิริมงคล, 2549) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสที่ผูลงทุนจะเสีย

รายไดและเงินลงทุน หากบริษัทผูออกหลักทรัพยไมมีเงินชําระหน้ีอาจทําใหบริษัทถึงกับลมละลาย ความ

เสี่ยงทางการบริหาร (Management Risk) เปนความเสี่ยงอันเกิดจากการบริหารงานของผูบริหาร เชน 

ความผิดพลาดของผูบริหาร และการธุรกิจของผูบริหาร และความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (Industry 

Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากแรงผลักดันบางอยาง ที่ทําใหผลตอบแทนของธุรกิจทุกแหงในอุตสาห- 

กรรมประเภทเดียวกันหรือบางอุตสาหกรรมถูกกระทบกระเทือน 

สรุป ในการลงทุนหลักทรัพยนักลงทุนตองมีความเขาใจในเรื่องตลาดที่มีประสิทธิภาพใน

การถายทอดขอมูลขาวสาร หรือ ตลาดที่นักลงทุนใชคาดการณในตัวแปรที่มีผลกระทบตอราคาหุน

แบบคาดคะเน รวมไปถึงตองเขาใจและยอมรับถึงความเสี่ยงที่เกิดข้ึนการลงทุนหลักทรัพย ดังน้ัน 

ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน และการลงทุนในตลาดหลักทรัพยมาวิเคราะหเพื่อออก

แบบสอบถามในสวนปจจัยพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดเอ็มเอไอในสวนของ

สัดสวนในการรับความเสี่ยงดานการลงทุนจากผลการขาดทุนของเงินลงทุน และปจจัยทางเศรษฐกิจ

โลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลในการตัดสินใจในการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 

4. แนวคิดพฤติกรรมนักลงทุน 

นักลงทุนทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและสถาบันตางมุงหวังในสิ่งเดียวกันคือ ผลตอบแทน

จากการลงทุนในอัตราที่นาพอใจและคุมคากับการลงทุน รวมทั้งระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ตอง

แบกรับ เพื่อนักลงทุนจะไดนําเงินลงทุนและดอกผลที่เกิดข้ึนไปใชในการอุปโภคบริโภคตามเปาหมาย
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ในอนาคต เชน บานที่อยูอาศัย เงินทุนเพื่อการศึกษาของบุตร เงินเพื่อการเกษียณอายุอยางมีคุณคา 

(สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546) ผลตอบแทนรวม

จากการลงทุนควรคุมกับ ระยะเวลาที่ใชในการลงทุน ผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน การเสียโอกาสที่

ยังไมไดใชเงินทันทีวันน้ีแตตองชะลอออกไปใชในอนาคต และระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่อาจ

เกิดผลขาดทุน (อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ, 2553) 

การวิเคราะหสิ่งแรกในพฤติกรรมการลงทุน ผูวิจัยไดศึกษาถึง ปจจัยที่เปนตัวกําหนด

จุดมุงหมายของผูลงทุน ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ปจจัยที่เปนตัวกําหนดจุดมุงหมายของผูลงทุน  

 

ปจจัย ความหมาย 

 

 

 

อายุของผูลงทุน 

 (The Age of the Investor) 

ผูลงทุนที่มีอายุนอยหรือระหวาง 25-40 ป มักจะกลาเสี่ยงและ

สนใจลงทุนในหลักทรัพยที่กอใหเกิดความงอกเงยแกเงินลงทนุ 

ผูลงทุนที่มีอายุระหวาง 40-50 ป อาจสนใจลงทุนในหลัก- 

ทรัพยที่ใหรายไดประจํา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากภาระทาง

ครอบครัว 

ผูลงทุนที่มีอายุมากกวา 60 ป ย่ิงพอใจลงทุนในหลักทรัพยที่

ใหรายไดแนนอน  

การมีครอบครัวและความ

รับผิดชอบทีม่ีตอครอบครัว 

 (Marital Status and Family 

Responsibilities) 

 

ผูลงทุนที่มีครอบครัวแลวตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของ

ครอบครัวตองให การศึกษาแกบุตร ทําใหเขาเกิดความจําเปน

ที่จะตองลงทุนในหลักทรัพยที่มั่นคงและใหรายไดแนนอน 

สวนคนโสดไมมีภาระผูกพันยอมลงทุนในหลักทรัพยที่มีความ

เสี่ยงได 

 

สุขภาพของผูลงทุน  

(The Health of the Investor) 

ปญหาเรื่องสุขภาพของผูลงทุนมีผลตอการกําหนดนโยบาย

ลงทุนของผูลงทุน โดยผูลงทุนที่มีสุขภาพไมสมบูรณยอม

ตองการรายได ที่ เกิดข้ึนในปจจุบัน (Current Income)

มากกวาหวังผลประโยชนที่จะเกิดในอนาคต 

 

 

นิสัยสวนตัวของผูลงทุน  

(Personal Habit) 

ผูลงทุนที่มีนิสัยตระหน่ีอาจไมมีความจําเปนตองใชรายไดที่

ไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย เขาอาจลงทุนในหลักทรัพย

ของธุรกิจที่มี การขยายตัวในอนาคตก็ได ในทางตรงกันขามผู

ลงทุนที่ใชจายฟุมเฟอยยอมตองการไดรายไดที ่แนนอนเพื่อมา

จุนเจือรายจายที่เกิดข้ึน 
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ตารางที่ 8 ปจจัยที่เปนตัวกําหนดจุดมุงหมายของผูลงทุน (ตอ) 

 

ปจจัย ความหมาย 

 

ความสมัครใจในการลงทุน 

(Willingness to Accept Risk  

of Investment) 

การลงทุนบางทานอาจตองการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความ

เสี่ยง ความเสี่ยงในที่น้ีมีหลายลักษณะดวยกัน เชน ความเสี่ยง

ในธุรกิจ ความเสี่ยงในตลาด ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย และ

ความเสี่ยงในอํานาจซื้อ เปนตน ผูลงทุนในลักษณะน้ีไดเตรียม

ตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต

แลว 

 

 

ความจําเปนของผูลงทุน  

(Investor’s Needs) 

ความจําเปนของผูลงทุนอาจแตกตางกัน บางทานอาจมีความ

จําเปนทางดานการเงิน บางทานอาจมีความจําเปนในแงของ

ความรูสึก และ จิตใจ แนนอนที่สุดสิ่งสําคัญที่เรงเราใหเกิด

การลงทุนก็คือตัวกําไร ซึ่งอาจเก็บสะสมไวเพื่อใชใน ยามชรา

เพื่อการศึกษาหรือเพื่อปรับฐานะการครองชีพของตนเองใหดี

ข้ึน 

 

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, “ปจจัยที่เปนตัวกําหนดจุดมุงหมายของผูลงทุน”, เอกสาร

งานสัมนา และอบรม Internet trading, 2553  

 

ทั้งน้ี เปาหมายสุดทายในการลงทุนของผูลงทุน ผูลงทุนมักจะมีเปาหมายสุดทายในการ

ลงทุนไววา พยายามลงทุนในหลักทรัพยที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใหความพอใจแกเขามาก

ที่สุด ณ ระดับความเสี่ยงน้ัน ๆ (พีรศักด์ิ ชัยศุภกิจ, 2553)  

4.1 ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย คือ ความสามารถในการทํา

กําไรจากเงินลงทุนคําวา เงินลงทุน ในที่น้ีหมายถึงเงินที่นํามาลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ เพื่อประกอบ

ธุรกิจ สินทรัพยเหลาน้ีประกอบดวยที่ดิน อาคาร เครื่องจักร สินคาคงเหลือ สิทธิบัตร เครื่องหมาย 

การคาฯลฯ กิจการตาง ๆ ลงทุนในสินทรัพยเหลาน้ีเพื่อมุงหวังกําไร กิจการที่มีเงินทุนพรอม มีการ

บริหารงานที่ดี มีการคนควาสิ่งใหมๆ และสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มที่แลว กิจการน้ันยอมมี

โอกาสทํากําไรไดมากโอกาสในการจายดอกเบี้ยแกเจาของเงินใหกู และจายเงินปนผล ใหแกเจาของ

ทุนหรือผูถือหุนมีมาก สงผลใหทั้งราคาหุนกูและราคาหุนสามัญของกิจการน้ันสูงข้ึน ในทางตรงกัน

ขาม ถากิจการน้ันมีกําลังเงินทุนนอย ไมมีการคนคิดสิ่งใหม ๆ และมีคูแขงจํานวนมาก โอกาสในการ

ทํากําไรของกิจการลักษณะน้ียอมยาก และอาจประสบผลขาดทุนในที่สุด ความสามารถในการจาย
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ดอกเบี้ยแกเจาหน้ีเงินกู และโอกาสในการจายเงินปนผลใหแก ผูถือหุนจะนอยลง ราคาหุนจะถูก

กระทบกระเทือน สิ่งที่กลาวถึงในหัวขอน้ีเพื่อช้ีใหเห็นถึงดอกเบี้ย จายก็ดีและเงินปนผลที่ธุรกิจจายให

เจาของเงินทุนน้ัน มาจากความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจน้ัน  ซึ่งเกิดจากการดําเนินงานของ

ธุรกิจโดยตรง (เพชรี ขุมทรัพย, 2546) 

 รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนจากหุนสามัญ เมื่อผูลงทุนมีเงินสดอยูใน

มือเขาสามารถนําเงินไปซื้อหุนสามัญหรือหุนกูของธุรกิจ ได นอกจากน้ีถาตองการเงินทุนระยะสั้น เขา

อาจลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินของธุรกิจที่ตองการ เงินทุน สําหรับการลงทุนในหุนทุนของธุรกิจถือไดวา 

เปนการลงทุนโดยผูที่ลงทุนไมตองประกอบ ธุรกิจดวยตัวเองแตลงทุนซื้อหุนของกิจการอื่น และไดรับ

เงินปนผลเปนผลตอบแทนจากการลงทุน เงินปนผลที่ธุรกิจจายใหอาจไมใชกําไรที่ธุรกิจหาไดทั้ง

จํานวน โดยปกติแลวธุรกิจจะจายเงินปนผล ในอัตรา (Pay Out Ratio) ประมาณ 60% ของกําไรของ

กิจการน้ัน กําไรสวนที่เหลืออาจนําไปลงทุนตอไป ซึ่งเปนที่คาดหมายในปตอ ๆ ไปของกิจการน้ันจะ

เพิ่มข้ึน และเงินปนผลที่กิจการน้ันจายในปตอ ๆ ไปจะเพิ่มข้ึนดวย หรือถาผูลงทุนนําหุนน้ันออกขาย 

อาจขายไดราคาสูงกวาที่ลงทุนซื้อมา ทําใหเกิดกําไรจากการขายหุน (Capital Gain) ซึ่งมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทน (Yield) ที่ผูลงทุนไดจากการลงทุนในหุนสามัญน้ัน สวนการลงทุน

ในหุนกูหรือพันธบัตร ผูลงทุน จะไดดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดและตามเวลาที่กําหนดตลอดอายุของ

พันธบัตรน้ัน นอกจากน้ีเมื่อครบกําหนดไถถอน ผูถือพันธบัตรจะไดรับเงินตนคืนอีกดวย (เพชรี 

ขุมทรัพย, 2546)   

 ทฤษฎีพฤติกรรมของนักลงทุน การพิจารณานักลงทุน วาจะไดรับผลตอบแทนจาก

การลงทุนไดมากนอยเพียงใดจะ ข้ึนอยูกับลักษณะของนักลงทุนแตละคนสามารถยอมผลตอบแทน

จากการลงทุน และความเสี่ยงที ่แตกตางกันไป โดยทั่วไปสามารถแบงนักลงทุนออกได 3 ประเภท มี

ดังน้ี (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558)   

 4.1.1 นักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง (Risk-Average Investment) นักลงทุนประเภทน้ีใน

ทุกระดับผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึน อรรถประโยชนจะเพิ่มข้ึนในอัตราลดนอยถอยลงเน่ืองจากผลตอบแทนที่

เพิ่มข้ึน ทําใหนักลงทุนตองเผชิญความเสี่ยงที่มากข้ึนและเน่ืองจากนักลงทุนประเภทน้ีไมชอบความเสี่ยง 

อรรถประโยชนที่เขาไดรับจากการเพิ่มผลตอบแทนจะเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดนอยถอยลงและจะตองไดรับ

ความเสี่ยงที่มากข้ึน  

 4.1.2 นักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง (Risk-Loving Investor) เปนนักลงทุนที่ชอบใน

ความเสี่ยงในทุกระดับของผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึนและอรรถประโยชนก็จะเพิ่มข้ันในอัตราที่เพิ่มถึงแมวา

จะมีความเสี่ยงเพิ่มข้ึนจากผลตอบแทนที่สูงข้ึนตาม  

 4.1.3 นักลงทุนที่ไมสนใจความเสี่ยง (Risk-Neutral Investor) นักลงทุนประเภทน้ี

ทุกระดับของผลตอบแทนจะเพิ่มข้ึนและจะทําใหอรรถประโยชนที่ไดรับเพิ่มมากข้ึนในอัตราที่คงที่ 



39 

 

จุดมุงหมายและปจจัยในการกําหนดจุดมุงหมายในการลงทุน ซึ่งนักลงทุนตางมีจุดมุงหมายในการ

ลงทุนที่แตกตางกันซึ่งมีจุดมุงหมายในลักษณะตาง ๆ ดังตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 จุดมุงหมายในการลงทุนของนักลงทุน  

 

จุดมุงหมายในการลงทุน ความหมาย 

ความปลอดภัยของเงิน

ลงทุน (Security of 

Principal) 

การรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกใหคงที่ไว และรวมถึงการปองกันความ

เสี่ยงซึ่งเกิดจากอํานาจซื้อลดลงอันเปนผลมาจากภาวะเงินเฟอ 

เสถียรภาพของรายได                

(Stability of Income) 

นักลงทุนมักจะลงทุนในหลกัทรพัยที่ใหรายไดสม่ําเสมอ เชน 

ดอกเบี้ย หรือเงินปนผลหุนบุรมิสทิธิ    

ความงอกเงยของเงินลงทุน  

(Capital Growth) 

ความพยายามจัดการเงินลงทุนใหเพิ่มพูน แตไมไดหมายความวา

ความงอกเงยของเงินทุนจะเกิดข้ึนไดจากการลงทุนในหุนของบรษัิท

ที่กําลังขยายตัวเทาน้ัน นักลงทุนสวนมากเพิ่มมูลคาของเงินลงทุน

ของตนโดยการนําดอกเบี้ยและเงินปนผลที่ไดรับมาลงทุนใหม 

ความงอกเงยของเงินลงทุนน้ีใหประโยชนแกนักลงทุน เพื่อปรับ

ฐานะของนักลงทุนในระยะยาวใหดีข้ึน เพื่อรักษาอํานาจการซื้อให

คงไว  

ความคลองตัวในการซือ้ขาย 

(Marketability) 

หลักทรัพยที่สามารถซื้อหรือขายไดงายและรวดเร็ว โดยจะข้ึนอยู

กับราคา ขนาดของตลาดหลักทรัพยที่หุนน้ันจดทะเบียน ขนาดของ

บริษัทผูออกหลักทรัพย จํานวนผูถือหุน และความสนใจที่ประชาชน

ทั่วไปมีตอหุนน้ี                                                                           

ความสามารถในการ

เปลี่ยนเปนเงินสดได 

(Liquidity) 

เมื่อหลักทรัพยที่ลงทุนมีความคลองตัวสูง ความสามารถในการทํา

กําไรยอมลดลง นักลงทุนตองการการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความ

คลองตัว หรือหลักทรัพยที่ใกลเคียงกับเงินสด   
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ตารางที่ 9 จุดมุงหมายในการลงทุนของนักลงทุน (ตอ)  

 

จุดมุงหมายในการลงทุน ความหมาย 

การกระจายการลงทุน 

(Diversification) 

ตองการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยมีอยู คือ ลงทุน

ผสมระหวางหลักทรัพยที่มีหลักประกันในเงินลงทุนและมีรายได

จากการลงทุนและราคาเปลี่ยนแปลงข้ึนลงตามภาวะธุรกิจ ลงทนุใน

หลักทรัพยหลาย ๆ  อยางปะปนกันไป ลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจ

ที่มีความแตกตางทางภูมิศาสตร และ ลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจ

ที่มีลักษณะการผลิตที่แตกตางกันแบบ Vertical หรือ Horizontal 

ถาเปนแบบ Vertical หมายถึง การลงทุนในธุรกิจตางๆ ต้ังแต

วัตถุดิบไปจนถึงสินคาสําเร็จรูป ถาเปนแบบ Horizontal เปนการ

ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน 

ความพอใจในดานภาษี 

(Favorable Tax Status) 

ฐานะการจายภาษีของนักลงทุนเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่

ผูบริหารเงินทุนตองใหความสนใจ เพราะนักลงทุนอาจเลี่ยงการเสีย

ภาษีเงินไดพึ งประเมินโดยที่ ไดรับการยกเวนภาษี  หรือซื้ อ

หลักทรัพยที่ไมมีการจายเงินปนผลในเวลาน้ี 

 

ที่มา : เพชรี ขุมทรัพย, “จุดมุงหมายในการลงทุน”, หนังสือหลักการลงทุน, 2546  

 

สรุป ในการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมนักลงทุนทําใหผูวิจัยไดทราบถึงพฤติกรรมของนัก

ลงทุนในหลักทรัพยวามีลักษณะอยางไร เพราะในปจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพยสามารถเขา

ถึงกับนักลงทุนรายยอยมากข้ึน และนักลงทุนรายยอยมีพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย

แตกตางกันออกไปตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ  รายไดสุทธิตอเดือน ทั้งน้ี เพื่อนําไปอก

แบบสอบถามของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร และสังคม  

 

5. แนวคิดของวิธีการสมมติเหตุการณการประเมินมูลคาความเต็มใจจะจายโดยใชเทคนิค 

Contingent Valuation Method (CVM) 

ความเต็มใจที่จะจาย คือ ความยินดีหรือความเต็มใจของผูบริโภคที่พรอมที่จะจายคา

สินคาหรือคาบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ทั้งน้ีราคาที่ผูบริโภคยินดีที่จะจายข้ึนอยูกับการประเมินมูลคา

ของสินคาหรือบริการน้ัน ๆ และข้ึนอยูกับผูบริโภความีความสามารถที่จะจายไดมากนอยเพียงใดดวย

ความยินดีที่จะจายน้ี ถือวาเปนองคประกอบหน่ึงของอุปสงคที่ทรงประสิทธิผลทั้งน้ีการคํานวณความ
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เต็มใจจายของแตละบุคคลสามารถคํานวณไดจากการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม โดยมีวิธี ดังตาราง 

ที่ 10 

 

ตารางที่ 10 วิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม 

 

วิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม ความหมาย 

วิธีทางตรง คือ วิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคา เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ความพอใจของบุคคลที่มีตอสิ่งแวดลอมโดยตรง ไดแก วิธี 

Contingent Valuation Method (CVM) จากสาเหตุที่กลไก

ตลาดไมสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภายใตระบบเศรษฐกิจที่เกิดผลกระทบ และมีสินคาสาธารณะ 

อาทิ สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสินคาที่ไมผานระบบตลาด และหาผู

เปนเจาของแทจริงไมไดน้ัน ทําใหนักเศรษฐศาสตรพยายามหา

วิธีที่จะวัดมูลคาสิ่งแวดลอมออกมาเปนตัวเงิน 

วิธีทางออม เปนการหามูลคาของสิ่ งแวดลอม โดยวัดจากมูลคาของ

สิ่งแวดลอมที่มีอยูในสินคาอื่นๆ ที่ผานตลาด ภายใตพื้นฐาน

แบบจําลองของการเลือกและพฤติกรรมของผูบริโภค เปนการ

สังเกตพฤติกรรมของผูตอบและนํามาคํานวณความเต็มใจจาย 

ไดแก  วิ ธีการตนทุนการทองเที่ยว หรือ Travel Cost 

Method (TCM) และ วิธี Hedonic Price Model (HPM) 

 

วิธี Environmental of Factor 

Input 

เปนการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมเฉพาะกรณีที่สิ่งแวดลอม

หนาที่เปนสวนหน่ึงของปจจัยการผลิต เปนการประเมินมูลคา

ของ Indirectuse ของสิ่งแวดลอมในฐานะเปนปจจัยการผลิต

ซึ่งสามารถกระทําผานฟงกชันการผลิตและฟงกชันตนทุน 

 

 

วิธี Market Valuation 

สามารถประมาณมูลคาสิ่งแวดลอมไดทั้ง 3 วิธี คือวิธีการ

ประมาณจากคาใชจายที่เปลี่ยนแปลง วิธีการที่ประมาณจาก

จํานวนเงินที่ตองจายเพื่อทดแทนความเสียหาย อันเกิดจาก

คุณภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยน และ วิธีการที่ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพของสิ่งแวดลอมผลกระทบทางกายภาพ และ

คาใชจายที่เกิดข้ึน 
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ตารางที่ 10 วิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม (ตอ) 

 

วิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม ความหมาย 

 

วิธี Benefit Transfer 

เปนการนําขอมูลสิ่งแวดลอมที่มีการประเมินไวแลวปรับใชโดย

ตองมีการปรับคาตามสภาพของความแตกตางทางสิ่งแวดลอม 

และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เปนวิธีที่สะดวกและ

รวดเร็วที่สุด โดยนําไปใชในกรณีที่มีระยะเวลาในการศึกษา

นอย 

 

ที่มา: ชนิตา พันธุมณี; รภัสสรณ คงธนจารุอนันต, ความยินดีท่ีจะจายและความสามารถท่ีจะจายได

สําหรับผักสดอินทรียของผูบริโภคจังหวัดเชียงใหม, โครงการวิจัย, มหาวิทยาลัยแมโจ, 2555  

 

จากตารางที่ 10 วิธีทางตรงที่ถูกเรียกวา การสมมติเหตุการณ (CVM) ซึ่งอยูบนพื้นฐาน

ความคิดวา ถาเราตองการทราบถึงความเต็มใจที่จะจายของบุคคล วิธีการน้ีตองมีการสอบถามเก็บ

ความคิดเห็นของประชาชนที่ถูกเลือกเปนตัวอยาง โดยถามจํานวนเงินที่ผูตอบคําถามวาเต็มใจจะ

จายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการหรือเหตุการณสมมติที่จะแกไขปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งคาที่ได

ออกมาจะเปนคาที่สะทอนใหเห็นมูลคาของสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถใชประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมไดทั้ง 

Use Value, Non-Use Value และ Option Value ข้ึนอยูกับลักษณะการต้ังคําถาม ดังน้ัน จึงมีการ

นําเทคนิคน้ีที่ใชวัดมูลคาสิ่งแวดลอมในงานที่คอนขางหลากหลายกวาวิธีการประเมินมูลคาดวยเทคนิค

อื่นๆ โดยการสอบถามทัศนคติ หรือความคิดของกลุมบุคคลซึ่งเปนตัวแทนของประชากร เกี่ยวกับ

จํานวนเงินที่พวกเขาเต็มใจที่จะจายสําหรับผลประโยชนที่จะไดรับ หรือจํานวนเงินที่พวกเขาเต็มใจ

ยอมรับจากผลกระทบเชิงลบ หรือผลเสียของโครงการ (หฤทัย มีนะพันธ, 2550)  

วิธีการ CVM ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1936 โดย Bob Davis เพื่อประเมินผล

ประโยชนของการนันทนาการกลางแจงใน Maine Backwood เขาไดต้ังคําถามโดยเพิ่มจํานวนเงิน

ของความเต็มใจที่จะจายสูงข้ึนเรื่อย ๆ จนกวาผูตอบจะตอบวา “ไมเต็มใจ” จากน้ันก็นําคําตอบ

สุดทายของผูตอบแตละคนที่ยินดีจะจายไปคํานวณหาคา WTP โดยนํามาหาคาเฉลี่ย (กนกวรรณ กมล

จารุพิศุทธ์ิ, 2554) 

ดังน้ัน ศึกษาความเต็มใจจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวย

วิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ จึงเปนการ

แสดงออกถึงมูลคาสูงสุดที่ผูบริโภคมีความยินดีที่จะจายเพื่อการไดรับบริการ โดยการประเมินเปนตัว
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เงินเพื่อแลกกับการบริการการซื้อขายหลักหลักทรัพยความสมัครใจ โดยการศึกษาครั้งน้ี ใชรูปแบบ

การประเมินมูลคาโดยวิธีสมมติเหตุการณแบบ CVM 

5.1 วิธีการออกแบบสอบถาม Contingent Valuation Method (CVM) เพื่อถามหา

ความเต็มใจที่จะจาย โดยการสมมติเหตุการณใหประเมินคาดวยวิธี CVM สามารถทําไดหลายวิธี 

ประกอบดวย (นฤมล เจริญวงศ, 2554 ; พรวิภา รอดราษฎร, 2556) 

 5.1.1 แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Question) เปนรูปแบบการออก

แบบสอบถามที่ไมไดระบุทางเลือกหรือจํานวนเงินที่ผูตอบแบบสอบถามควรจะตอบ เปนคําถามที่เปด

โอกาสใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงมูลคาความเต็มใจจายสูงสุดตอสถานการณที่สมมติข้ึนโดย

ไมมีการช้ีนําใด ๆ ซึ่งมูลคาความเต็มใจจายที่ไดมาน้ัน สามารถนําเอามาวิเคราะหทางสถิติไดโดยตรง

ขอบกพรองของคําถามปลายเปด คือ ผูตอบแบบสอบถามตองใชเวลาในการคิดนานมีโอกาสที่ผูตอบ

แบบสอบถามจะปฏิเสธการตอบ ตอบเปนศูนย หรือตอบตํ่ากวาความเปนจริง(Mitchell and 

Carson, 1998) และนําไปสูปญหา Strategic Bias เน่ืองจากคําถามไมสอดคลองกับสถานการณที่

เกิดข้ึนจริงที่ผูตอบแบบสอบถามเผชิญอีกทั้งในชีวิตประจําวัน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา 

ผูบริโภคจะไดเห็นหรือเคยบริโภคสินคาน้ันมากอนที่ตัดสินใจซื้อ ดวยเหตุน้ีทําใหผูตอบแบบสอบถาม

บางคนใหความสําคัญกับการตอบแบบสอบถามนอยลง หรือผูตอบแบบสอบถามมีการคาดเดาวาคา

ตอบที่ตอบไป จะมีผลกระทบถึงตนเองในอนาคต ผูตอบแบบสอบถามอาจใหคําตอบที่สูงกวาหรือตํ่า

กวาความเปนจริงได อีกทั้งอาจเกิดปญหา Outlierสงผลใหขอมูลที่ไดมีการกระจายและมีความ

แปรปรวนของ Mean of WTP สูงมาก (Michell and Carson, 1998 และ NOAA, 1993) 

 5.1.2 แบบสอบถามปลายปด (Close-ended Question) หรือเรียกวา Referendum 

หรือ Take-itor-leave-it หรือ Dichotomous Choice Approach มีลักษณะการกําหนดราคาข้ึนมา

เปนทางเลือกใหผูตอบแบบสอบถาม ตอบวาเต็มใจจายสําหรับราคาในระดับที่เสนอใหหรือไม วิธีน้ีผูถูก

สัมภาษณไมตองคํานึงถึงตัวเลขที่แทจริง การตอบแบบสอบถามจะทํา ไดเร็วข้ึน วิธีการต้ังคําถามแบบ

ปลายปด มีการพัฒนาข้ึนมาหลายรูปแบบ ประกอบดวย คําถามปลายปดแบบเสนอราคาครั้งเดียว 

(Single Bounded Dichotomous Choice) เปนรูปแบบคา ถามที่ใหผูผูถูกสัมภาษณ ตอบวายินดีจาย

หรือไมยินดีจาย ณ ระดับราคาที่เสนอไป เชน ในการศึกษาของ Govindasamy and Italia (1999) ต้ัง

คําถามวา “ทานยินดีจะจายสวนตางราคาเพิ่มข้ึนรอยละ 10 สําหรับสินคาผักและผลไมอินทรียหรือไม” 

คือ เต็มใจจาย (Yes) และไมเต็มใจจาย (No ) ผูถูกสัมภาษณจะตอบวา Yes ก็ตอเมื่อไดรับความพอใจ

จากสินคาน้ันไมนอยกวาความพอใจที่ไมไดบริโภคสินคาน้ัน หมายความวา ความพอใจในกรณีที่รายได

ลดลงไปแตไดสินคาเขามาแทนตองไมนอยกวาความพอใจที่เงินหรือรายไดที่มียังอยูครบอยางไรก็ตามใน

ความเปนจริง ผูถูกสัมภาษณแตละรายไมไดมีความยินยอมจายในราคาสูงสุดเหมือนกันทุกคน บางราย

ยอมจายมาก บางรายยอมจายนอย  
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  อยางไรก็ตาม ในสถานการณของสินคาที่ถูกสมมติน้ัน มีความจําเปนที่ผูถูก

สัมภาษณตองคุนเคยกับสินคาน้ีดวย เพื่อใหไดขอมูลตอบกลับมาได ซึ่งผูสัมภาษณอาจเลือกใชวิธี 

payment card ประกอบในการสัมภาษณดวย เพื่อชวยใหผูถูกสัมภาษณเขาใจไดชัดเจนและยอม

เปดเผย จํานวนเงินที่เขาเต็มใจจายออกมาไดงายข้ึน ยกตัวอยางเชน สินคาสิ่งแวดลอม หมายถึงภาพ

ทิวทัศนที่ ดีข้ึนกวาเดิมก็จะไดผลข้ึน หากเราแสดงภาพทิวทัศนที่ปราศจากมลพิษและนํามา

เปรียบเทียบกับภาพในกรณีที่มีภาวะมลพิษ ในขณะเดียวกัน สิ่งที่นํามาเปนคําถามตองเปนสิ่งที่ผูถูก

สัมภาษณมีความคุนเคยกับความหมายของการจายในรูปแบบตาง ๆ โดยปราศจากขอสงสัย เชน ภาษี 

ทองถ่ิน การเก็บคาธรรมเนียม เปนตน ลักษณะขอคําถามแบบ bidding game มี 2 ประเภท ไดแก 

(นฤมล เจริญวงศ, 2554 ; พรวิภา รอดราษฎร, 2556) 

  5.1.2.1 การตอรองครั้งเดียว (Single Bid game) ผูสัมภาษณจะเสนอราคา

เดียว โดยจํานวนเงินอาจมีคาตํ่า หรือคาสูง เพื่อใหผูถูกสัมภาษณตอบวาเต็มใจจายหรือไม เชนถามวา

“ถาจะมีการปรับปรุงสวนสัตวเปดเขาเขียว คุณจะเต็มใจจายเงินบํารุง จํานวน 1,000 บาทตอป 

หรือไม” ถาผูถูกสัมภาษณตอบวา “เต็มใจ” ก็จะถามตอไปอีกวา “จริงๆแลวถาคุณจะจายมากกวาน้ี 

คุณเต็มใจจายสูงสุดเทาไร” ในขณะเดียวกัน ถาผูถูกสัมภาษณตอบวา “ไมเต็มใจ” ต้ังแตครั้งแรก ผู

สัมภาษณจะเปลี่ยนมาถามวา “แลวคุณเต็มใจจายดวยจํานวนเงินสูงสุดเทาใด” 

  5.1.2.2  การตอรองหลายครั้ง (Iterative bid game) ผูสัมภาษณจะเสนอ

ราคาจํานวนหน่ึง ที่มีคาตํ่า หรือคาสูงก็ได และถามในลักษณะเดียวกัน เพื่อใหผูถูกสัมภาษณตอบ

เพียงวาจะเต็มใจหรือไมเต็มใจยอมรับเทาน้ัน ถาเปนกรณีมูลคาสูงและผูถูกสัมภาษณตอบวา“ไมเต็ม

ใจจาย” คําถามตอ ๆ ไปคอยลดจํานวนลงมาจนถึงระดับที่ผูถูกสัมภาษณจะเปลี่ยนมาตอบวา“เต็ม

ใจ” ที่จะจายตามระดับจํานวนเงินน้ันระดับหน่ึง จนผูถูกสัมภาษณตอบวา “ไมเต็มใจ” ดังน้ัน ราคา

สุดทายที่เขาบอกวาเต็มใจจาย จะเปนราคาที่ประมูลได และเปนจํานวนเงินสูงสุดที่เขาเต็มใจจาย ใน

ขณะเดียวกัน หากตองการจะศึกษาถึงจํานวนเงินที่เขาเต็มใจรับการชดเชย ผูสัมภาษณก็จะถามดวย

ราคาประมูลเริ่มแรกข้ันตํ่า และเพิ่มราคาข้ึนเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงระดับจํานวนเงินสูงสุดที่เขาเต็มใจรับ

การชดเชยเทคนิคน้ี สะดวกในการนํามาประยุกตใชกับการศึกษาตางๆ และการกําหนดจํานวนเงิน

เริ่มตน ซึ่งสามารถใชทดสอบการเกิดอคติของการใชจํานวนเงินเริ่มตนได โดยการแบงผูใหสัมภาษณ

เปนกลุมยอยหลายๆ กลุมการต้ังคําถามแบบปลายปดและกําหนดจํานวนเงินที่จะตอรอง 2 คา

(Dichotomous choice) วิธีน้ี ผูสัมภาษณจะมีเพียงคําตอบใหเลือกตอบเพียงวา “เต็มใจจาย” หรือ

“ไมเต็มใจจาย” เทาน้ัน ตัวอยาง “คุณยินดีจายคาบํารุงสนับสนุนโครงการบานเมืองสะอาดปราศจาก

ขยะ ในจํานวนเงิน 500 บาทหรือไม” หากผูถูกสัมภาษณตอบวา “ไมเต็มใจ” ก็จะใหถามคําถามเดิม

แตเพิ่มราคาใหสูงข้ึน หรือในจํานวนเงินอีกสองเทาของจํานวนเงินเริ่มตน แลวใหเลือกตอบวา “เต็มใจ

จาย”หรือ “ไมเต็มใจจาย” และในทางกลับกันกรณีที่ผูถูกสัมภาษณตอบวา “ไมเต็มใจ” ก็จะถามดวย
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คําถามเดิมอีกครั้งแตจะลดจํานวนราคาลงครึ่งหน่ึงของจํานวนเงินเริ่มตน จนผูใหสัมภาษณตอบวา

“เต็มใจ” อีกครั้งนอกจากเทคนิคการต้ังคําถามทั้ง 3 วิธีดังกลาว ยังมีเทคนิคแบบอื่น เชนTrade of 

games การเสนอทางเลือกหลายๆ ทางเลือก เพื่อใหผูถูกสัมภาษณเลือกตอบ วิธีการน้ีจะทําใหผูถูก

สัมภาษณไดเปรียบเทียบความคุมคาของชองทางเลือกตางๆ แตก็ยังมีขอจํากัด คือ ในการเสนอ

ทางเลือกจะตองมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล เพื่อใหบุคคลสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองซึ่ง

คอนขางทําใหยากในความเปนจริง และ Delphi technique เปนการสอบถามจากผูเช่ียวชาญใน

เรื่องที่ตองการศึกษาโดยตรง ดวยขอคําถามที่ผูเช่ียวชาญแตละทานจะไมทราบคาที่ผูเช่ียวชาญแตละ

ทานระบุไว ทั้งน้ีความนาเช่ือถือจะข้ึนอยูกับคุณภาพของผูเช่ียวชาญและความสามารถในการสะทอน

ถึงมูลคาที่แทจริง 

สรุป ความเต็มใจที่จะจาย คือ ความยินดีหรือความเต็มใจของผูบริโภคที่พรอมที่จะจายคา

สินคาหรือคาบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ซึ่งราคาที่ผูบริโภคยินดีที่จะจายข้ึนอยูกับการประเมินมูลคาของ

สินคาหรือบริการน้ัน ๆ โดยการศึกษาครั้งน้ี ในแบบสอบถามสวนที่ 3 เพื่อหาความเต็มใจจายน้ัน 

ผูวิจัยใชวิธีการประเมินคาสิ่งแวดลอมแบบ Contingent Valuation Method (CVM)เพื่อใหบุคคล

บอกถึงมูลคาที่ยินยอมจาย ทั้งน้ีลักษณะคําถามที่ใช มีลักษณะคําถามปด แบบ Bidding Game 

Question หรือ แบบสอบถามแบบตอรองราคา เพื่อใหไดรูปแบบคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการ

ขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหเปนแนวทางในการ

ออกแบบอัตราคาธรรมเนียมที่ตองจายใหกับนายหนาหรือบริษัทหลักทรัพย และนําไปเปนแนว

ทางการออกแบบการใหบริการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตใหกับบริษัทหลักทรัพย โดย

แบบแผนการถามจะมีลักษณะ ดังภาพที่ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 ตัวอยางการออกแบบสอบถามความเต็มใจทีจ่ะจายคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย 

  

คาธรรมเนียมนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต X  บาททานเต็มใจที่จะจายหรือไม 
□ เต็มใจ              □ ไมเต็มใจ 

                                                                       
ที่ราคา X  (+50%) บาท เต็มใจหรือไม   ที่ราคา X  (-50%) บาท เต็มใจหรือไม 

  □ เต็มใจ     □ ไมเต็มใจ     □ เต็มใจ          □ ไมเต็มใจ 

                                                
      ทีร่าคาX (+50%) บาท   ที่ราคาX(-50%) บาท        ที่ราคา X (+50%) บาท  ที่ราคาX(-50%) บาท 

   □เต็มใจ □ไมเต็มใจ        □เต็มใจ □ไมเต็มใจ          □เต็มใจ □ไมเต็มใจ       □เต็มใจ □ไมเต็มใจ 
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6. ทฤษฎี SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

6.1 ทฤษฎี SWOT Analysis ผูคิดคน SWOT เทคนิคน้ี อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert 

Humphrey) ไดช่ือวาเปนผูเริ่มแนวคิดน้ีโดยนําเทคนิคน้ีมาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัย

สแตนฟอรด สําหรับหลักการสําคัญของ SWOT ก็คือ การวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ  

2 ดาน คือ สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังน้ันการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวา

เปนการวิเคราะหสภาพการณ (situation analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรู

ตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัย

ตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดข้ึนแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีที่มีตอองคกรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดาน

ตาง ๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนด

กลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(เอกวินิต พรหมรักษา, 2555) 

 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ เปนขอดีที่เกิด

จากสภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากร

บุคคลบริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธการตลาด 

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออนหรือขอเสียเปรียบ ที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตองหาวิธีในการแกปญหาน้ันสถานการณภายใน

องคกรที่เปน 

 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัท

เอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสน้ันเปน

ผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งน้ันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายในนักการตลาดที่ดี

จะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสน้ันเชน การเมือง การปกครอง 

กฎหมาย ราคานํ้ามัน คาเงินบาท คูแขง เปนตน 

 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ขอจํากัด ซึ่งเกิด จากสภาพแวดลอมภายนอก 

บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะทั้งสองสิ่งน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหสถานการณที่เคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรคได เชน คาเงินบาท 

คูแขง เปนตน 

 SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซึ่ง

ชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรคจาก

สภาพแวดลอมภายนอก สําหรับกําหนดแผนงานโครงการจะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน
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และการกําหนดกลยุทธเพื่อใหอุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม โดยมีขอดีและขอเสีย ดังน้ี 

(เอกวินิต พรหมรักษา, 2555) 

 ขอดี : ใชประเมินสภาวะแวดลอมและสถานภาพขององคกรโดยเนนศักยภาพและ

ความพรอมที่องคกรมีอยูและพยายามหลีกเลี่ยงภัยคุกคามหรือความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายนอก

รวมทั้งแกไขจุดออนขององคกรดวยเน่ืองจากปจจัยเหลาน้ีมีโอกาสที่จะกอใหเกิดประโยชนไดเพิ่มข้ึน

นําไปใชปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติของการจัดทําแผนงานหรือโครงการของหนวยงานใหมีโอกาส

สรางความสําเร็จมากข้ึน ทําใหทราบถึงกลยุทธในการปรับปรุงการทํางานความกาวหนาและขีดจํากัด

ดานบุคลากร งบประมาณ และระบบงานเปนการปองกันการแทรกแซงการทํางานจากปจจัยภายนอก

ไดมากข้ึน 

 ขอเสีย : องคกรตองกําหนดกอนวา องคกรตองการที่จะทําอะไรการวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคตองกระทําในชวงเวลาขณะน้ันองคกรตองกําหนดปจจัยหลัก (key success factors) ที่

เกี่ยวกับการดําเนินงานใหถูกตอง องคกรตองประเมินความสามารถของตนใหถูกตอง 

 การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปจจัยที่กวางดวยการระบุจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร ทําใหมีขอมูล ในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายที่จะถูก

สรางข้ึนมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถ 

กําหนดกลยุทธที่มุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได 

ภายใตการวิเคราะห SWOT น้ัน จะตองวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร โดยมี

ข้ันตอนดังน้ี (เอกวินิต พรหมรักษา, 2555) 

 6.1.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรการประเมินสภาพแวดลอมภายใน

องคกร จะเกี่ยวกับการวิเคราะหและพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองคกร ทุก ๆ ดาน 

เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกรแหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมิน

สภาพแวดลอมภายใน คือ ระบบขอมูลเพื่อ การบริหารที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง 

ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ 

การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมาขององคกรเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและ

ผลกลยุทธกอนน้ี 

  จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมอง

ของผูที่อยูภายในองคกรน้ันเองวา ปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกรที่

องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพื่อการ เสริมสรางความเข็มแข็งของ

องคกร 

  จุดออนขององคกร (W-Weanesses) เปนการวิเคราะห ปจจัยภายในจาก

มุมมองของผูที่อยูภายในจากมุมมอง ของผูที่อยูภายในองคกรน้ัน ๆ เองวาปจจัยภายในองคกรที่เปน
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จุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอ

องคกร 

 6.1.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกภายใตการประเมินสภาพแวดลอม

ภายนอกองคกรน้ัน สามารถคนหาโอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานขององคกรที่ไดรับ

ผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ

องคกร เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอมทาง

สังคม เชน ระดับการศึกษาและอัตรารูหนังสือของประชาชน การต้ังถ่ินฐานและการอพยพของ

ประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเช่ือและวัฒนธรรม สภาพแวดลอม

ทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลอมทาง

เทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม ๆ และพัฒนาการทางดานเครื่องมือ อุปกรณที่จะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ 

  โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอก

องคกร ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบประโยชน ทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการขององคกรใน

ระดับมหาภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลาน้ีมาเสริมสรางให หนวยงานเข็มแข็งข้ึนได 

  อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอก

องคกรปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหาย ทั้งทางตรง

และทางออม ซึ่งองคกรจําตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมี ความแข็งแกรงพรอมที่จะเผชิญ

แรงกระทบไดโดยสรุปไดดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 แสดง SWOT Analysis 

 

SWOT Analysis 

 

สภาพแวดลอมภายใน 

Strength (S) 

จุดแข็งจุดเดน ขอไดเปรียบ 

Weakness (W) 

จุดออนขอเสียเปรียบ 

 

สภาพแวดลอมภายนอก 

 

Opportunity (O) 

โอกาส สิง่เกื้อกลู 

ที่จะดําเนินกิจกรรม 

Threats(T) 

อุปสรรคทีจ่ะทําให 

ดําเนินกิจกรรมไมสําเรจ็ 

 

ที่มา: เอกวินิต พรหมรักษา, SWOT Analysis, เขาถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2558, เขาถึงไดจาก 

http://promrucsa-dba04.blogspot.com 
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6.2 ทฤษฎี TOWS Matrix เปนแมทริกซ ที่แสดงถึงโอกาส และอุปสรรคจาก ภายนอกที่

สัมพันธกับจุดแข็งและจุดออนภายในบริษัท โดยมีทางเลือกของกลยุทธ 4 ทางเลือก ซึ่ง เกิดจากการจับคู

ระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ดังน้ี (Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, 2002) 

 6.2.1 กลยุทธ SO เปนตําแหนงหรือสถานการณที่เปนเปาหมายของทุกบริษัท โดย

บริษัทจะใชกลยุทธจุดแข็งและขอไดเปรียบจากโอกาส ถามีจุดออนก็จะพยายามแกไขเพื่อให 

เปลี่ยนเปนจุดแข็ง ถาเผชิญอุปสรรคก็ตองพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส ในกรณีน้ีบริษัทจะใชจุด แข็ง

ที่มีเพื่อสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

 6.2.2  กลยุทธ WO เปนสถานการณที่ธุรกิจพยายามใหมีจุดออนตํ่าสุด และมีโอกาส

สูงสุด ดังน้ัน ธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีจะตองพยายามหาวิธีการแกไข โดยการใชขอไดเปรียบจาก

เทคโนโลยีหรือบุคลากรที่มีทักษะจากภายในการพัฒนาองคกร ในกรณีน้ีบริษัทจะพยายามแกไข

จุดออน และสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

 6.2.3 กลยุทธ ST เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุปสรรคจาก สภาพ 

แวดลอมภายนอก เปาหมายของบริษัท คือ พยายามใหมีจุดแข็งสูงสุด และมีอุปสรรคตํ่าสุด ดังน้ัน

บริษัทอาจใชจุดแข็งดานเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการ หรือการตลาด เพื่อขจัด อุปสรรคจาก

คูแขงขัน ในกรณีน้ีบริษัทจะใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรคใหได 

 6.2.4 กลยุทธ WT เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดออนและมีอุปสรรค โดยมีเปาหมาย

เพื่อสรางจุดแข็งและขจัดอุปสรรคใหตํ่าสุด โดยบริษัทอาจใชวิธีการรวมลงทุน การลดคาใชจาย การ

เลิกผลิตผลิตภัณฑที่ไมมีกําไร ในกรณีน้ีบริษัทจะพยายามสรางจุดแข็งและเอาชนะ อุปสรรคใหได โดย

สามารถแสดงไดดังตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12 แสดง TOWS Matrix 

 

TWOS Matrix จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส 

 

S–O Strategies 

นําจุดแข็งไปเพิม่โอกาส (เชิงรุก) 

W–O Strategies 

นําโอกาสไปลดจุดออน(เชิงพัฒนา) 

 

อุปสรรค S–T Strategies 

นําจุดแข็งไปลดอปุสรรค 

(เชิงปองกัน) 

W–T Strategies 

ปดจุดออนเพื่อลดอุปสรรค 

(เชิงรบั) 

ที่มา : J.B. Wheelen, Thomas L and Hunger, J. David (2002). Strategic management 

and Business Policy, Prentice Hall Inc. 
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สรุป ผูวิจัยไดทําการวิจัยคุณภาพโดยการถอดบทเรียนของเจาหนาที่แนะนําการลงทุน

ดานตลาดทุน (เจาหนาที่การตลาด) จากบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจํานวน 15 ทานของบริษัท

หลักทรัพยแหงหน่ึง ซึ่งเจาหนาที่แตละทานที่ใหการสัมภาษณตองมีอายุการทํางานมากกวา 20 ป

เพื่อใหไดหลากหลายสถานการณที่เกี่ยวกับประเด็นดานสถานการณ และรูปแบบในการขอรับบริการ

ซื้อและขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย และนําวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ตาม

ทฤษฎี SWOT Analysis และ สรางกลยุทธจากทฤษฎี TOWS Matrix เพื่อนําไปกําหนดสถานการณ

ความเต็มใจที่จาย และนําไปสมมติเหตุการณการประเมินมูลคาความเต็มใจจะจายโดยใชเทคนิค 

Contingent Valuation Method (CVM) ความเต็มใจที่จะจายในการขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 

7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กองภพ โนนสืบเผา (2557) ศึกษา “การศึกษาความเต็มใจจะจายเพื่อการปรับปรุงความ

สะอาดและความปลอดภัยบนขบวนรถไฟ ของผูโดยสารช้ัน 2” ไดศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ

ประเมินมูลคาความเต็มใจจะจายการปรับปรุงความสะอาดและความปลอดภัยบนขบวนรถไฟของ

ผูโดยสารชาวไทยและชาวตางชาติที่โดยสารขบวนรถไฟช้ัน 2 ดวยวิธี CVM โดยมีการสมมติเหตุการณ

วา หากมีการปรับปรุงเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยบนขบวนรถไฟในอนาคตใหดีข้ึนโดยจะ

เก็บอัตราคาบริการที่สูงข้ึน ผูใชบริการรถไฟจะมีความเต็มใจจะจายจานวนเทาใด โดยลักษณะคําถาม

เปนแบบปลายปดครั้งเดียว และวิเคราะหความเต็มใจจะจายดวยแบบจําลองแบบโลจิต (Logit 

Model) โดยวิธีการประมาณภาวะความนาจะเปนสูงสุด (MLE) และใชโปรแกรม LIMDEP ในการ

ประมวลผลขอมูล โดยมีการจัดเก็บขอมูลจานวน 900 ตัวอยาง แบงเปนผูโดยสารชาวไทย 600 

ตัวอยาง และผูโดยสารชาวตางชาติจานวน 300 ตัวอยาง ซึ่งผลการศึกษา พบวา ในดานการปรับปรุง

เรื่องความสะอาดของผูโดยสารชาวไทย มีความเต็มใจจะจายเพิ่มจากคาโดยสารที่ใชในการเดินทางใน

แตละครั้งเฉลี่ยเทากับ 296.80 บาท โดยที่ราคาที่เสนอ การศึกษา ความถ่ีในการเดินทาง 6 เดือนตอ

ครั้ง และจํานวนที่ใชบริการหองนาและหองสุขามากกวา 2 ครั้ง น้ันปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจ

จะจายของผูโดยสารชาวไทยสําหรับชาวตางชาติมีความเต็มใจจะจายเพิ่มจากคาโดยสารที่ใชในการ

เดินทางในแตละครั้งเฉลี่ยเทากับ 527.10 บาท โดยที่ราคาที่เสนอ และอายุน้ันปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความเต็มใจจะจายของผูโดยสารชาวตางชาติ สวนดานการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยน้ัน ผูโดยสาร

ชาวไทยมีความเต็มใจจะจายเพิ่มจากคาโดยสารที่ใชในการเดินทางในแตละครั้งเฉลี่ยเทากับ 241.02 

บาท โดยที่ราคาที่เสนอและความถ่ีในการเดินทาง 3 เดือนตอครั้ง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจะ

จายของผูโดยสารชาวไทย สําหรับชาวตางชาติมีความเต็มใจจะจายเพิ่มจากคาโดยสารที่ใชในการ

เดินทางในแตละครั้งเฉลี่ยเทากับ 387.07 บาท โดยที่ราคาที่เสนอเปนเพียงปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลตอ

ความเต็มใจจะจายของผูโดยสารชาวตางชาติ  
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สิริภัทรวัล มีลาภ (2556) ศึกษา “การศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาเบี้ยกรมธรรม

ประกันภัยสําหรับเด็กไดศึกษามูลคาความเต็มใจที่จะจาย และศึกษาปจจัยที่กําหนดความเต็มใจที่จะ

จายคาเบี้ยกรมธรรมประกันภัยสําหรับเด็ก” ดวยเทคนิคสมมติเหตุการณ โดยรูปแบบคาถามปลายปด

ครั้งเดียว และรูปแบบคาถามปลายเปด จากกลุมตัวอยางบิดามารดาของเด็กที่มีอายุไมเกิน 15 ป

บริบูรณ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอยาง จากการศึกษา พบวารูปแบบคาถามปลายปด

ครั้งเดียวใหคาความเต็มใจที่จะจายเฉลี่ยสูงกวารูปแบบคาถามปลายเปด โดยในรูปแบบคาถามปลาย

ปดครั้งเดียวน้ัน คาความเต็มใจทีจ่ะจายคาเบี้ยกรมธรรมประกันภัยสาหรับเด็กของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถามรูปแบบที่ 1 เทากับ 19,114.72181 บาทตอป กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามรูปแบบ

ที่ 2 เทากับ 17,086.36633 บาทตอป กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามรูปแบบที่  3 เทากับ 

11649.47228 บาทตอป และกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามรูปแบบที่ 4 เทากับ 5693.25822 

บาทตอป สําหรับปจจัยที่เปนตัวกําหนดความเต็มใจที่จะจายคาเบี้ยกรมธรรมประกันภัยสําหรับเด็ก 

คือ ระดับราคาเสนอ ซึ่งมีความสัมพันธเชิงลบกับความเต็มใจที่จะจายที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

หรือที่ระดับความเช่ือมั่น 99% หมายความวา หากระดับราคาเสนอเพิ่มข้ึน ความเต็มใจที่จะจายของ

ผูตอบแบบสอบถามจะลดลง และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเต็มใจจะ

จาย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 หรือที่ระดับความเช่ือมั่น 99% หมายความวาหากรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามสูงข้ึนความเต็มใจที่จะจายเพื่อซื้อกรมธรรมประกันภัยสําหรับเด็กก็

จะเพิ่มตาม 

กิตติ ไชยวิภาสสาทร (2556) ศึกษา “กลยุทธการบริหารภายใตนโยบายการเปดเสรีคา

คอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)

สาขาจังหวัดเชียงใหม” การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปจจัยที่เปนตัวแปรในการ

กําหนดกลยุทธ ในการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด

เชียงใหมภายใตนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2) กําหนด

กลยุทธที่เหมาะสมในการบริหารงานภายใตนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และ (3) ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพยคันทรี่

กรุป จํากัด (มหาชน)ในจังหวัดเชียงใหมภายใตนโยบายการเปดเสรี  คาคอมมิชช่ันของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสาร

ที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณบุคคลแบบเจาะลึกจากกลุมผูอํานวยการอาวุโส จํานวน 5 คน และกลุม

ผูจัดการและรองผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 5 คน ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 1.ปจจัยสําคัญในการกําหนดกลยุทธในการบริหารงานของ

บริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหมมีปจจัยภายนอก คือ ปจจัยดาน

นโยบายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยสภาพคลองของตลาดโดยรวม จํานวนบริษัท
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หลักทรัพยในจังหวัดเชียงใหม ความตองการของนักลงทุน ความเหมาะสมของสถานที ่และผลิตภัณฑ

ที่มีอยูในตลาดสําหรับปจจัยภายใน ที่เปนปจจัยสําคัญในกากําหนดกลยุทธในการบริหารงานของ

บริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหมคือ นโยบายของบริษัท ฐานะทาง

การเงิน สินคาและบริการ ความรูและความสามารถของพนักงาน และเครื่องมือ อุปกรณที่ใหบริการ 

2. การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการบริหารงานภายใตนโยบายการเปดเสรี คาคอมมิชช่ันของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา บริษัทหลักทรัพยหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) ใน

จังหวัดเชียงใหม ไดศึกษากลยุทธและเตรียมความพรอมในการจัดองคกร เพื่อรองรับนโยบาย การเปด

เสรีคาคอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยที่แตละสาขาไดมีการเตรียมความพรอม

ของสาขากอนการใชนโยบายการเปดเสร ีคาคอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยการ

อบรมและช้ีแจงใหกับพนักงานทุกคนของสาขาใหทราบถึงรายละเอียดตางๆ ของนโยบายรวมถึงถือ

กําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ที่ทางตลาดหลักทรัพยจะบังคับใชภายใตนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ัน  

3. ปญหาและอุปสรรคของการบริหารงานของบริษัทหลักทรัพยคันทรี่ กรุป จํากัด(มหาชน) ในจังหวัด 

เชียงใหม ภายใตนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ยังไม

พบปญหา และอุปสรรคใด ๆ  ที่จะสงผลตอการบริหารงานของบริษัทแตอยางใดอาจเน่ืองมาจากการที่

ป 2555 ที่ผานมา ตลาดมีความคึกคักเปนอยางมากทําใหมีปริมาณการซื้อขายที่สูงมากเปน

ประวัติการณ จึงทําใหแตละบริษัทหลักทรัพยมียอดการซื้อขายหลักทรัพยซึ่งเปนรายไดหลักของทุก

บริษัทคอนขางสูง จึงไมมีบริษัทใดนโยบายการเปดเสรีดังกลาวมาใชในเชิงกลยุทธ 

พรวิภา รอดราษฎร (2556) ศึกษา “กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของ

ผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย” มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึง

พฤติกรรมการซื้อที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผูบริโภค ตลอดจนราคาที่มีความเต็มใจจาย

อาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการดําเนินการวิจัย เปนการวิจัยเชิง

พรรณนา ประชากรที่ใชในการวิจัยคือผูบริโภคที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และไค-สแควร ผลการวิจัยพบวา สวน

ใหญเลือกใชอาหารสุนัขสําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) มากที่สุดโดยย่ีหออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช คือ 

ย่ีหอเพดดีกรี ความถ่ีในการซื้อแตละครั้ง สวนใหญซื้อเดือนละ1 ครั้ง โดยปริมาณอาหารสุนัขสําเร็จรูป

ที่ซื้อในแตละครั้ง สวนใหญครั้งละ 501 - 3,000 กรัม และมีคาใชจายเฉลี่ยที่ซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัข

สําเร็จรูปตอเดือน สวนใหญ คือ 401 - 800 บาท 
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ศิวะนันท ศิวพิทักษ (2556) ศึกษา “กระบวนการจัดการความรูและนวัตกรรมสงผลตอ

ความอยูรอดขององคกร” พบวาองคกรทั้งหลายทั่วโลกทุกวันน้ีเผชิญกับความทาทายที่รวมกัน คือ 

ความจําเปนที่จะตองปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยาง

รวดเร็ว หากองคกรใดไมสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดข้ึนในสภาพแวดลอม

ภายนอกและยังไมสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใด ๆ องคกรธุรกิจน้ันยอมลมสลาย สิ่งที่สะทอนให

เห็นวาองคกรธุรกิจจะสามารถอยูรอดตอไปไดน้ันสังเกตไดจากการมีความสามารถในการผลิตสินคาที่

มีคุณภาพ การเพิ่มข้ึนของยอดขาย ความไดเปรียบทางการแขงขันและการจางงานที่เพิ่มข้ึน จากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวาการจัดการความรูในองคกรมี 3 ระดับ ไดแก ระดับบุคคล ทีม

หรือกลุม และระดับองคกร โดยองคกรที่มีความไดเปรียบทางการแขงขันจะสามารถสราง (creation) 

มีการรักษาใหคงไว (maintain) การเพิ่มพูน (enhance) และการแบงปน (share) ความรูภายใน

องคกรและระหวางองคกรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทางธุรกิจ หรือเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร เน่ืองจากการจัดการความรูที่ดีน้ันจะกลายเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหองคกรน้ัน ๆ เกิดการ

ปรับปรุงและสรางสรรคนวัตกรรมหรือสิ่งใหมๆ ที่มีประโยชนและคุมคาตอการพัฒนาองคกร แลวใน

ที่สุดจะนําไปสูการชวยใหองคกรน้ันสามารถเติบโตทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันระดับโลกน่ันคือความอยูรอดขององคกรธุรกิจน่ันเอง 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2555) ศึกษา “โครงการวิจัย 

พฤติกรรมการออมและการลงทุน : กลุมคนอายุ 20 – 29 ป” พบวาทัศนคติ ตอการออมและการ

ลงทุน สวนใหญใหความสําคัญกับการวางแผนทางการเงิน การปฏิบัติตามแผนและการออมเงิน 

รวมทั้งมีการมองหารายไดจากแหลงอื่น ๆ และมีความตองการคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญในการลงทุน

และจะลงทุนเมื่อมีความพรอม โดยไมสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงไดในขณะที่ยอมรับผลตอบแทนใน 

ระดับตํ่าได มีความสนใจลงทุนในธุรกิจสวนตัวมากกวาการลงทุนในหุนสําหรับความรูในการลงทุน มี

ระดับนอย คาเฉลี่ย 2.2 รับขอมูลขาวสารจากสื่อทางอินเทอรเน็ตมากที่สุด การลงทุนในตลาดหุนใน

ปจจุบันของกลุมคน 20 –29 ป พบวารอยละ 18 เปนผูที่ลงทุนในตลาดหุน โดยรอยละ 84 ของผู

ลงทุน มีการซื้อขายหุนผานทางอินเทอรเน็ต และใหความสําคัญกับขอมูลจากเพื่อนหรือคนรูจักเลน

หุนมากที่สุดสําหรับขอมูลอื่น ๆ จะไดจากเว็บของตลาดหลักทรัพยเปนหลัก และใหเหตุผลที่เลือก

ลงทุนเพราะ ตองการมีประสบการณและตองการมีรายไดเสริมจากงานประจําโดย มองผลประโยชน

ในระยะสั้นเปนหลัก    

สุมาล ีเรืองกัน (2555) ศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ”  

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอปจจัยทางเศรษฐกิจที่

นํามาพิจารณาในครั้งน้ีการศึกษา ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET), อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (สหรัฐอเมริกา) (EX), มูลคาซื้อขายหลักทรัพยเอ็มเอไอ (TVOL), 
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน (INT), อัตราสวนราคาปดตอกําไรสุทธิของตลาด (PE),โดยใช

ขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณเปนรายเดือน ต้ังแต วันที่ 

1 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลา60 เดือน โดยวิธีการสรางสมการ

ถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regressions) ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least 

Squares : OLS) ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวาที่ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 ตัวแปรที่สามารถอธิบายดัชนี

ราคาหุนตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET), มูลคา

ซื้อขายหลักทรัพยเอ็มเอไอ (TVOL) และอัตราสวนราคาปดตอกําไรสุทธิของตลาด (PE) โดยมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต   

นฤมล เจริญวงศ (2554) ศึกษา “ความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพของขาราชการ 

กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงมูลคาความเต็มใจ

ที่จะจายและปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพของขาราชการสํานักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งประชากรที่เปนกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ราชการบริหารสวนกลาง (สังกัดจังหวัดกรุงเทพฯ) จํานวน 117 รายใช

การประเมินมูลคาดวยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินมูลคา (CVM) เปนแบบสอบถามแบบ

Bidding Games ผลการศึกษา พบวา ขาราชการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 40 - 49 ป มี

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4 – 5 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท รายจายตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ดํารงตําแหนงระดับ

ชํานาญการ และมีภาวะสุขภาพไมมีโรค สําหรับมูลคาความเต็มใจจายของขาราชการ สรุปไดวา

ขาราชการมีมูลคาความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพของขาราชการ โดยเฉลี่ย 517.95 บาทตอ

เดือน คามัธยฐานเทากับ 375 บาทตอเดือน และคาฐานนิยมเทากับ 375 บาทตอเดือน สําหรับปจจัย

สวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับมูลคาความเต็มใจจายของขาราชการ ไดแก สถานภาพ รายไดตอเดือน

และการดํารงตําแหนงของขาราชการ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

อายุส หยูเย็น และคณะ (2554) ศึกษา “ศักยภาพดานการตลาดและความเต็มใจจะจาย

สินคาเน้ือสุกรอินทรีย ในจังหวัดเชียงใหม” ไดศึกษาครั้งน้ีใชกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง 

ในจังหวัดเชียงใหม และใช Contingent Valuation Method (CVM) รวมกับการวิเคราะหโดยใช 

Bivariate Probit Model ในการ หาคาความเต็มใจจาย “Willingness to Pay” (WTP) ราคาสวน

ตาง (Price Premium) ของการซื้อเน้ือ สุกรอินทรียเมื่อเทียบกับเน้ือสุกรทั่วไป พรอมทั้งไดศึกษาวา

ปจจัยใดเปนปจจัยที่สําคัญในการ กําหนดพฤติกรรมดังกลาว ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานทัศนคติ 

ความรู และพฤติกรรมการบริโภคเปนปจจัยที่สําคัญ ในการกําหนดความเต็มใจจายมากกวาตัวแปร

ดานเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Factors) ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานทัศนคติ ความรู 

และพฤติกรรมการบริโภคเปนปจจัยที่สําคัญ ในการกําหนดความเต็มใจจายมากกวาตัวแปรดาน
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เศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Factors) นอกจากน้ีผลการศึกษาพบวา คาความเต็มใจจาย

ระดับราคาสวนตางโดยเฉลี่ยระหวางเน้ือสุกรอินทรียกับเน้ือสุกรธรรมดา 1 กิโลกรัม มีคาเทากับ 

34.30 บาท เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะของสินคาเน้ือสุกรอินทรียที่ตรงกับความตองการของผูบริโภค

ผูวิจัยวิเคราะหตลาดโดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด การศึกษาพบวา คุณลักษณะที่ผูบริโภค

ตองการที่สําคัญ ไดแก บรรจุภัณฑตองทันสมัย อนุรักษสิ่งแวดลอม ราคาตองมีความสมเหตุสมผล 

ตองมีการประชาสัมพันธในตัวสินคาอยางตอเน่ือง และตองมีความสะดวกดานแหลงจัดจําหนาย 

กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธ์ิ (2554) ศึกษา “ความเต็มที่จะจายในการซื้อประกันอุบัติเหตุ

สวนบุคคลสวนเพิ่ม ไดศึกษาหามูลคาความเต็มใจจายในการซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่ม

ของผูขับข่ีรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร และวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาความเต็ม

ใจที่จะจายในการซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่ม” เพื่อใชประโยชนในการนําไปเสนอเปน

นโยบายในการออกแบบกรมธรรมและกําหนดอัตราดอกเบี้ยประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่มของ

กลุมผูขับข่ีรถจักรยานยนต ในเขตกรุงเทพมหานคร ดําเนินการวิจัยใชวิธี Contingent Valuation 

Method และใชเทคนิค Bidding Games เพื่อวัดมูลคาความเต็มใจที่จะจาย โดยการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางมูลคาความเต็มใจที่จะจายกับปจจัยที่มีอิทธิพลน้ันใชวิธีสมการถดถอยพหคูุณ ซึง่

ทําการเก็บขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุมตัวอยางที่ เปนผู ขับ ข่ีรถจักรยานยนตในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 100 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีมูลคาความเต็มใจจาย

คาเบี้ยประกันสวนบุคคลสวนเพิ่มเทากับ 74.40 ตอเดือน โดยปจจัยที่มีความนาเช่ือถือทางสถิติและมี

อิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสวนบุคคลสวนเพิ่มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ไดแก ปจจัยเรื่องรายไดสุทธิ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ การตัดสินใจเชิงพหุ รอยละ 39.60 วิธี

การศึกษาความเต็มใจที่จะจาย สามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อนําไปใชเปน

แนวทางในการออกแบบกรมธรรมและกําหนดอัตราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่มได  

กิตติพงศ แยมผกา (2554) ศึกษา “ความเต็มใจที่จะจายของการใหบริการฐานขอมูล

ออนไลน” ไดศึกษาโดยวัตถุประสงค 2 ประการคือ การประเมินมูลคาความเต็มใจสําหรับการ

ใหบริการฐานขอมูลออนไลน ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และศึกษาปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการกําหนดมูลคาความเต็มใจที่จะจาย  ดวยวิธีการประเมินคาภายใตสมมติฐาน

(Contingent Method) เพื่อประมาณมูลคาความเต็มใจที่จะจายของผูใชบริการฐานขอมูลออนไลน 

โดยวิธีการต้ังคําถามแบบปลายปด โดยการเสนอราคาสองครั้ง ซึ่งมีราคาเริ่มตนที่เสนอ 4 ราคา คือ 

100 200 500 และ 1,000 บาทแลวนํามาวิเคราะหหาลักษณะฟงกชันความนาจะเปนของความเต็ม

ใจที่จะจายโดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยที่ถูกเซ็นเซอร ซึ่งทําการประมาณคาดวยแบบจําลองโทบิต 

และแบบจําลองประมาณคาแบบชวง จากขอมูลที่ไดจากการสอบถามกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทรและศูนยรังสิต จํานวน 219 ตัวอยาง ผล
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การศึกษาบงช้ีวา คาเฉลี่ยของความเต็มใจที่จะจายของกลุมตัวอยางเทากับ 496.84 บาทตอคนตอป 

สําหรับปจจัยที่มีผลตอการกําหนดมูลคาความเต็มใจที่จะจายของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ไดแก ระดับราคาเริ่มตนที่เสนอใหกลุมตัวอยางตอบ ระดับรายไดของกลุมตัวอยาง 

อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ (2553) ศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซื้อขาย

หลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนใหมที่ตองการลงทุนหลักทรัพย” โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ต

ของนักลงทุนใหมที่ตองการลงทุนในหลักทรัพย รวมถึงเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนใหมที่

ตองการของนักลงทุนใหมที่ตองการลงทุนในหลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ต และเพื่อศึกษา

ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการซื้อขาย

หลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนใหมที่ตองการลงทุนหลักทรัพย จากกลุมตัวอยางที่

ยังไมเคยลงทุนในหลักทรัพยและมีความสนใจที่ลงทุนในหลักทรัพย โดยเลือกผานชองทางอนิเทอรเน็ต

เปนจํานวน 400 ราย ผลการวิจัยพบวา เราสามารถแยกปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซื้อขาย

หลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนใหมที่ตองการลงทุนในหลักทรัพยได โดยปจจัยที่มี

ความสําคัญคือ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการจากสวนที่ 2 จากการวิเคราะหโดยเทคนิคการ

วิเคราะหปจจัย แตไมอาจจะสรุปไดอยางชัดเจนวาปจจัยทางดานประชากรแบบใด มีผลตอตัวแปร

ตามแบบใดเน่ืองจากจะไดเห็นไดวาคา sig ที่ได ไมไดทําใหคะแนนของรูปแบบการลงทุนที่

เปรียบเทียบกับตัวแปรตามน้ันแตกตางกันอยางชัดเจน หรือหากเปรียบเทียบกันระหวางตัวแปร

ประชากรกับตัวแปรตามแลวก็ไมสามารถบงบอกไดถึงความแตกตางที่ชัดเจนไดเชนกัน 

นฤมล ปนทอง (2552) ศึกษา “ ความคิดเห็นของนักลงทุนตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอ ไอ” 

มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนักลงทุนตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เพื่อนําผลการวิจัยไป

เปนขอมูลในการพัฒนาความรูความเขาใจของนักลงทุนตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

เพื่อใหตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอนําความรูที่ไดไปปรับปรุง และสงเสริมความเขาใจใหกับนักลงทุนเพื่อ 

ใหบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอไดทราบถึงความคิดเห็นของนักลงทุนตอตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ และเพื่อตอบสนองความตองการการรับทราบขอมูลขาวสารของนักลงทุน ที่ใชใน

การเขาลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ จากการศึกษาขอมูลความคิดเห็นของนักลงทุนตอตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสมมติฐาน พบวา ประสบการณการลงทุนที่ผานมา 

ความถ่ีในการซื้อหุน ขอมูลขาวสาร สวนตางราคาหุน และผลตอบแทนมีความสัมพันธกับความคิดเห็น

ของนักลงทุนตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ  

ยงยุทธ ตรีฤกษ (2549)  ศึกษา “พฤติกรรมการลงทุนนักลงทุนรายยอยที่สงคําสั่งซื้อขาย

หลักทรัพยผานอินเทอรเน็ต” โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 2 ประการคือ เพื่อศึกษาถึงสภาพ 

แวดลอมโดยรวมที่จะสงผลตอการลงทุนของนักลงทุนรายยอยที่ใชบริการสงคําสั่งซื้อขายผาน
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อินเตอรเน็ตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อศึกษาปจจัยที่นักลงทุนรายยอยใชบริการสง

คําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเน็ตวามีเกณฑในการตัดสินเลือกการลงทุนซื้อขาย

หลักทรัพยแตละหลักทรัพยอยางไรโดยงานวิจัยน้ีไดทําการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยและ

แหลงอื่นๆและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการทําแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายตามสถานที่ที่

คาดวาจะพบนักลงทุนที่ใชบริการ Internet Tradeing จํานวนทั้งสิ้น 200 ชุด ผลการศึกษาวิจัยพบวา 

นักลงทุนสวนใหญเพศชาย อายุระหวาง 25-35 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางาน

อยูบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,000-50,000 บาท โดยมีแหลงเงินทุนมาจากเงินออม

สวนตัว อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการลงทุนในระยะสั้นคือ การถือครองหลักทรัพยไมเกิน 3 เดือน และ

หลักการที่นักลงทุนรายยอยใชบริการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเน็ตวามีเกณฑใน

การตัดสินใจเลือกการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในแตละหลักทรัพยอยางไรน้ัน คือ การใชหลักการ

วิเคราะหปจจัยทางพื้นฐานพอสมควร และหลักการทางเทคนิคเพียงเล็กนอยเทาน้ัน อีกทั้งยังมีปจจัย

ทางดานการเมืองในประเทศเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการตัดสินใจในการเลือกซื้อขายหลกัทรพัยรองมา

คือปจจัยทางดานตัวเลขเศรษฐกิจตาง ๆ สําหรับพฤติกรรมทางดานการใชอินเตอรเน็ตของนักลงทุน

พบวานักลงทุนนิยมใชอินเตอรเน็ตที่บานเปนหลัก รองลงมา ไดแก ที่ทํางาน สวนใหญนักลงทุนจะเคย

มีประสบการณการซื้อขายสินคาผานชองทางอินเตอรเน็ตมากอน และเหตุผลที่ชอบใชบริการ 

Internet Tradeing คือ ความสามารถในการทํารายการไดดวยตนเอง รองมาคือ ความรวดเร็ว และ

ความถูกตองของโปรแกรมที่ใชในการซื้อขาย 

วรเทพ หอมจันทร (2544) ศึกษา “การเผยแพรขอมูลขาวสารการซื้อขายหลักทรัพยใน

ระบบออนไลน( On Line Trading) ของบริษัทผูใหบริการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย” โดยวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการคือ เพื่อศึกษานโยบาย และมาตรการของ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยในการควบคุมและกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย และการเผยแพร

ขอมูลขาวสารการซื้อขายหลักทรัพยในระบบออนไลนของบริษัทหลักทรัพย  เพื่อศึกษานโยบาย 

เหตุผล และหลักเกณฑในการคัดเลือกและเผยแพรขอมูลขาวสารการซื้อขายหลักทรัพยออนไลน ของ

บริษัทหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ และเพื่อศึกษาถึงแนวโนมการยอมรับการซื้อขายหลักทรัพย

และการเปดรับขอมูลขาวสารการซื้อขายหลักทรัพยในระบบออนไลน  ของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยงานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาการเผยแพรขอมูล

ขาวสารการซื้อขายหลักทรัพยในระบบออนไลนของบริษัทหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูรับผิดชอบในดานการ

ซื้อขายหุนผานระบบออนไลนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพยตางๆ

ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีนโยบายในการนําเอาระบบอินเตอรเน็ต

มาใชเพื่อเปนชองทางหน่ึงในการซื้อขายหลักทรัพย และเผยแพรขอมูลขาวสารการซื้อขายหลักทรัพย
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รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกรรมทางการเงินในตลาดหุนไทย อีกทั้งยังทําเพื่อ

คุมครองนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหนักลงทุนและเพื่อลดความเสี่ยงทีเ่กดิข้ึน

ในการทําธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนไทย อีกประเด็นที่นาสนใจคือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานในตลาดหลักทรัพยไมวาจะในเรื่องความประหยัด รวดเร็วในการติดตอซื้อขาย

หลักทรัพยและเปดรับขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนแตละตัวรวมถึงสามารถทําธุรกรรมผาน

อินเตอรเน็ตไดโดยไมมีขอจํากัดเรื่องของเวลา อีกทั้งหลักเกณฑที่บริษัทหลักทรัพยใชเปนบรรทัดฐาน

ในการพิจารณาคัดเลือกขอมูล ขาวสารเพื่อการเผยแพรในระบบออนไลน คือตองเปนขอมูลพื้นฐานที่

นักลงทุนสามารถรับรูไดไมวาจะเปนขอมูลทางดานราคา ดัชนีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในแต

ละวันบทวิเคราะหการประกอบการ หรือผลการประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อเปนขอมูลใหนักลงทุนพิจารณาตัดสินใจการลงทุน นอกจากน้ีขอมูล

ขาวสารที่เผยแพรในระบบออนไลนตองเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ที่

กําหนดใหโบรกเกอรเผยแพรขอมูลใหกับลูกคา ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑในเรื่องขอกฎหมาย 

กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยในการเผยแพรทางอินเตอรเน็ตดวย 

ไพบูลย ทรงเกียรติศักด์ิ (2542) ศึกษา “พฤติกรรมของนักลงทุนรายยอยที่มีตอการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาถึง

สภาพแวดลอมโดยรวมของนักลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อศึกษาถึงปจจยัที่

นักลงทุนรายยอยใชในการตัดสินใจลงทุนซื้อขายหลักทรัพย และเพื่อศึกษาถึงทัศนคติของนักลงทุน

รายยอยที่มีตอกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยงานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาใช

วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการสงแบบสอบถามไปยังนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน 321 ชุด 

โดยขอบเขตของการศึกษาจํากัดอยูอยางเฉพาะนักลงทุนรายยอยที่ซื้อขายหลักทรัพยในเขต

กรุงเทพมหานคร แลวนําเอาแบบสอบถามที่นักลงทุนตอบกลับมาทั้งหมดมาประมวลผล และ

วิเคราะหขอมูลในดานของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูลงทุน ดานลักษณะของการลงทุน ดานปจจัยที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย และดานทัศนคติของนักลงทุนที่มีตอกฎระเบียบของตลาดฯ ผลการ

ศึกษาวิจัยพบวานักลงทุนรายยอยสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 36-45 ป สถานะสมรส ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,000-50,000บาท แหลงที่มาของเงินทุนสวนใหญมาจากเงิน

ออมของตนเอง โดยมีลักษณะการลงทุนเปนการลงทุนระยะสั้น ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา นักลงทุน

รายยอยที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพยสวนใหญเปนชนช้ันกลางฐานะการงานมั่นคง มีการลงทุนใน

หลักทรัพยเพื่อตองการผลตอบแทนที่มากกวาการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชย โดยมองวาการลงทุน

ในหลักทรัพย เปนแหลงการลงทุนที่ไดผลตอบแทนที่รวดเร็วและมีความเสี่ยง การลงทุนสวนใหญจึง

มุงเนนการทํากําไรระยะสั้น ไมถือหลักทรัพยไวนาน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสงผลใหตลาดหลักทรัพยฯ 

ของไทยยังมีลักษณะผันผวนไมมีเสถียรภาพเทาที่ควรเน่ืองจากสัดสวนของนักลงทุนระยะสั้นและนัก
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เก็งกําไรมากกวานักลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว สวนทางดานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อขายหลักทรัพย นักลงทุนรายยอยมีความเขาใจการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะหทาง

เทคนิคอยูนอยมาก และยังขาดความรูในการลงทุนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ อีกทั้งยังมีกังวลปจจยัใน

ดานอื่น ๆ ตามมา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (Fed Fund Rate) ปริมาณ

การซื้อขายจากตางประเทศ ปริมาณการซื้อขายจากการกองทุนรวมในประเทศ การเมืองในประเทศ 

ขอมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจตาง ๆ ขาวสารจากหนังสือพิมพ/ทีวี/วิทยุ ซึ่งลวนมีผลตอการตัดสินในการ

ลงทุน อีกดานหน่ึงที่เกี่ยวกับทัศนคติของนักลงทุนที่มีตอกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ พบวา นัก

ลงทุนรายยอยสวนใหญมีความเห็นตรงกันในเรื่องของการกําหนดคา Commission ในการซื้อขาย

หลักทรัพยในปจจุบันวาควรมีการเปลี่ยนแปลงเปนแบบเสรี ซึ่งผลประโยชนจะตกอยูกับนักลงทุนราย

ยอย ทําใหตนทุนในการซื้อขายหลักทรัพยลดตํ่าลง  

รอง-ชาง โจว. เกย-หลาง หวง (Rong-Chang Jou , Guei-Lang Huang, 2014) ศึกษา 

“ความเต็มใจที่จะจายเงินคาโทลเวยและทางดวนระยะสั้น สําหรับผูที่หลีกเลี่ยงจุดชําระคาทางดวน” 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความเต็มใจที่จะจายจายเงินคาโทลเวย และคาทางดวนระยะสั้น (obus) 

สําหรับผูใชทางดวนระยะสั้นที่ไมไดผานจุดชําระคาทางดวน และการสํารวจเพิ่มเติมความเต็มใจที่จะ

จายในราคาสําหรับกลุมผูใชที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา เมื่อเทียบกับกลุมผูใชอื่นๆ ผูใชทางดวน

ระยะสั้นที่ไมไดผานจุดชําระคาทางดวนไมมีความเต็มใจที่จะจายคาทางดวนระยะสั้น รวมไปถึงความ

เต็มใจที่จะจายในราคาที่โทลลเวยที่เพิ่มข้ึนตามระยะทาง จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะจายคาทางดวนในระดับที่ตํ่า เน่ืองจากปจจัยตาง ๆ เชน “อัตราการ

ใชทางดวนที่ไมบอยนัก” “การเดินทางที่เกิดข้ึนในชวงเวลาไมเรงดวน”“เวลาในการเดินทางสั้น ๆ” 

ชาฟ  (Shafie, 2013) ศึกษา “ความเต็มใจที่จะจายคาการประกันสุขภาพ : ผลจากการ

สํารวจในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการประกันสุขภาพในประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนสวนใหญจากการเก็บภาษี และความสมัครใจของประชาชนในการจายคา

ประกันสุขภาพชุมชน (VCHI) ผลการศึกษาพบวา รอยละ 54 ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีอายุเฉลี่ยคือ 34 ป (SD = 11.9) เปนผูที่มีรายไดตอเดือนระหวาง 1,157 - 2,312 ดอลลาร การ

สํารวจความสมัครใจของประชาชนในการจายคาประกันสุขภาพชุมชน (VCHI) พบวาประชาชนถึง 

63.1% ของผูตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจที่จะเขารวมโครงการ และความสามารถในการจายคา

ประกันสุขภาพ มีคาเฉลี่ย 114.38 ดอลลารตอเดือนตอครัวเรือน โดยความสัมพันธของเงินจํานวนน้ี

ไดรับอิทธิพลจากเช้ือชาติ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนที่มีโรคเรื้อรัง และความ

คุมครองประกันภัยของเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p <0.05) จากผลการศึกษาแสดง

ใหเห็นวา ชาวมาเลเซียสวนใหญมีความเต็มใจที่จะเขารวมโครงการประกันสุขภาพ VCHI และ

ความสามารถในการจายเงินคาเฉลี่ย 114.38 ดอลลารตอเดือนตอครัวเรือน สําหรับการวางแผน 
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อารทูโร วารกัส บัสทาเมนท และคณะ (Arturo Vargas Bustamante; et al.2008) 

ศึกษา “ความเต็มใจจายสําหรับการประกันสุขภาพขามแดนระหวางประเทศสหรัฐ กับประเทศ

เม็กซิโก” โดยมีจุดประสงคเพื่อการประมาณการมูลคาความตองการ สําหรับการวางแผนสุขภาพ

ระหวางทั้งสองประเทศ ซึ่งประกอบดวย การดูแล ปองกัน และการพยาบาลในประเทศสหรัฐและ 

การดูแลที่ครอบคลุมไปถึงประเทศเม็กซิโก ผลการศึกษา พบวา 62 เปอรเซ็นต ของประชากรที่สํารวจ

มีความสนใจในผลิตภัณฑ และ 57 เปอรเซ็นต ของประชากรที่มีความเต็มใจที่จะจายในมูลคาต้ังแต 

75 - 125 ดอลลารตอเดือน เพื่อที่จะไดรับการบริการในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศเม็กซิโก เพียง

รอยละ 23 ในขณะที่ความเต็มใจที่จะจาย 150 – 200 ดอลลารตอเดือน ในชวงเวลาเดียวกันเพื่อที่จะ

ไดรับการบริการในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศเม็กซิโก จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาประชากร

สวนใหญมีความเต็มใจที่จะจายเงิน เพื่อใหไดรับความดูแลเมื่อผูประกันตนอยูในประเทศเม็กซิโก 

ไซ และ อิกะดะ (Zhai and Ikeda 2006) ศึกษา “มูลคาทางเศรษฐกิจจากการอพยพ

และความสัมพันธกับการยอมรับความเสี่ยงนํ้าทวมใน ประเทศญี่ปุน” โดยวิธีการสมมติเหตุการณเพื่อ

ศึกษาความยุงยากในการอพยพในญี่ปุนความเต็มใจที่จะจายสําหรับการลดความยุงยากในการอพยพ 

และการยอมรับความเสี่ยงนํ้าทวม และปจจัยอื่นๆที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายอยางไร พื้นที่ศึกษา

คือ เมือง Sanjyo เมือง Fukui และเมือง Toyo’oka ผลจากการศึกษาพบวา Toyo'oka มีอัตราการ

อพยพมากที่สุดในขณะที่Fukui มีอัตราที่นอย ที่สุดแสดงใหเห็นวาความรุนแรงนํ้าทวมมากข้ึนอัตรา

การอพยพมากข้ึน สัดสวนผูที่อพยพและ อัตราของผูตอบแบบสอบถามที่มีความยุงยาก มีแนวโนมที่

จะกลายเปนสูงข้ึนแตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ในการกระจายภูมิภาคของความเต็มใจที่จะ

จาย อาจจะเน่ืองมาจากรายไดของครัวเรือน การยอมรับความเสี่ยงนํ้าทวมเชนเดียวกับความเปน

เจาของบาน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีนัยสําคัญตอความเต็มใจที่จะจายสําหรับการหลีกเลี่ยง

ความยุงยากในการอพยพ ผูที่ยอมรับความเสี่ยงนํ้าทวมจะมีคาความเต็มใจที่จะจายตํ่ากวาผูที่ไม

ยอมรับความเสี่ยงนํ้าทวม ประชาชนที่ยอมรับความเสี่ยงนํ้าทวมจะมีความเต็มใจที่จะจายสําหรับ

มาตรการอื่น ๆ มากกวา เชน การอพยพและการลดความเสี่ยงอื่น ๆ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมี

ความสัมพันธทางลบกับความเต็มใจที่จะจายคาเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจายเทากับ 2,340 เยนตอวันตอ

คน ซึ่งใกลเคียงกับคาเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจายในการอพยพจากชวงนํ้าทวมในป 2004 สวนใหญเห็น

วาความยุงยากในการอพยพมาจากปญหาการขาดแคลนขอมลู และอาหารซึ่งถือเปนปจจัยที่สําคัญทีม่ี

ผลตออัตราการ อพยพนํ้าทวมนอกจากจะเปนสาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจแลวยังเปนสาเหตุ

ความสูญเสีย ของมนุษยและผลกระทบอื่นๆที่จับตองไมไดมูลคาทางเศรษฐกิจจากการอพยพสามารถ

นํามาใชใน กระบวนการประเมินความเสี่ยงเพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพของมาตรการลดความเสี่ยง  

 

 



61 

 

บูเวอร (Brouwer 2005) ศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจาย โดยทําการสํารวจ

พื้นที่ควบคุมนํ้าทวมและพื้นที่อนุรักษราบลุมนํ้าในเขต Norfolk Broads in UK” ซึ่งทางการศึกษา 

เปรียบเทียบสองชวงเวลา คือ ป ค.ศ. 1991 และ ค.ศ. 1996 ดวยวิธี Contingent Valuation เพื่อ

ประเมินมูลคาการอนุรักษพื้นที่ ดังกลาว เครื่องมือที่ใชในการจายคือ ภาษีและการบังคับจาย 

วัตถุประสงคเพื่อทดสอบผลที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไป และการประเมินโครงการ

พบวาอัตราสวนของตนทุนผลตอบแทนอยูระหวาง 0.98 และ 1.94 ตัวแปรที่ใชใน การศึกษา คือ

จํานวนเงินที่เสนอเริ่มตน รายได จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะทางจากสถานที่ จํานวนครั้งที่เคย

มาตอปและการใหความสําคัญกับโครงการที่จะเกิดข้ึน ผลการศึกษาพบวา Linear-Logistic Model 

คาเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจายในป ค.ศ. 1996 ตํ่ากวาในป ค.ศ. 1991 รอยละ 13 และของ Turnbull 

model ไดคาเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจายในป ค.ศ. 1996 ตํ่ากวาป ค.ศ. 1991 รอยละ 30 ซึ่ง

การศึกษาในป ค.ศ. 1996 ประชาชนมีรายไดตํ่ากวาและพบวา ระยะเวลาที่ตางกันจะทําใหระดับ

นัยสําคัญ ทางสถิติตางกันทํา ใหความเต็มใจที่จะจายที่แทจริงสําหรับสินคาสาธารณะ เชน โครงการ

อนุรักษและคุมครองพื้นที่ ราบลุมนํ้าตางจากการศึกษาครั้งกอน ในการศึกษาจึงจําเปนที่จะตองมีการ

ปรับเปลี่ยนแบบจําลองและแบบสอบถามเพื่อใหเขากับสถานการณ  

ลิซา เอ.โพสเซอร, จี. โธมัส เรย และคณะ (Lisa A.Prosser, G.Thomas Ray; etal. 

2004) ศึกษา “ความเต็มใจจายในการเปนรัฐสวัสดิการ สําหรับการฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต” โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการประเมินตนทุนของโรคที่เกี่ยวกับการติดเช้ือโรคปอดอักเสบ ออกมาเปนจํานวน

เงินเพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนชนิดคอนจูเกต สําหรับใชเพื่อลดความ

เสี่ยงตอการเปนโรค ซึ่งวัคซีนชนิดคอนจูเกตสามารถลดความเสี่ยงของการเปนโรคไดถึง 6 ชนิด ไดแก 

โรคเย่ือหุมสมองอักเสบ การติดเช้ือในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบ โรคหูช้ันกลางอักเสบโรคทางเดิน

หายใจสวนบน และ โรคไซนัสอักเสบ เปนตน โดยอาการที่เกิดข้ึนหลังจากที่ไดรับการฉีดวัคซีนเขาไป

แลว (อาการเปนไขภายหลังการฉีดวัคซีน) ซึ่งการศึกษาจะแบงกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางแรกจะเปนผูปกครองของเด็กที่เคยผานการฉีดวัคซีนจํานวน 101 

คน และ กลุมตัวอยางที่สองจะเปนประชากรกลุมตัวอยางจากประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

จํานวน 109 คน ทั้งน้ี การสํารวจจะเกิดจากการสัมภาษณทางโทรศัพทเกี่ยวกับขอมูลดานตนทุน

คาใชจายและความเต็มใจจาย เปนเวลา 30 นาที หลังจากไดขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามแลวจะถูก

นํามาวิเคราะหตนทุนและผลลัพธที่ไดจากการฉัดวัคซีนชนิดคอนจูเกตใหกับกลุมเด็กที่เกิดใหม ผลจาก

การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมน้ันมีความเต็มใจที่จะจายในสัดสวนที่สูง ในการลดความ

เสี่ยงตอการเกิดโรค เพื่อการปองกันการเกิดโรคเย่ือหุมสมองอักเสบการติดเช้ือในกระแสเลือด โรค

ปอดอักเสบ โรคหูช้ันกลางอักเสบ โรคทางเดินหายใจสวนบน และโรคไซนัสอักเสบ จากผลการศึกษา 

แสดงใหเห็นวา มูลคาตัวเงินที่ตองจายน้ันเมื่อนํามาวิเคราะหพบวา วัคซีนชนิดคอนจูเกต เปนวัคซีนที่

ทําใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ในการนํามาใชเพื่อปองกันโรคใหกับเด็ก  
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บลูเมนเซ็น และคณะ (Bluemenschein, et al, 2001) ศึกษา “ความเต็มใจจายเพื่อการ

ดูแลสุขภาพ กรณีศึกษาผูปวยโรคหอบหืด” จากกลุมตัวอยางเปนผูที่อาศัยอยูในมลรัฐเคนต๊ักกี้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 172 คน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความเต็มใจจายของผูที่อยูใน

สถานการณที่จะตองจายเงินจริงเปรียบเทียบกับผูที่ถูกสมมติวาตองจายเงินสําหรับโปรแกรมควบคุม

โรคหอบหืด โดยเภสัชกร การศึกษาครั้งน้ีใชการประเมินมูลคาเต็มใจจายดวยวิธีการวัดความเต็มใจที่

จะจาย ดวยวิธีการแบบคอนทีเจนท (Contingent valuation Method: CVM) จากรูปแบบคําถาม

แบบสองทางเลือก และมีการใหราคาอางอิงจํานวน 3 ระดับ คือ 15, 40 และ 80 ดอลลารสหรัฐ ผล

การศึกษา พบวา กลุมที่ถูกสมมติวาตองจายเงินสําหรับโปรแกรมควบคุมโรคหอบหืด มีความเต็มใจที่

จะจายเงินจํานวน 15 ดอลลารสหรัฐ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59 รองลงมา คือ ผูที่มีความเต็มใจที่จะ

จายเงินจํานวน 40 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 29 และนอยที่สุดคือ ผูที่มีความเต็มใจที่จะจายเงิน

จํานวน 80 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 17 ในขณะทีก่ลุมผูปวยโรคหอบหืดจริง มีความเต็มใจที่จะ

จายเงินจํานวน 15 ดอลลารสหรัฐ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 16 รองลงมา คือผูที่มีความเต็มใจที่จะ

จายเงินจํานวน 40 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 14 และราคา 80 ดอลลาหสหรัฐ พบวา กลุม

ตัวอยางที่ผูจริงไมเต็มใจที่จะจาย จากผลการศึกษาโปรแกรมควบคุมโรคหอบหืดดังกลาว แสดงใหเหน็

วา กลุมตัวอยางผูที่ปวยจริงมีความเต็มใจที่จะจายนอยกวากลุมตัวอยางที่ถูกสมมติเหตุการณ 

สรุปประเด็นเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดวาผูวิจัยไดประโยชนจาก

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ เพื่อนํามาใชในงานวิจัยน้ี คือ 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ สามารถนําใชในการสนับสนุนความสําคัญ

และปญหาของการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การสรางเครื่องมือการวิจัย และสนับสนุน

การอภิปรายผลวิจัย 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต (Internet Trading) สามารถนําใชในการสนับสนุนความสําคัญและปญหาของการวิจัย 

การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การสรางเครื่องมือการวิจัย และสนับสนุนการอภิปรายผลวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย สามารถนํามาใชในการ

สนับสนุนความสําคัญและปญหาของการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย และนํามาสนับสนุน

การอภิปรายผลการวิจัย 

แนวคิดพฤติกรรมนักลงทุน สามารถนํามาใชในการสนับสนุนความสําคัญและปญหาของ

การวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย และนํามาสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย 

แนวคิดของวิธีการสมมติเหตุการณการประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายโดยใชเทคนิค 

Contingent Valuation Method (CVM) สามารถนําใชในการการสรางเครื่องมือการวิจัย ในสวน

ของการออกแบบสอบถามความเต็มใจจาย โดยการประเมินมูลคาคาธรรมเนียมในการซื้อขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต  
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ทฤษฎี SWOT Analysis และ TOWS Matrix สามารถนําใชในการสนับสนุนความสําคัญ

และปญหาของการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การสรางเครื่องมือการวิจัย และสนับสนุน

การอภิปรายผลวิจัย ดังตารางที่ 13 

 

ตารางที่ 13 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

 

ประเด็นเก่ียวกับเอกสาร 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและประโยชน 

สนับสนุน

ความสําคัญ 

และปญหา 

ของการ

วิจัย 

พัฒนา

กรอบ 

แนวคิดใน 

การวิจัย 

การสราง 

เครื่องมือ 

การวิจัย 

สนับสนุน 

การ

อภิปราย 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดหลัก 

ทรัพยเอ็มเอไอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขอมูลทั่วไปเกี่ ยวกับการขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวย

วิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน และการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แนวคิดพฤติกรรมนักลงทุน     

5. แนวคิดของวิธีการสมมติเหตุการณ

การประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะ

จายโดยใชเทคนิค CVM 

   

 

 

 

6. ทฤษฎี SWOT Analysis และ 

TOWS Matrix 
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สรุป แนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดวา ผูวิจัยไดประโยชน

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในงานวิจัยน้ี คือ 

ความสําคัญและปญหาของการวิจัย ไดรับการสนับสนุนขอมูลจาก งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ

การบริหารภายใตนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัท

หลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) สาขาจังหวัดเชียงใหม กิตติ ไชยวิภาสสาทร (2556) งานวิจัย

เรื่อง กระบวนการจัดการความรูและนวัตกรรมสงผลตอความอยูรอดขององคกร ศิวะนันท ศิวพิทักษ 

(2556) งานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัย พฤติกรรมการออมและการลงทุน สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2555) งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักลงทุนตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมี

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนักลงทุนตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ นฤมล ปนทอง (2552)  

งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุน

ใหมที่ตองการลงทุนหลักทรัพย อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ (2553) งานวิจัยเรื่อง  พฤติกรรมการลงทุนนัก

ลงทุนรายยอยที่สงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ต ยงยุทธ ตรีฤกษ (2549) งานวิจัยเรื่อง การ

เผยแพรขอมูลขาวสารการซื้อขายหลักทรัพยในระบบออนไลน ( On Line Trading) ของบริษัทผู

ใหบริการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วรเทพ หอมจันทร (2544) งานวิจัย

เรื่อง พฤติกรรมของนักลงทุนรายยอยที่มีตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไพบูลย ทรง

เกียรติศักด์ิ (2542)  

พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ไดรับการสนับสนุนขอมูลจาก งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความ

เต็มใจจะจายเพื่อการปรับปรุงความสะอาดและความปลอดภัยบนขบวนรถไฟ ของผูโดยสารช้ัน 2 กอง

ภพ โนนสืบเผา (2557) งานวิจัยการศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาเบี้ยกรมธรรมประกันภัยสําหรับเด็กได

ศึกษามูลคาความเต็มใจที่จะจาย และศึกษาปจจัยที่กําหนดความเต็มใจที่จะจายคาเบี้ยกรมธรรม

ประกันภัยสําหรับเด็ก สิริภัทรวัล มีลาภ (2556) งานวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการความรูและนวัตกรรม

สงผลตอความอยูรอดขององคกร ศิวะนันท ศิวพิทักษ  (2556)  งานวิจัยเรื่อง กลยุทธในการกําหนดราคา

แบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย พรวิภา รอดราษฎร 

(2556) งานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัย พฤติกรรมการออมและการลงทุน สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2555) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

สุมาล ีเรืองกัน (2555)  งานวิจัยเรื่อง ความเต็มที่จะจายในการซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่ม 

กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธ์ิ (2554) งานวิจัยเรื่อง ความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพของขาราชการ 

กรณีศึกษาสํานักงาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นฤมล เจริญวงศ (2554) งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพดาน

การตลาดและความเต็มใจจะจายสินคาเน้ือสุกรอินทรีย ในจังหวัดเชียงใหม อายุส หยูเย็น และคณะ 

(2554)  งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเต็มใจที่จะจายของการใหบริการฐานขอมูลออนไลน กิตติพงศ 

แยมผกา (2554) งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผานชองทาง
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อินเทอรเน็ตของนักลงทุนใหมที่ตองการลงทุนหลักทรัพย อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ (2553) งานวิจัยเรื่อง 

ความคิดเห็นของนักลงทุนตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนัก

ลงทุนตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ นฤมล ปนทอง (2552) งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการลงทุนนักลงทุน

รายยอยที่สงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ต ยงยุทธ ตรีฤกษ (2549) งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรม

ของนักลงทุนรายยอยที่มีตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไพบูลย ทรงเกียรติศักด์ิ 

(2542) 

การสรางเครื่องมือการวิจัย ไดรับการสนับสนุนขอมูลจาก งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความ

เต็มใจจะจายเพื่อการปรับปรุงความสะอาดและความปลอดภัยบนขบวนรถไฟ ของผูโดยสารช้ัน 2 

กองภพ โนนสืบเผา (2557) งานวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการความรูและนวัตกรรมสงผลตอความอยู

รอดขององคกร ศิวะนันท ศิวพิทักษ (2556) งานวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารภายใตนโยบายการเปด

เสรีคาคอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป  จํากัด

(มหาชน) สาขาจังหวัดเชียงใหม กิตติ ไชยวิภาสสาทร (2556) งานวิจัยการศึกษาความเต็มใจที่จะจาย

คาเบี้ยกรมธรรมประกันภัยสําหรับเด็กไดศึกษามูลคาความเต็มใจที่จะจาย และศึกษาปจจัยที่กําหนด

ความเต็มใจที่จะจายคาเบี้ยกรมธรรมประกันภัยสําหรับเด็ก สิริภัทรวัล มีลาภ (2556)  งานวิจัยเรื่อง 

กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจ

จาย พรวิภา รอดราษฎร (2556) งานวิจัยเรื่อง โครงการวิจัย พฤติกรรมการออมและการลงทุน

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2555)  งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ สุมาลี เรืองกัน (2555)  งานวิจัยเรื่อง ความเต็มที่จะจายใน

การซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่ม กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธ์ิ (2554)  งานวิจัยเรื่อง 

ศักยภาพดานการตลาดและความเต็มใจจะจายสินคาเน้ือสุกรอินทรีย ในจังหวัดเชียงใหม  อายุส หยู

เย็น และคณะ(2554) งานวิจัยเรื่อง ความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพของขาราชการ กรณีศึกษา

สํานักงาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นฤมล เจริญวงศ (2554) งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเต็มใจที่

จะจายของการใหบริการฐานขอมูลออนไลน กิตติพงศ แยมผกา (2554)  งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอ

การเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนใหมที่ตองการลงทุน

หลักทรัพย อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ (2553) งานวิจัยเรื่อง ความเต็มใจที่จะจายเงินคาโทลเวยและทาง

ดวนระยะสั้น สําหรับผูที่หลีกเลี่ยงจุดชําระคาทางดวน รอง-ชาง โจว. เกย-หลาง หวง (2014) งานวิจัย

เรื่อง ความเต็มใจที่จะจายคาการประกันสุขภาพ : ผลจากการสํารวจในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซียชาฟ 

(2013) งานวิจัย ความเต็มใจจายสําหรับการประกันสุขภาพขามแดนระหวางประเทศสหรัฐ กับ

ประเทศเม็กซิโก อารทูโร วารกัส บัสทาเมนท และคณะ(2008) งานวิจัย มูลคาทางเศรษฐกิจจากการ

อพยพและความสัมพันธกับการยอมรับความเสี่ยงนํ้าทวมใน ประเทศญี่ปุน ไซ และ อิดะกะ( 2006)  

งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจาย โดยทําการสํารวจพื้นที่ควบคุมนํ้าทวมและพื้นที่
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อนุรักษราบลุมนํ้าในเขต Norfolk Broads in UK บูเวอร (2005)  งานวิจัยเรื่อง ความเต็มใจจายใน

การเปนรัฐสวัสดิการ สําหรับการฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต ลิซา เอ.โพสเซอร, จี. โธมัส เรย และคณะ 

(2004) งานวิจัย ความเต็มใจจายเพื่อการดูแลสุขภาพ กรณีศึกษาผูปวยโรคหอบหืด บลูเมนเซ็น และ

คณะ (2001) การเลือกใชสถิติสําหรับการวิจัย ไดรับการสนับสนุนขอมูลจาก งานวิจัยเรื่อง การศึกษา

ความเต็มใจที่จะจายคาเบี้ยกรมธรรมประกันภัยสําหรับเด็กไดศึกษามูลคาความเต็มใจที่จะจาย และ

ศึกษาปจจัยที่กําหนดความเต็มใจที่จะจายคาเบี้ยกรมธรรมประกันภัยสําหรับเด็ก สิริภัทรวัล มีลาภ

(2556) งานวิจัยเรื่อง กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูป

ภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย พรวิภา รอดราษฎร (2556) งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพดานการตลาดและ

ความเต็มใจจะจายสินคาเน้ือสุกรอินทรีย ในจังหวัดเชียงใหม  อายุส หยูเย็น และคณะ (2554) 

งานวิจัยเรื่อง ความเต็มที่จะจายในการซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่ม กนกวรรณ กมลจารุ

พิศุทธ์ิ (2554) งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเต็มใจที่จะจายของการใหบริการฐานขอมูลออนไลน 

กิตติพงศ แยมผกา (2554) งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผาน

ชองทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนใหมที่ตองการลงทุนหลักทรัพย อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ (2553) 

งานวิจัยเรื่อง ความเต็มใจที่จะจายเงินคาโทลเวยและทางดวนระยะสั้น สําหรับผูที่หลีกเลี่ยงจุดชําระ

คาทางดวน รอง-ชาง โจว. เกย-หลาง หวง (2014) งานวิจัยเรื่อง ความเต็มใจที่จะจายคาการประกัน

สุขภาพ : ผลจากการสํารวจในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซียชาฟ (2013) งานวิจัย มูลคาทางเศรษฐกิจ

จากการอพยพและความ สัมพันธกับการยอมรับความเสี่ยงนํ้าทวมใน ประเทศญี่ปุน ไซ และ อิดะกะ( 

2006) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจาย โดยทําการสํารวจพื้นที่ควบคุมนํ้าทวมและ

พื้นที่อนุรักษราบลุมนํ้าในเขต Norfolk Broads in UK บูเวอร (2005) งานวิจัย ความเต็มใจจายเพื่อ

การดูแลสุขภาพ กรณีศึกษาผูปวยโรคหอบหืด บลูเมนเซ็น และคณะ (2001)  

แผนในการวิเคราะหขอมูล ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความ

เต็มใจจะจายเพื่อการปรับปรุงความสะอาดและความปลอดภัยบนขบวนรถไฟ ของผูโดยสารช้ัน 2 

กองภพ โนนสืบเผา (2557)งานวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารภายใตนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ัน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุปจํากัด(มหาชน) สาขาจังหวัด

เชียงใหม กิตติ ไชยวิภาสสาทร (2556) งานวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการความรูและนวัตกรรมสงผล

ตอความอยูรอดขององคกร ศิวะนันท ศิวพิทักษ (2556) งานวิจัยการศึกษาความเต็มใจที่จะจายคา

เบี้ยกรมธรรมประกันภัยสําหรับเด็กไดศึกษามูลคาความเต็มใจที่จะจาย และศึกษาปจจัยที่กําหนด

ความเต็มใจที่จะจายคาเบี้ยกรมธรรมประกันภัยสําหรับเด็ก สิริภัทรวัล มีลาภ(2556) งานวิจัยเรื่อง 

ความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพของขาราชการ กรณีศึกษาสํานักงาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

นฤมล เจริญวงศ (2554) งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพดานการตลาดและความเต็มใจจะจายสินคาเน้ือสุกร

อินทรีย ในจังหวัดเชียงใหม  อายุส หยูเย็น และคณะ(2554) งานวิจัยเรื่อง ความเต็มที่จะจายในการ
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ซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่ม กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธ์ิ (2554) งานวิจัยเรื่อง การศึกษา

ความเต็มใจที่จะจายของการใหบริการฐานขอมูลออนไลน กิตติพงศ แยมผกา (2554) )  งานวิจัยเรื่อง

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนใหมที่

ตองการลงทุนหลักทรัพย อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ (2553)  งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักลงทุนตอ

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนักลงทุนตอตลาดหลักทรัพย 

เอ็มเอไอ นฤมล ปนทอง (2552)  งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการลงทุนนักลงทุนรายยอยที่สงคําสั่งซื้อ

ขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ต ยงยุทธ ตรีฤกษ (2549)  งานวิจัยเรื่อง การเผยแพรขอมูลขาวสาร

การซื้อขายหลักทรัพยในระบบออนไลน ( On Line Trading) ของบริษัทผูใหบริการซื้อขายหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วรเทพ หอมจันทร (2544) งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของนักลงทุน

รายยอยที่มีตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไพบูลย  ทรงเกียรติศักด์ิ (2542) 

งานวิจัย ความเต็มใจจายสําหรับการประกันสุขภาพขามแดนระหวางประเทศสหรัฐ กับประเทศ

เม็กซิโก อารทูโร วารกัส บัสทาเมนท และคณะ(2008) งานวิจัย มูลคาทางเศรษฐกิจจากการอพยพ

และความสัมพันธกับการยอมรับความเสี่ยงนํ้าทวมใน ประเทศญี่ปุน ไซ และ อิดะกะ( 2006) งานวิจัย

เรื่อง ความเต็มใจจายในการเปนรัฐสวัสดิการ สําหรับการฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต ลิซา เอ.โพสเซอร, 

จี. โธมัส เรย และคณะ (2004)  สนับสนุนการอภิปรายผลการ งานวิจัย ไดรับการสนับสนุนขอมูลจาก

งานวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารภายใตนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยของบริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุปจํากัด(มหาชน) สาขาจังหวัดเชียงใหม กิตติ ไชยวิภาส

สาทร (2556) งานวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการความรูและนวัตกรรมสงผลตอความอยูรอดของ

องคกร ศิวะนันท ศิวพิทักษ (2556) งานวิจัยเรื่อง กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของ

ผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย พรวิภา รอดราษฎร (2556) งานวิจัย

เรื่อง โครงการวิจัย พฤติกรรมการออมและการลงทุน สถาบันวิจัยและให คําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2555) งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเอ็มเอ ไอ 

สุมาลี เรืองกัน (2555) งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักลงทุนตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมี

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนักลงทุนตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ นฤมล ปนทอง (2552)  

งานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุน

ใหมที่ตองการลงทุนหลักทรัพย อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ (2553) งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการลงทุนนัก

ลงทุนรายยอยที่สงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ต ยงยุทธ ตรีฤกษ (2549)  งานวิจัยเรื่อง การ

เผยแพรขอมูลขาวสารการซื้อขายหลักทรัพยในระบบออนไลน ( On Line Trading) ของบริษัทผู

ใหบริการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วรเทพ หอมจันทร (2544) งานวิจัย

เรื่อง พฤติกรรมของนักลงทุนรายยอยที่มีตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไพบูลย ทรง

เกียรติศักด์ิ (2542) ดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 

ประเด็นเก่ียวกับเอกสาร

แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและประโยชน 

สนับสนุน 

ความสําคัญ 

และปญหา 

ของการวิจัย

พัฒนา

กรอบ 

แนวคิด

ใน 

การวิจัย 

การสราง 

เครื่องมือ 

การวิจัย 

การ

เลือก 

ใชสถิติ

สําหรับ

การวิจัย 

ใชเปน

แผนใน

การ

วิเคราะห

ขอมูล 

สนับสนุน 

การ

อภิปราย 

ผลการ 

วิจัย 

การศึกษาความเต็มใจจะ

จ า ย เ พื่ อ กา รป รับ ปรุ ง

ความสะอาดและความ

ปลอดภัยบนขบวนรถไฟ 

ของผูโดยสารช้ัน 2 

 ก อ ง ภ พ  โ น น สื บ เ ผ า 

(2557) 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

การศึกษาความเต็มใจที่จะ

จายคาเบี้ยกรมธรรม

ประกันภัยสําหรับเด็กได

ศึกษามูลคาความเต็มใจที่

จะจาย และศึกษาปจจัยที่

กําหนดความเต็มใจที่จะ

จายคาเบี้ยกรมธรรม

ประกันภัยสําหรับเด็ก  

สิริภัทรวัล มลีาภ(2556) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยเรื่อง 

กระบวนการจัดการ

ความรูและนวัตกรรม

สงผลตอความอยูรอดของ

องคกร ศิวะนันท ศิว

พิทักษ (2556) 
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ตารางที่ 14 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 

 

 

 

ประเด็นเก่ียวกับเอกสาร

แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและประโยชน 

สนับสนุน 

ความสําคัญ 

และปญหา 

ของการ 

วิจัย 

พัฒนา

กรอบ 

แนวคิด

ใน 

การวิจัย 

การสราง 

เครื่องมือ 

การวิจัย 

การ

เลือก 

ใชสถิติ

สําหรับ

การวิจัย 

ใชเปน

แผนใน

การ

วิเคราะห

ขอมูล 

สนับสนุน 

การ

อภิปราย 

ผลการ 

วิจัย 

กลยุทธการบริหารภายใต

นโยบายการเปดเสรีคา

คอมมิชช่ันของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยของบริษัทหลักทรัพย

คันทรี่กรุปจํากัด(มหาชน) 

สาขาจังหวัดเชียงใหม 

กิตติ ไชยวิภาสสาทร 

(2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิจัย พฤติกรรม

การออมและการลงทุน 

สถาบันวิจัยและให

คําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

กลยุทธในการกําหนด

ราคาแบบคารเทลของ

ผลิตภัณฑอาหารสุนัข

สําเร็จรูปภายใตแนวคิด

ความเต็มใจจาย  

พรวิภา รอดราษฎร

(2556) 
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ตารางที่ 14 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 

 

 

 

ประเด็นเก่ียวกับเอกสาร

แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและประโยชน 

สนับสนุน 

ความสําคัญ 

และปญหา 

ของการ 

วิจัย 

พัฒนา

กรอบ 

แนวคิด

ใน 

การวิจัย 

การสราง 

เครื่องมือ 

การวิจัย 

การ

เลือก 

ใชสถิติ

สําหรับ

การวิจัย 

ใชเปน

แผนใน

การ

วิเคราะห

ขอมูล 

สนับสนุน 

การ

อภิปราย 

ผลการ 

วิจัย 

ปจจัยที่มผีลตอดัชนีราคา

หุนตลาดหลักทรัพยเอ็ม 

เอ ไอ สุมาล ีเรืองกัน 

(2555) 

  

 

 

 

   

ศักยภาพดานการตลาด

และความเต็มใจจะจาย

สินคาเน้ือสุกรอินทรีย ใน

จังหวัดเชียงใหม  อายุส 

หยูเย็น และคณะ(2554) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเต็มใจจายคาเบี้ย

ประกันสุขภาพของ

ขาราชการ กรณีศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม   นฤมล 

เจริญวงศ (2554) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเต็มที่จะจายในการ

ซื้อประกันอบุัติเหตุสวน

บุคคลสวนเพิ่ม กนกวรรณ 

กมลจารุพิศุทธ์ิ (2554) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาความเต็มใจที่จะ

จ ายของการใหบริการ

ฐานขอมูลออนไลน กิตติ

พงศ แยมผกา (2554) 
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ตารางที่ 14 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 

 

 

 

ประเด็นเก่ียวกับเอกสาร

แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและประโยชน 

สนับสนุน 

ความสําคัญ 

และปญหา 

ของการ 

วิจัย 

พัฒนา

กรอบ 

แนวคิด

ใน 

การวิจัย 

การสราง 

เครื่องมือ 

การวิจัย 

การ

เลือก 

ใชสถิติ

สําหรับ

การวิจัย 

ใชเปน

แผนใน

การ

วิเคราะห

ขอมูล 

สนับสนุน 

การ

อภิปราย 

ผลการ 

วิจัย 

ปจจัยที่มผีลตอการ

เลือกใชบริการซื้อขาย

หลักทรัพยผานชองทาง

อินเทอรเน็ตของ 

นักลงทุนใหมที่ตองการ

ลงทุนหลกัทรัพย 

อิทธิเชษฐ วงศสวัสด์ิ

(2553) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของนักลงทุน

ตอตลาดหลักทรัพยเอ็มเอ

ไอมีวัตถุประสงคเพือ่ 

ศึกษาความคิดเห็นของนัก

ลงทุนตอตลาด

หลักทรัพยเอม็เอไอ  

นฤมล ปนทอง (2552) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการลงทุนนัก

ลงทุนรายยอยทีส่งคําสั่ง

ซื้อขายหลกัทรัพยผาน

อินเทอรเน็ต  

ยงยุทธ ตรีฤกษ (2549) 
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ตารางที่ 14 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 

 

 

 

ประเด็นเก่ียวกับเอกสาร

แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและประโยชน 

สนับสนุน 

ความสําคัญ 

และปญหา 

ของการ 

วิจัย 

พัฒนา

กรอบ 

แนวคิด

ใน 

การวิจัย 

การสราง 

เครื่องมือ 

การวิจัย 

การ

เลือก 

ใชสถิติ

สําหรับ

การวิจัย 

ใชเปน

แผนใน

การ

วิเคราะห

ขอมูล 

สนับสนุน 

การ

อภิปราย 

ผลการ 

วิจัย 

พฤติกรรมของนักลงทุน

รายยอยที่มีตอการลงทุน

ในตลาดหลกัทรัพยแหง

ประเทศไทย ไพบลูย ทรง

เกียรติศักด์ิ (2542) 

 

 

 

 

   

 

 

 

ความเต็มใจทีจ่ะจายเงิน

คาโทลเวยและทางดวน

ระยะสั้น สําหรับผูที่

หลีกเลี่ยงจุดชําระ 

คาทางดวน รอง-ชาง โจว.  

เกย-หลาง หวง (2014) 

   

 

 

 

 

 

  

ความเต็มใจทีจ่ะจายคา

การประกันสุขภาพ : ผล

จากการสํารวจในรัฐปนัง 

ประเทศมาเลเซีย ชาฟ 

(2013) 

   

 

 

 

  

ความเต็มใจจายสําหรับ

การประกันสุขภาพขาม

แดนระหวางประเทศ

สหรัฐ กับประเทศเม็กซโิก 

อารทูโร วารกัส บัสทา

เมนท และคณะ (2008) 
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ตารางที่ 14 สรุปแนวทางการศึกษาและประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 

 

 

 

ประเด็นเก่ียวกับเอกสาร

แนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและประโยชน 

สนับสนุน 

ความสําคัญ 

และปญหา 

ของการ 

วิจัย 

พัฒนา

กรอบ 

แนวคิด

ใน 

การวิจัย 

การสราง 

เครื่องมือ 

การวิจัย 

การ

เลือก 

ใชสถิติ

สําหรับ

การวิจัย 

ใชเปน

แผนใน

การ

วิเคราะห

ขอมูล 

สนับสนุน 

การ

อภิปราย 

ผลการ 

วิจัย 

มูลคาทางเศรษฐกจิจาก

การอพยพและความ 

สัมพันธกบัการยอมรบั

ความเสี่ยงนํ้าทวมใน 

ประเทศญีปุ่น  

ไซ และ อิดะกะ( 2006)   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยที่มผีลตอความเต็ม

ใจที่จะจาย โดยทําการ

สํารวจพื้นที่ควบคุมนํ้า

ทวมและพื้นที่อนุรกัษราบ

ลุมนํ้าในเขต Norfolk 

Broads in UK บูเวอร 

(2005) 

   

 

 

 

 

 

  

ความเต็มใจจายในการเปน

รัฐสวัสดิการ สําหรับการ

ฉีดวัคซีนชนิดคอนจเูกต  

ริซา เอ.โพสเซอร, จ.ี โธมัส 

เรย และคณะ(2004) 

   

 

 

  

 

 

 

ความเต็มใจจายเพื่อการ

ดูแลสุขภาพ กรณีศึกษา

ผูปวยโรคหอบหืด บลูเมน

เซ็นและคณะ (2001) 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและ

ขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และทําการเก็บรวบรวมขอมูลดานแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร วารสาร และ

งานวิจัยที่ เกี่ยวของ เพื่อสรางเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

การดําเนินการวิจัยครัง้น้ีใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)ประกอบดวยการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

กําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง มีดังน้ี 

1.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ                                                                                       

 ผูใหขอมูลหลักในการวิจัยน้ี ไดแก เจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาด

ทุน (เจาหนาที่การตลาด) ของบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 13 

คน โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบมีจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposeful Selection) 

เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติภายใตกรอบการศึกษาวิจัย ซึ่งเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 1.1.1 เปนเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน (เจาหนาที่การตลาด) 

ของบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.1.2 มีประสบการณในการทํางานต้ังแต 20 ป ข้ึนไป  

1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 1.2.1  ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ี คือ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่ซื้อขาย

หลักทรัพยดวยวิธีซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่ไดรับบริการ และขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยจากบริษัทหลักทรัพย จํานวน 37,500 คน 
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 1.2.2 กลุมตัวอยาง 

  การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ี คือ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

ที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยวิธีซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึง ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางแบบรูจํานวนประชากรที่ระดับความเช่ือมั่น 

(95%) ตามแนวคิดของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, อางถึงใน สุทธนู ศรีไสย, 2551) จะไดจํานวน 

410 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 สูตรคํานวณ n =     N 
       1+ Ne2 

โดยที่  n = แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 

   N = ขนาดประชากร 

   e = ความคลาดเคลื่อนของตัวอยางกําหนดใหมคีา  = 0.05 

แทนคาสูตร 

n =        37,500 
                1+37,500(0.05)2 

   =     395.75  

            ≈            396 ชุด 

 จากการคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 396 ชุด และผูวิจัยไดสํารองขอมูลเพื่อ

กันการสูญเสียแบบสอบถาม เปนจํานวน 14 ตัวอยาง ดังน้ัน ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 410 ชุด 

 1.2.3 การเลือกกลุมตัวอยาง 

  การคัดเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาน้ี ผูวิจัยจะทําการเก็บตัวอยางโดยวิธีการ

เก็บตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความ

นาจะเปน (Nonprobability sampling) โดยทําการเลือกสถานที่เก็บกลุมตัวอยางเปนบริษัท

หลักทรัพยแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ในงานสัมมนาอบรมความรูในการลงทุนหลักทรัพย

เพิ่มเติมที่บริษัทหลักทรัพยจัดใหแกนักลงทุน รวมถึงเก็บขอมูลจากนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอ

ไอที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยวิธีซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของบริษัทหลักทรัพยแหงเดียวกัน โดยใช

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส โดยสงแบบสอบถามทางอีเมล ณ วันที่ทําการเก็บขอมูลจนครบจํานวนที่

กําหนด สําหรับงานวิจัยน้ี คือ 410 ตัวอยาง 

 

 

 



76 
 

2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชการสัมภาษณเปนการถอดบทเรียนแบบเลาเรื่อง 

(Story Telling) เปนการเรียนรูกอนหรือระหวางทํากิจกรรม ดวยการใหผูมีความรูจากการปฏิบัติ

ออกมาแลกเปลี่ยนความรู (ศุภวัลย พลายนอย, 2556) โดยผูใหขอมูลหลักจะเลาถึงประเด็นดาน

สถานการณและรูปแบบในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยที่ผานมาของนักลงทุน ซึ่งผูวิจัยได

ทําการบันทึกเสียงเพื่อนําบทเรียนที่ถอดไดมาสังเคราะหโดยใชการวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาม

ทฤษฎี SWOT Analysis และทฤษฎี TOWS Matrix เพื่อนําไปสมมติเหตุการณในสวนของการวิจัย

ตอไปสําหรับการประเมินมูลคาความเต็มใจจะจายโดยใชเทคนิค Contingent Valuation 

Method (CVM) ใหไดซึ ่งความเต็มใจที ่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื ้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ  

 2.1.2  ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ เปนแบบสัมภาษณแบบการถอดบทเรียนแบบ

เลาเรื่อง (Story Telling) จากผูใหขอมูลหลักโดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับ

ประเด็นดานสถานการณและรูปแบบในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยที่ผานมาของนัก

ลงทุน มีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี 

  2.1.2.1  ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับการสรางแบบ

สัมภาษณ 

     2.1.2.2  กําหนดขอบขายของขอมูลที่ตองการใหครอบคลุมกรอบการศึกษา

คนควา 

  2.1.2.3  นําผลการถอดบทเรียนมาสังเคราะหโดยผูวิจัยดวยวิธีการวิเคราะห

สภาพแวดลอมตามทฤษฎี SWOT Analysis และทฤษฎี TOWS Matrix    

     2.1.2.4 นําผลการสังเคราะหโดยผูวิจัยไปตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ คือ

ผูใหขอมูลหลักในการถอดบทเรียน จํานวน 3 ทาน เพื ่อพิจารณาประเด็นดานสถานการณและ

รูปแบบในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยรวมถึง

ความถูกตองเหมาะสม และปรับปรุงแกไขดานภาษาตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

     2.1.2.5 นําผลการสังเคราะหที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและแกไข

ปรับปรุงเรียบรอยไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยสวนตอไป 

2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ทั้งแบบสอบถามที่เปนกระดาษ และแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสเพื่อความสะดวกสบายของผูตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งไดสรางตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดที่กําหนดข้ึน การเก็บรวบรวมขอมูลใน

ครั้งน้ี ไดใชแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด เพื่อใชเปนแบบสอบถามเรื่อง “การศึกษาความเต็ม

ใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง
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อินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” โดยผูวิจัยไดแบงแบบสอบถาม ออกเปน 

5 สวน ดังน้ีตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 ดานปจจัยสวนบุคคล เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และ

เปนคําถามปลายปด (Close-Ended Response Question) จํานวน 6 ขอ ประกอบดว 

 ขอที่ 1 ไดแก เพศ เปนคําถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous question)  

 ขอที่ 2-6 ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสุทธิตอเดือนเปน

คําถามแบบใหเลือกตอบ (Multiple choice question) 

 สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปน

คําถามปลายปด (Close-Ended Response Question) จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย 

 ขอที่ 1 ไดแก ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม

เปนคําถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous question) 

 ขอที่ 2 ไดแก ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอหรือไมเปนคําถาม

แบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous question) 

 ขอที่ 3 ไดแก ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางใด 

 ขอที่ 4 ไดแก ประเภทบัญชีหลักทรัพยที่ใชในการซื้อขาย เปนคําถามที่เลือกตอบได

มากกวา 1 ขอ 

 สวนที่ 3 ปจจัยดานพฤติกรรม เปนคําถามปลายปด (Close-Ended Response 

Question) ใหเลือกตอบ (Multiple choice question) จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย 

 ขอที่ 1 ไดแก ลักษณะการลงทุน 

 ขอที่ 2 ไดแก สัดสวนเงินออม และหลักทรัพยที่มีไวเพื่อลงทุน 

 ขอที่ 3 ไดแก สัดสวนการรับความเสี่ยงดานผลการขาดทุนของเงินลงทุน 

 ขอที่ 4 ไดแก มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยตอครั้ง 

 ขอที่ 5 ไดแก เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

และขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอของทาน 

 ขอที่ 6 ไดแก การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอของทาน 

 ขอที่ 7 ไดแก ดานการบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยดานการบริการ

อินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพย ในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอของทาน 

   สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับ 

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายใน

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอโดยวิธีการสมมติเหตุการณการประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายโดยใช

เทคนิค Contingent Valuation Method (CVM) ตามรูปแบบ Bidding Game Question 
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  สวนที่ 5 เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายเปด (Open 

End) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆเพื่อใชในการประกอบ

ในงานวิจัย 

2.2.1 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 

 2.2.1.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนัก

ลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด และประยุกต

ในการสรางเครื่องมือใหตรงและครอบคลุมวัตถุประสงคการศึกษา 

 2.2.1.2 สรางแบบสอบถามโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

พรอมตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามใหมีคําถามที่ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดของการวิจยั

เพื่อความชัดเจน และถูกตอง 

 2.2.1.3 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบหาความเที่ยงตรง

เน้ือหา (Validity) ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) โดยมีผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 

ตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

 2.2.1.4 นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ

ความเหมาะสมของภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะกอนนําไปเก็บขอมูลจริง 

 2.2.1.5 นําแบบสอบถามที่ ไดมาดําเนินการทดสอบกับกลุมเปาหมาย 

(Pretest) จํานวน 40 คน เพื่อทดสอบหาความเช่ือมัน (Reliability) โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิ 

แอลฟา ( -Coefficient) จากสูตรครอนบราช (Cronbach) การหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ

โดยแบบทดสอบคาคะแนนที่ไดอาจจะเปนคาอะไรก็ไดจะอยูระหวาง 0 ≤   ≤ 1 โดยคาที่เขาใกล

กับ 1 หรือต้ังแต 1 ข้ึนไปแสดงวามคีวามเช่ือมั่นสูง (กัลยา วานิชยบัญชา, 2555) 

 2.2.1.6 จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแนะนําตัวผูวิจัยใหกับ

ผูใหขอมูลหลักไดทราบถึงวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งน้ี และแจงรูปแบบการสัมภาษณใหกับผูใหขอมลู

หลัก จํานวน 13 ทาน ใหทราบลวงหนา 3 วันกอนวันนัดสัมภาษณดวยตนเอง สุดทายผูวิจัย

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการถอดบทเรียนจากบทสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก จํานวน 13 ทาน 

ทั้งน้ีการสัมภาษณในแตละทานใชเวลา 15 นาที - 30 นาที ตอ 1 คน เพื่อใหไดซึ่งขอมูลประเด็นดาน

สถานการณและรูปแบบในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยของนักลงทุนที่หลากหลายผูวิจัยจึง

ตองคลอยตามสถานการณที่ทําการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักดวย 
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3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) เพื่อการศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ โดย

การเก็บรวบรวมขอมูล คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมคําตอบ

จากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยวิธีซือ้

ขายผานทางอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 410 ตัวอยาง ในบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึง

ในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ผูวิจัยจะเปนผูแจกแบบสอบถามดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามที่เปน

กระดาษ ตามงานสัมมนาอบรมความรูดานการลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มเติมของบริษัทหลักทรัพยแหงน้ี 

และแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส โดยสงแบบสอบถามทางอีเมลใหกับนักลงทุนที่เปดบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตของบริษัทแหงน้ี กอนแจกแบบสอบถามผูวิจัยจะช้ีแจงวัตถุประสงค

การวิจัยใหกลุมตัวอยางทราบทุกครั้ง เพื่อใหไดขอมูลตรงกับวัตถุประสงคและผลการวิจัยมีสภาพความ

เปนจริงมากที่สุด 
 

4. การจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีวิธีดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 ข้ันตอนที่ 2 จําแนกและจัดระบบขอมูลเปนการนํา และจัดหมวดหมูตามทฤษฎี 

SWOT Analysis  

 ข้ันตอนที่ 3 สังเคราะหขอมูลโดยใชทฤษฎี TOWS Matrix ตีความสรางขอสรุปแบบ

อุปนัย (Analytic induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนมาสังเคราะหเพื่อหา

บทสรุปรวมกันเปนสถานการณความเต็มใจที่จะจายในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต 

 ข้ันตอนที่ 4 นําเสนอขอมูลเปนขอความบรรยาย 

4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมวิีธีดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยรวบรวมและตรวจสอบความ

สมบูรณของขอมูลในแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี  

 4.2.1 ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective 

Congruence Index : IOC) โดยผูเช่ียวชาญจะตองประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ คือ (กรมวิชาการ, 

2545) 

           +1  =  สอดคลองวาขอน้ันวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไวจริง 

             0  =  ไมแนใจวาขอน้ันวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 

            -1  =  ไมสอดคลองวาขอน้ันไมไดวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ระบุไว 
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 คาดัชนีความสอดคลองที่ยอมรับไดตองมีคาต้ังแต 0.50 ข้ึนไป สูตรในการคํานวณ มี

ดังน้ี (กรมวิชาการ, 2545) 

N

R
=IOC

Σ
 

IOC  คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

R  คือ คะแนนของผูเช่ียวชาญ 

RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผูเช่ียวชาญแตละคน 

  คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 4.2.2 หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliabilityof Test) สถิติที่ใช คือสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α-Coefficient) จากสูตรครอนบราช (Cronbach) เกณฑที่ ใชทดสอบคือ ถาหากคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา มากกวา 0.700 ถือไดวาแบบสอบถามฉบับน้ีมีความนาเช่ือถือ โดยในที่น้ีผูวิจัยทํา

การทดสอบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.870 ทําใหสามารถนําแบบสอบถามฉบับน้ีไปใชในการวิจัย

ตอไปได โดยรายละเอียดของสูตรดังน้ี (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2555)  
  
 Cronbachs’ Alpha ( α ) =   

	 	/	
( )	 	/	

 

 

 เมื่อ Cronbachs’ Alpha ( α ) แทน  คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

     K   แทน จํานวนคําถาม 

  covariance  แทน คาเฉลี่ยคาแปรปรวนรวมระหวางคําถาม 

  variance  แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนคําถาม 

ข้ันตอนที่ 2 การลงเลขรหัส (Coding) ผูวิจัยนําขอมูลในแบบสอบถามที่ตรวจสอบ

ความสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding) เพื่อเตรียมบันทึกรหัสตามที่กําหนดไวในแบบสอบถามแตละ

สวนตามตัวแปรในแตละขอคําถาม 

ข้ันตอนที่ 3 การประมวลขอมูล (Processing) นําแบบสอบถามมาบันทึกลงโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS 

for Window (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อการวิจัยตอไป ประกอบดวย 

  4.3.1 ปจจัยสวนบุคคล 

  4.3.1.1 เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 



81 
 

    4.3.1.2  อายุ 

   20-30 ป 

   31-40 ป 

   41-50 ป 

   51-60 ป 

   60 ปข้ึนป 

  4.3.1.3 สถานภาพ 

   โสด 

   สมรส 

   หยา/หมาย 

  4.3.1.4 ระดับการศึกษา 

   ตํ่ากวาปริญญาตร ี

   ปริญญาตรี 

   สูงกวาปริญญาตรี 

  4.3.1.5 อาชีพ 

   นักเรียน/นักศึกษา 

   เจาของกิจการ 

   พนักงานบริษัทเอกชน 

   ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   เกษียณ 

   พอบาน/แมบาน 

  4.3.1.6  รายไดสุทธิตอเดือน 

   ตํ่ากวาหรือเทากับ 50,000 บาท 

   50,001 – 100,000 บาท 

   100,001 – 500,000 บาท 

   500,001 – 1,000,000 บาท 

   มากกกวา 1,000,000 บาท 

 4.3.2 ขอมูลทั่วไปของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  4.3.2.1 ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม 

  4.3.2.2 ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอหรือไม 

  4.3.2.3 ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางใด 



82 
 

  4.3.2.4 ประเภทบัญชีหลักทรัพยที่ใชในการซื้อขาย  

     4.3.3  ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย 

   4.3.3.1 ลักษณะการลงทุน 

   4.3.3.2 สัดสวนเงินออม และหลักทรัพยที่มีไวเพื่อลงทุน 

   4.3.3.3 สัดสวนการรับความเสี่ยงดานผลการขาดทุนของเงินลงทุน 

   4.3.3.4 มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยตอครั้ง 

  4.3.3.5 เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

  4.3.3.6 การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ และ

ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

  4.3.3.7 การบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยดานการบริการ

อินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

  โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

ข้ันตอนที่ 4 มูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอม็

เอไอโดยวิธีการสมมติเหตุการณการประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายโดยใชเทคนิค Contingent 

Valuation Method (CVM) ตามรูปแบบ Bidding Game Question แบบสอบถามแบบตอรอง

คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยจะถามถึงจํานวนเงินที่นักลงทุน

ภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเต็มใจที่จะจายเงิน จํานวน X หรือไม  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 4.3.4 การประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อ

และขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ดวยวิธีการประเมินคาสิ่งแวดลอมแบบ 

Contingent Valuation Method (CVM)เพื่อใหบุคคลบอกถึงมูลคาที่ยินยอมจาย ทั้งน้ีลักษณะ

คําถามที่ใช มีลักษณะคําถามปด แบบ Bidding Game Question หรือ แบบสอบถามแบบตอรอง

ราคา  โดยจะถามนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่ซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตวา

คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต จํานวน X บาท เต็มใจที่จะจายหรือไม 

โดยมีตัวอยางแบบสอบถาม ดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ตัวอยางแบบสอบถามตอรองคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวย

วิธีการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต 

 

 4.3.5 วิธีการถามคําถามจากแบบสอบถามแบบตอรองคาธรรมเนียมโดยใชการ

กําหนดการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 1,000,000 บาท มีอัตราคาธรรมเนียม

ที่ซื้อขายหลักทรัพยโดยผานเจาหนาที่การตลาด เทากับ 0.25 % เปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท และ ซื้อ

ขายหลักทรัพยดวยตนเองผานทางอินเทอรเน็ต เทากับ 0.20 % เปนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท เน่ืองจาก

มูลคาเฉลี่ยการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตในเดือนธันวาคม 2557 ที่มีจํานวนบัญชีซื้อ

ขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น 818,157 บัญชี และมูลคาซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตใน

เดือนธันวาคม 2557 ทั้งสิ้น 896,285.14 ลานบาท ทําใหมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบ

อินเทอรเน็ตตอ 1 บัญชี เทากับ 1,095,493 บาท รวมทั้งในไตรมาส 3-4 ป 2557 จะพบวานักลงทุน

จะเลือกลงทุนในบัญชีเงินสด ซึ่งบัญชีเงินสดมีอัตราคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยโดยผาน

เจาหนาที่การตลาด เทากับ 0.25 % และ ซื้อขายหลักทรัพยดวยตนเองผานทางอินเทอรเน็ต เทากับ 

0.20 % ของมูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในแตละครั้ง ทั้งน้ีการใชมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 

และคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตน้ี จะทําใหขจัดปญหาความเอนเอียง

ของราคาเสนอเริ่มตนของผูสัมภาษณได 

 ข้ันที่ 1 เริ่มตนคําถามเปนสถานการณสมมติที่ 1 “ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียม

ในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวาทานมีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมีอัตราคาธรรมเนียมเทากับ 0.25% เปนเงินทั้งสิ้น 

2,500 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ของบริษัทหลักทรัพยหรือไม” 

ซ้ือขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต 1,000,000 บาท  

คาธรรมเนียมนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 2,500 บาททานเต็มใจที่จะจายหรือไม 

□ เต็มใจ              □ ไมเต็มใจ 

                                                                       
ที่ราคา 3,750 บาท เต็มใจหรือไม        ที่ราคา 1,250บาท เต็มใจหรือไม 

  □ เต็มใจ     □ ไมเต็มใจ     □ เต็มใจ          □ ไมเต็มใจ 

                                                                           
      ทีร่าคา 5,625 บาท      ที่ราคา 3,125 บาท             ที่ราคา 1,875 บาท        ที่ราคา 625 บาท 

   □เต็มใจ □ไมเต็มใจ        □เต็มใจ □ไมเต็มใจ          □เต็มใจ □ไมเต็มใจ       □เต็มใจ □ไมเต็มใจ 
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 ข้ันที่  2 เมื่อคาธรรมเนียมเสนอถัดไปเพิ่ม ข้ึนเปน 3,750 บาท ก็ถามผูตอบ

แบบสอบถามดวยคําถาม แตเปลี่ยนเปนราคา ระดับคาธรรมเนียม 3,750 บาท หากผูตอบ

แบบสอบถามตอบวา “เต็มใจ” การเสนอคาธรรมเนียมถัดไปเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 50 ของการเสนอ

คาธรรมเนียม 5,625 บาท เปนคาธรรมเนียม 5,625 บาท เปนคําถามสุดทาย โดยผูตอบแบบสอบถาม

ตอบเพียงวา “เต็มใจ” หรือ “ไมเต็มใจ” เทาน้ัน แตในขณะเดียวกัน จากระดับคาธรรมเนียม 3,750 

บาท หากผูตอบแบบสอบถามตอบวา “ไมเต็มใจ” การเสนอคาธรรมเนียมถัดไปก็จะลดลงอีกรอยละ 

50 ของการเสนอคาธรรมเนียม 3,750 บาท เปนคาธรรมเนียม 1,875 บาท แตคาธรรมเนียมจะเปน

คาธรรมเนียมที่ขัดแยงกับการถามคาธรรมเนียมเสนอเริ่มตนที่ 2,500 บาท ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาและ

ผูตอบแบบสอบถามก็ตอบวา “เต็มใจจาย” มาแลว ดังน้ัน เพื่อการแกปญหาน้ี จึงใชการเพิ่มข้ึนรอย

ละ50 ของคาธรรมเนียมเสนอถัดไปที่มากกวาคาธรรมเนียมเสนอเริ่มตน 2,500 บาท มาบวกเพิ่ม จะ

ไดคาธรรมเนียมเสนอใหม คือ 1,250+1,875 = 3,125 บาท ซึ่งเปนคาธรรมเนียมเสนอถัดไปที่

มากกวาคาธรรมเนียมเสนอเริ่มตน 2,500 บาท แตเปนคาธรรมเนียมเสนอถัดไปนอยกวาคาธรรมเนียม

เสนอที่ 3,750 บาทจากน้ันถามผูตอบแบบสอบถามอีกครั้งดวยคําถามเดิม แตเปลี่ยนระดับ

คาธรรมเนียมเปน 3,125 บาท เปนคําถามสุดทาย โดยผูตอบแบบสอบถามตอบเพียงวา “เต็มใจ” 

หรือ “ไมเต็มใจ” เทาน้ัน 

 ข้ันที่  3 เมื่อคาธรรมเนียมเสนอถัดไปลดลงเปน 1,250 บาท ก็ถามผูตอบ

แบบสอบถามดวยคําถามเดิม แตเปลี่ยนระดับคาธรรมเนียมเปน 1,250 บาท หากผูตอบแบบสอบถาม

ตอบวา “เต็มใจ” การเสนอคาธรรมเนียมถัดไปเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 50 ของการเสนอคาธรรมเนียม 

1,250 บาท เปนคาธรรมเนียม 1,875 บาท เปนคําถามสุดทาย โดยผูตอบแบบสอบถามตอบเพียงวา 

“เต็มใจ” หรือ “ไมเต็มใจ” เทาน้ัน แตในขณะเดียวกัน จากระดับคาธรรมเนียม 1,250 บาท หาก

ผูตอบแบบสอบถามตอบวา “ไมเต็มใจ” การเสนอคาธรรมเนียมถัดไปก็จะลดลงอีกรอยละ 50 ของ

การเสนอคาธรรมเนียม 1,250 บาท เปนคาธรรมเนียม 625 บาท จากนน้ันจึงถามผูตอบแบบสอบถาม

อีกครั้งดวยคําถามเดิม แตเปลี่ยนเปนคาธรรมเนียม 625 บาท เปนคําถามสุดทายโดยผูตอบ

แบบสอบถามตอบเพียงวา “เต็มใจ” หรือ “ไมเต็มใจ” เทาน้ัน 

สําหรับรูปแบบการเสนออัตราคาธรรมเนียมในหารซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต

อีกหน่ึงเหตุการณสมมติจะใชวิธีดังกลาวเชนกัน โดยมีการต้ังเสนออัตราคาธรรมเนียมเสนอเริ่มตน 

0.20 % โดยคําถาม “ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต 

โดยสมมติวาทานมีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมี

อัตราคาธรรมเนียมเทากับ 0.20% เปนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ของ

บริษัทหลักทรัพยหรือไม” 
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จากแบบแผนในการเก็บแบบสอบถามดังกลาวขางตน ทําใหเกิดรูปแบบของคําตอบ ซึ่ง

สามารถแสดงวิธีการคํานวณคาความเต็มใจที่จะจายจากรูปแบบของคําตอบผูตอบแบบสอบถามได ดัง

ตารางที่ 15-16 
 

ตารางที่ 15 วิธีการคํานวณคาความเต็มใจที่จะจาย (WTP) คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย

ผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณสมมติที่ 1 

 

รูปแบบคําตอบ การคํานวณคาความเต็มใจท่ีจะจาย 

1. เต็มใจ-เต็มใจ-เต็มใจ 5,625 = 5,625.00 

2. เต็มใจ-เต็มใจ-ไมเต็มใจ (3,750 + 5,625) / 2 = 4,678.50 

3. เต็มใจ-ไมเต็มใจ-เต็มใจ (3,125 + 3,750) / 2 = 3,437.50 

4. เต็มใจ-ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ (2,500 + 3,125) / 2 = 2,812.50 

5. ไมเต็มใจ-เต็มใจ-เต็มใจ (2,500 + 1,875) / 2 = 2,187.50 

6. ไมเต็มใจ-เต็มใจ-ไมเต็มใจ (1,250 + 1,875) / 2 = 1,562.50 

7. ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ-เต็มใจ (1,250 + 625) / 2 = 937.50 

8. ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ 0 = 0 
 
 
ตารางที่ 16 วิธีการคํานวณคาความเต็มใจที่จะจาย (WTP) คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย

ผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณสมมติที่ 2 
 

รูปแบบคําตอบ การคํานวณคาความเต็มใจท่ีจะจาย 
1. เต็มใจ-เต็มใจ-เต็มใจ 4,500 = 4,500 
2. เต็มใจ-เต็มใจ-ไมเต็มใจ (3,000 + 4,500) / 2 = 3,750 
3. เต็มใจ-ไมเต็มใจ-เต็มใจ (2,500 + 3,000) / 2 = 2,750 
4. เต็มใจ-ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ (2,000 + 2,500) / 2 = 2,250 
5. ไมเต็มใจ-เต็มใจ-เต็มใจ (2,000 + 1,500) / 2 = 1,750 
6. ไมเต็มใจ-เต็มใจ-ไมเต็มใจ (1,000 + 1,500) / 2 = 1,250 
7. ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ-เต็มใจ (1,000 + 500) / 2 = 250 
8. ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ 0 = 0 
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  เมื่อไดคาความเต็มใจที่จะจายของกลุมตัวอยางจะนําผลที่ไดไปคํานวณหาคาเฉลี่ย

ของ WTP ของอัตราคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตในแตละระดับ

คุณภาพตอไป 

  ข้ันตอนที่ 5 การวิเคราะหอิทธิพลระหวางปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขาย กับความ

เต็มใจที่จะจายดวยคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square) 

 

5. สถิติใชในการวิเคราะห 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชสถิติตางๆ ดังน้ี 

5.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive Analysis) ซึ่งแสดงในรูปของความถ่ี โดย

ใชการหาคารอยละ และคาเฉลี่ย เพื่อทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล  

5.2 การวิเคราะหสถิติอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ที่

การต้ังระดับความเช่ือมั่น 95 %  

5.3 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย 

 H0 : ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยไมมคีวามสัมพันธตอความเต็มใจที่จะ

จายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต หรือมีผลตอความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่ไมแตกตางกัน 

 H1: ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยมีความสัมพันธตอความเต็มใจที่จะ

จายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต หรือมีผลตอความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่แตกตางกัน 

 ยอมรับ H0 (เมื่อ P-value > 0.05) คือ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 

0.05 หรือไมมีอิทธิพลตอกัน 

 ยอมรับ H1 (เมื่อ P-value ≤ 0.05) คือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 หรือมีอิทธิพลตอกัน 

 5.3.1  การทดสอบของไค-สแควร (Chi-Square) เพื่อทดสอบความเปนอิสระตอกัน

ของ 2 ตัวแปร ระหวางปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย เชน ลักษณะการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ และความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ต เปนตน มีสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

 สูตรคํานวณ    
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เมื่อ     2   =   คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบกบัคาวิกฤตในการแจกแจง
       แบบไค-สแควร เพื่อทราบนัยสําคัญ 
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   Oij    =  ความถ่ีทีเ่กิดข้ึนจรงิไดในแถวที่ i และคอลัมนที่ j 
               Eij  =  ความถ่ีที่คาดหวังในแถวที่ i และคอลัมนที่ j 

   
  ซึ่ง        Eij        =  (ผลรวมของความถ่ีแถวที ่i) x (ผลรวมของความถ่ีคอมลัมนที ่j) 

       ผลรวมของความถ่ีทั้งหมด 

         r         =  จํานวนแถวหรือจํานวนกลุม 

         c         =  จํานวนคอลัมนหรือประเภทของกลุมตัวอยาง 

 5.3.2 สัมประสิทธ์ิคราเมอร (Cramer’s V) เปนการหาคาระดับของความสัมพันธ

ระหวาง 2 ตัวแปร วามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด แตไมสามารถบอกทิศทางของความสัมพันธ

ได ทั้งน้ีสัมประสิทธ์ิคราเมอรใชไดกับ Contingency table แบบใดก็ได เชน 2 x 2 , 3 x 4 , 5 x 5 

เปนตน และคา V ที่คํานวณไดจะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยที่คา V ย่ิงใกล 1 ย่ิงมีความสัมพันธมาก 

ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสูตรดังน้ี (ชูศรี วงศรัตนะ, 2550) 
 

 สูตรคํานวณ 

     V        =  
	

			 	.		 	( 	 	 )
					 

  

หากคา V ที ่คํานวณไดมีคาเขาใกลศูนย แสดงวาตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระนั้นมี

ความสัมพันธกันนอย หากคา V ที่คํานวณไดมีคาเขาใกลหน่ึง แสดงวาตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ

น้ันมีความสัมพันธกันมาก คา V ที่คํานวณไดจะถูกนํามาอธิบายความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัว

แปรอิสระ โดยการแปลงคาความสัมพันธเปนคารอยละ สําหรับการพิจารณาความหมายของคาสถิติ 

V อาจใชเกณฑตอไปน้ี  

คา V = 0.00  หรือรอยละ 0  หมายถึง  ไมมีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ  

คา V = 0.01 – 0.25  หรือรอยละ 1 - 25  หมายถึง  มีความสัมพันธกันตํ่า 

คา V = 0.26 – 0.55  หรือรอยละ 26 - 55  หมายถึง  มีความสัมพันธระดับปานกลาง 

คา V = 0.56 – 0.75  หรือรอยละ 56 – 75  หมายถึง  มีความสัมพันธกันสูง 

คา V = 0.76 – 0.99  หรือรอยละ 76 – 99 หมายถึง  มีความสัมพันธกันสูงมาก 

คา V = 1.00  หรือรอยละ 100  หมายถึง  มีความสัมพันธกันอยางสมบรูณ  

ขอจํากัดของคาสัมประสิทธิ์คารเมอร  

1. คาสัมประสิทธ์ิคารเมอร จะมีคาเปน 0 เมื่อตัวแปรทั้ง 2 ไมมีความสัมพันธกันซึ่ง

คุณสมบัติขอน้ี คลายสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอื่น ๆ เมื่อไมมีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ คา

สัมประสิทธ์ิควรจะมีคาเปน 0  
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2. คาสัมประสิทธ์ิคารเมอร ที่มีคาเทากับ 1 ไมไดหมายความวาตัวแปรทั้ง 2 มี

ความสัมพันธกันอยางสมบูรณ ซึ่งตางจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธทั่วๆไป ที่มีความหมายวาตัวแปร

ทั้ง 2 มีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ คาสัมประสิทธ์ิคารเมอรเทากับ 1 จะหมายถึงตัวแปรทั้ง 2 มี

ความสัมพันธกันอยางสมบูรณ เฉพาะกรณีที่ตารางการณเปนชนิด r = k และตารางการณน้ี จะตองมี

แตละแถวนอน และแตละแถวต้ัง มีเพียงเซลเดียว (single cell) ที่มีคาความถ่ีไมเปน 0  

ทั้งน้ี ข้ันตอนการวิจัยเริ่มจากผูวิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความ

เต็มใจที่จะจายและการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอของนักลงทุนที่ตองการซื้อขายหลักทรัพย

ผานทางอินเทอรเน็ตโดยการวิจัยเอกสาร เมื่อไดศึกษาขอมูลและทําการวิจัยเชิงคุณภาพแลวจึง

กําหนดสมมติฐานในการวิจัย และจึงออกแบบการวิจัยโดยไดทําการวิจัยแบบผสม วิจัยเชิงคุณภาพ

จากการถอดบทเรียนจากเจาหนาที่แนะนําการลงดานตลาดทุน (เจาหนาที่การตลาด) ถึงประเด็น

ดานสถานการณและรูปแบบการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยของนักลงทุนในชวงเวลาตางๆ 

และการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative variable) โดยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางของ

งานวิจัยที่ใชสอบถาม ผูวิจัยจึงไดสรางแบบสอบถามข้ึนและใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบประเด็นของ

คําถามวามีความถูกตองของเนื้อหา (content Validity) เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของขอ

คําถามแตละขอกับวัตถุประสงค (คา IOC) หรือไม ถาไมสอดคลองผูวิจัยตองแกไขขอคําถามนั้น

เพื่อใหสอดคลองและใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง ถาขอคําถามแตละขอมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค (คา IOC) ทั้งหมด ผูวิจัยจึงแจกแจงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว 

จากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจนับวาไดแบบสอบถามครบถวนตามจํานวนหรือไม และทาํการ

ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามกอนการวิเคราะห ข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลผูวิจัย

นําขอมูลที ่ไดจากแบบสอบถามมาบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม SPSS โดยใชสถิติพรรณนา 

(descriptive Analysis) หาคารอยละของขอมูลทั่วไป และการวิเคราะหอิทธิพลระหวางปจจัยดาน

พฤติกรรมการซื้อขาย กับความเต็มใจที่จะจายดวยคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานวาปจจัยดานพฤติกรรม มีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการ

ซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต จากนั้นผูวิจัยจึงนําผลการวิจัยมา

สรุปและอภิปรายผลถึงรูปแบบการบริการและคาอัตราธรรมเนียมที่เหมาะสมในการขอรบับริการซื้อ

และขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพย 

เอ็มเอไอ โดยที่รูปแบบของความเต็มใจที่จะจายน้ันผูวิจัยไดสรางเหตุการณสมมติข้ึนแตละเหตุการณ

มาจากการทําวิจัยเชิงคุณภาพ และทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัยเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเห็นเปน

รูปธรรมมากข้ึนวาสถานการณใดที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายของคาธรรมเนียมใน การซื้อขายผาน

ทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และถือเปนการสิ้นสุดข้ันตอนการวิจัย 

โดยสามารถสรุปไดดังภาพที่ 9  
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ภาพที่ 9 แสดงข้ันตอนการวิจัย 
 

ศึกษาแนวคดิและทฤษฎีที่

เก่ียวของกับความเต็มใจที่จะจาย 

และการซ้ือขายหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอผาน

ทางอินเทอรเน็ต 

กําหนดสมมติฐาน 

ออกแบบการวิจัย 

กําหนดประชากรและ 

กลุมตัวอยาง 

สรางแบบสอบถาม 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 

แจกสอบถาม 

ตรวจสอบจํานวนและคุณภาพ

แบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูลและจัดทํา

สรุปผลและอภิปราย 

รูปแบบความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการ

ขอรับบริการซ้ือและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซ้ือ

ขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ   

สถานการณที่ 1 สถานการณที่ 2 

ส้ินสุด 

ถอดบทเรียน 

  วิจัยเชิงคุณภาพ 

เริ่มตน 

A 

No 

yes 

A 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบดวย

การการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)มี

รายละเอียดการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 

สวนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

มีผูใหขอมูลหลักในการวิจัย ไดแก เจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน 

(เจาหนาที่การตลาด) ของบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 13 คน

เครื่องมือที่ใชการสัมภาษณเปนการถอดบทเรียนแบบเลาเรื่อง (Story Telling)โดยผูใหขอมลูหลกัจะ

เลาถึงประเด็นดานสถานการณและรูปแบบในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยที่ผานมาของนัก

ลงทุนซึ่งผูวิจัยไดทําการบันทึกเสียงเพื่อนําบทเรียนที่ถอดไดมาสังเคราะหโดยใชวิธีการวิเคราะห

สภาพแวดลอมตามทฤษฎี SWOT Analysis และทฤษฎี TOWS Matrix โดยมีการเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลเรียงลําดับผลวิจัย ดังน้ี 

  สวนที่ 1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมตามทฤษฎี SWOT Analysis 

  สวนที่ 1.2 วิเคราะหกลยุทธ โดยใชทฤษฎี TOWS Matrix 

  สวนที่ 1.3 สมมติสถานการณความเต็มใจที่จะจาย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมตามทฤษฎี SWOT Analysis 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมตามทฤษฎี SWOT Analysis จากการถอดบทเรียนที่มา

จากผลการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักโดยผูวิจัย ดังภาคผนวก ก เปนเครื่องมือในการประเมิน

สถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งจุดออนจากสภาพแวดลอม

ภายในโอกาสอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก สําหรับกําหนดแผนงานโครงการจะใชเปน

แนวทางในการกําหนดวิสัยทัศนและการกําหนดกลยุทธเพื่อใหอุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางที่

เหมาะสม ในที่น้ีผูวิจัยวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการการออกแบบสถานการณสมมติของความเต็ม

ใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตในการวิจัยในสวนถัดไป โดยผล

วิเคราะหมีรายละเอียด ดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 ผลการถอดบทเรียนเจาหนาแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน (เจาหนาที่การตลาด) ตาม

ทฤษฎี SWOT Analysis 

 

Strengths-จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ 

1. เจาหนาทีม่ีประสบการณ 

2. เจาหนาทีส่นใจศึกษาขอมูลและขาวสารตางๆ 

3. เจาหนาที่ใสใจนักลงทุน 

4. เจาหนาทีม่ีผลงานดานการบรหิารพอรตการ 

ลงทุน 

5. เจาหนาทีม่ีความรวดเร็วและแมนยํา 

6. บริษัทมผีลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย 

7. บริษัทมีนักวิเคราะหที่ทําบทวิเคราะหทั้งดาน

พื้นฐานและเทคนิคอล 

8. บริษัทไดรบัรางวัลการันตีผลงานมากมาย 

Weakness-จุดออนหรือขอเสียเปรียบ 

1. บางเรือ่งราวที่เจาหนาที่ไมสามารถจดจํา

รายละเอียดไดอยางชัดเจน 

2. เจาหนาที่ยังไมสามารถศึกษาปจจัยภายนอก

ประเทศไดอยางแทจรงิ 

3. เจาหนาที่แนะนําใหซื้อหลักทรัพยตามบท

วิเคราะหโดยไมดูถึงปจจัยรวม 

4. เจาหนาทีห่ลายทานยังไมมีความชํานาญ

ทางดานเทคนิคอลอยางแทจริง 

5. ในบางครั้งเจาหนาที่อาจจะทําใหนักลงทุน

รูสึกรําคาญใจถามีการติดตอพูดคุยกันบอยมาก

เกินไป 

6. บริษัทยังไมมีระบบรองรับที่สอดคลองตอ

ความตองการของนักลงทุน 

Opprtunities-โอกาส 

1. กราฟเทคนิคสามารถบอกแนวทางการลงทุน 

2. มาตรการของภาครัฐที่ชวยสงเสริมดานการ

ลงทุน 

3. หลักทรัพยที่ทําเขามาทําการซื้อ-ขายในวัน

แรกรวมทั้งหลักทรัพยที่มปีริมาณการซือ้และ

ขายมากทําใหเปนจงัหวะในการเขาไปเก็งกําไร

ในระยะสั้น 

4. เศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกจิภูมิภาคดี 

5. นักลงทุนใหความสําคัญดานความเช่ือเรื่อง

โชคชะตาและโหราศาสตรที่ชวยในการสงเสริม

ดวงชะตาสําหรบัการลงทุน 

 

Threats-อุปสรรค 

1. ขาวลือของตลาดหลักทรัพยทางสื่อสงัคม

ออนไลนตางๆ 

2. การแขงขันการลดคาธรรมเนียมการซือ้และ

ขายหลักทรัพยในอุตสาหกรรม 

3. เหตุการณที่ไมคาดคิดที่เปนขาวรายในตลาด

หลักทรัพย 

4. ความไมแนนอนของการเมืองภายในประเทศ

คาเงินบาทออนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกจิใน

ภูมิภาคผันผวนไปในทิศทางลงเกิดการถอนเม็ด

เงินการลงทุนจากตางชาติในตลาดหลักทรัพย 
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ตารางที่ 17 ผลการถอดบทเรียนเจาหนาแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน (เจาหนาที่การตลาด) ตาม

ทฤษฎี SWOT Analysis (ตอ) 
 

Opprtunities-โอกาส 

6. นักลงทุนจะแนะนําเพื่อนคนรูจักรวมทั้งคนใน

ครอบครัวมารวมลงทุนหลกัทรพัยกับบริษัทหรือ

เจาหนาที่ทีส่ามารถทําผลตอบแทนใหเปนที่นา

พอใจได 

7. นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความทันสมัยชอง

ทางการติดตอสื่อสารสะดวกมากข้ึน 

Threats-อุปสรรค 

5. ปจจบุันนักลงทุนมีชองทางทีส่ามารถเขาถึง

ขอมูลขาวสารไดงายและรวดเร็วจนไมจําเปน 

ตองรบัขอมลูจากทางบริษัทหรือเจาหนาที ่

 

จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis จากการ

ถอดบทเรียนของเจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุน (เจาหนาที่การตลาด) โดยสามารถอธิบาย

เพิ่มเติมไดดังน้ี 

Strengths-จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ 

1.  เจาหนาที่มีประสบการณสามารถคาดการณสถานการณที่จะเกิดข้ึนไดดี รวมทั้ง

สามารถแนะนําการเก็งกําไรใหลูกคาในชวงจังหวะตลาดหลักทรัพยทั้งขาข้ึนและขาลงได 

2.  เจาหนาที่สนใจศึกษาขอมูลและขาวสารตาง ๆ ไดรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

3.  เจาหนาที่ใสใจลูกคาแนะนําการลงทุนตามรูปแบบของนักลงทุนและสามารถพูดคุยกบั

นักลงทุนไดทุกเรื่องนอกเหนือจากเรื่องการลงทุนในหลักทรัพย พรอมทั้งใหคําแนะนําการบริหารการ

จัดการลงทุนของนักลงทุนไปลงทุนในสินทรัพยอื่น เชน การจัดสรรเงินใหนักลงทุนไปลงทุนในกองทุน

ทองกองทุนนํ้ามันกองทุนตางประเทศเปนตน 

4.  เจาหนาที่มีผลงานดานการบริหารพอรตการลงทุนไดผลกําไรเปนที่นาพอใจของนัก

ลงทุน 

5.  เจาหนาที่มีความรวดเร็วและแมนยําในการสงคําสั่งซื้อและขายหลักทรัพย 

6.  บริษัทมีผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลายเชนหลักทรัพยกองทุนรวมเงินฝากสินเช่ือ

การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในนํ้ามันหรือทองคํา เปนตน 

7.  บริษัทมีนักวิเคราะหที่ทําบทวิเคราะหทั้งดานพื้นฐานและเทคนิคอลที่มีประสบการณ

ความชํานาญแมนยําและนาเช่ือถือ 
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8. บริษัทไดรับรางวัลการันตีผลงานมากมาย เชน บทวิเคราะหยอดเย่ียมหลักทรัพยดีเดน

บริษัทธรรมภิบาล เปนตน 

Weakness-จุดออนหรือขอเสียเปรียบ 

1. บางเรื่องราวที่เปนเหตุการณสําคัญทางวิกฤตการณเศรษฐกิจที่สงผลตอตลาด

หลักทรัพยเจาหนาที่ไมสามารถจดจํารายละเอียดไดอยางชัดเจน 

2.  เจาหนาที่ยังไมสามารถศึกษาปจจัยภายนอกประเทศที่มีผลกระทบตอการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยภายในประเทศไดดีเชนเรื่องการเมืองของตางประเทศเศรษฐกิจของตางประเทศราคา

นํ้ามันโลก คาเงิน เปนตน 

3.  เจาหนาที่แนะนําใหซื้อหลักทรัพยตามบทวิเคราะหโดยไมดูถึงปจจัยรวมของตลาดทํา

ใหหลักทรัพยตัวน้ันลงตอตามภาวะตลาดที่เลวราย 

4.  เจาหนาที่หลายทานยังไมมีความชํานาญทางดานเทคนิคอลอยางแทจริง 

5.   ในบางครั้งเจาหนาที่อาจจะทําใหนักลงทุนรูสึกรําคาญใจถามีการติดตอพูดคุยกันบอย

มากเกินไปในชวงเวลาตางๆที่นักลงทุนอาจจะไมสะดวกที่จะใหสนทนาดวย 

6. บริษัทยังไมมีระบบรองรับที่สอดคลองตอความตองการของนักลงทุน เชน บริการแจง

เตือนลูกคาถาหลักทรัพยที่ลูกคาถือมีกําไรหรือขาดทุนต้ังแต 10% ข้ึนไป 

Opprtunities-โอกาส  

1.  กราฟเทคนิคสามารถบอกแนวทางการลงทุนหลักทรัพยไดวาควรจะเปนในทิศทางใด

กราฟเทคนิคถือวาเปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจการลงทุนหลักทรัพยโดยอางอิงจากแนวคิด

หลักการและทฤษฎีตาง ๆ ทําใหมีความแมนยําคอนขางสูง 

2.  มาตรการของภาครัฐที่ชวยสงเสริมดานการลงทุนและกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ

สงผลดีตอพื้นฐานหลักทรัพยรายตัวและภาพรวมของตลาด 

3.  หลักทรัพยที่ทําเขามาทําการซื้อ-ขายในวันแรกรวมทั้งหลักทรัพยที่มีปริมาณการซื้อ-

ขายมากทําใหเปนจังหวะในการเขาไปเก็งกําไรในระยะสั้น 

4.  เศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจภูมิภาคดีคาเงินบาทแข็งมีเม็ดเงินลงทุนจากตางชาติเขา

มาลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนจํานวนมาก 

5.  นักลงทุนใหความสําคัญดานความเช่ือเรื่องโชคชะตาและโหราศาสตรที่ชวยในการ

สงเสริมดวงชะตาสําหรับการลงทุนมากข้ึน 

6.  นักลงทุนจะแนะนําเพื่อนคนรูจักรวมทั้งคนในครอบครัวมารวมลงทุนหลักทรัพยกับ

บริษัทหรือเจาหนาที่ที่สามารถทําผลตอบแทนใหเปนที่นาพอใจได 

7. นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความทันสมัยชองทางการติดตอสื่อสารสะดวกมากข้ึน 

Threats-อุปสรรค 

1. ขาวลือของตลาดหลักทรัพยทางสื่อโซเชียลมีเดียตางๆที่สงผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยรายตัวและภาพรวมของตลาด 
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2.  การแขงขันการลดคาธรรมเนียมการซื้อและขายในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการให

คําแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนมีการแขงขันกันสูงหลังจากการเปดเสรีคาธรรมเนียมต้ังแตป2555 

3.  เหตุการณที่ไมคาดคิดที่เปนขาวรายในตลาดหลักทรัพยสงผลใหราคาหลกัทรพัยลงแรง

ทั้งตลาดราคาของหลกัทรัพยที่มีพื้นฐานดีลงมาตํ่ากวาราคาที่ควรจะเปน 

4.  ความไมแนนอนของการเมืองภายในประเทศคาเงินบาทออนเศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจในภูมิภาคผันผวนไปในทิศทางลงเกิดการถอนเม็ดเงินการลงทุนจากตางชาติในตลาด

หลักทรัพย 

5.  ปจจุบันนักลงทุนมีชองทางที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงายและรวดเร็วจนไม

จําเปนตองรับขอมูลจากทางบริษัทหรือเจาหนาที่ 

สวนท่ี 1.2 วิเคราะหกลยุทธ โดยใชทฤษฎี TOWS Matrix 

ผูวิจัยนําผลการวิเคราะห SWOT Analysis มาวิเคราะหกลยุทธ โดยใชทฤษฎี TOWS 

Matrix โดยสรุปไดดังตารางที่ 18 

 

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหตามทฤษฎี TOWS Matrix จากถอดบทเรียนเจาหนาที่แนะนําการลงทุน

ดานตลาดทุน (เจาหนาที่การตลาด) 

 

การวิเคราะหหาสถานการณของนักลงทุนใน

การซื้อขายหลักทรัพยเชิงรุก (SO) 

S1 S4 O6 การันตีผลตอบแทนใหกับลูกคาใน

การลงทุนหลกัทรพัย 

S2 O3 มีเจาหนาที่แนะนําหลกัทรัพยเกง็กําไร

รายวันทุกๆวันกอนตลาดหลักทรัพยเปดทําการ

(อางอิงจากกราฟเทคนิคและบทวิเคราะห) 

S3 O5 มีบรกิารดูดวงจากหมอดูสําหรับนัก

ลงทุนกอนเปดบญัชีซื้อขายหลักทรัพย 

S5 O7 เพิ่มชองทางการสงคําสัง่ซื้อขายหลัก 

ทรัพยใหเหมาะสมกบันวัตกรรมและเทคโนโลยี 

S6 S8 O4 ออกผลิตภัณฑทางการเงินให

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจอยูตลอดเวลา

เพื่อใหนักลงทุนมทีางเลือกในการลงทุน 

การวิเคราะหหาสถานการณของนักลงทุนใน

การซื้อขายหลักทรัพยเชิงพัฒนา (WO) 

W1 O1 มีกราฟเทคนิคทีส่ามารถระบุเหตุการณ

ในชวงน้ันได 

W2 W4 O1 O6 มีการฝกอบรมเจาหนาที่อยาง

สม่ําเสมอเพื่อเสริมสรางความรูและพฒันา

ศักยภาพสําหรับใหคําแนะนําการลงทุนแกนัก

ลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

W3 O4 มีทีมนักวิเคราะหแนะนําแนวทางการ

ลงทุนใหกบัเจาหนาทีทุ่กๆวันเพื่อไปวางแผนการ

ลงทุนใหกบันักลงทุนใหเหมาะสมกบั

สถานการณปจจบุันตาง ๆ 

W5 O7 เพิ่มชองทางการใหขอมูลขาวสารนัก

ลงทุนใหหลากหลายชองทาง 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหตามทฤษฎี TOWS Matrix จากถอดบทเรียนเจาหนาที่แนะนําการลงทุน

ดานตลาดทุน (เจาหนาที่การตลาด) (ตอ) 

 

S6 S8 O4 ออกผลิตภัณฑทางการเงินให

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจอยูตลอดเวลา

เพื่อใหนักลงทุนมทีางเลือกในการลงทุน 

S7 O1 O2 มีทีมนักวิเคราะหที่มีความแข็งแกรง

ชํานาญทางดานพื้นฐานและกราฟเทคนิค

วิเคราะหหลกัทรพัยรายตัวที่มผีลประโยชนจาก

การกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐทัง้ปจจบุันและ

อนาคต 

W6 O5 มีการจัดสัมมนาจากหมอดูทีม่ีช่ือเสียง

ดานการดูดวงตลาดหลักทรัพยเพื่อใหนักลงทุนที่

มีความเช่ือในเรือ่งดวงมทีางเลือกในการชวย

ตัดสินดานการลงทุน 

W5 O7 พัฒนาระบบออนไลนที่สามารถแจง

เ ตือนนักลงทุนไดวาหลักทรัพยที่ นักลงทุน

ตองการซื้อหรือขายมาถึงชวงราคาที่ลูกคา

ตองการทํารายการแลวทําใหลูกคาไมตองเฝา

หนาจอตลอดเวลา 

การวิเคราะหหาสถานการณของนักลงทุนใน

การซื้อขายหลักทรัพยเชิงปองกัน(ST) 

S1 T3 เจาหนาที่มปีระสบการณจะรูแนว

ทางการบรหิารการจัดการพอรตการลงทุน

หลักทรัพยในชวงเวลาที่มีขาวรายที่ทําใหราคา

ตลาดหุนลงอยางหนัก 

S2 S7T1 มีทีมตรวจสอบขาวลือในตลาด

หลักทรัพยวาขาวมีขอเท็จจรงิอยางไรใหรวดเร็ว

ทันตอเหตุการณ 

S3 S4 T2 เนนการใหบริการที่ทําใหนักลงทุน

เต็มใจจายคาธรรมเนียมเพื่อแลกกบัการบรกิาร

ที่พึงพอใจทัง้ในดานการดูแลและผลตอบแทนที่

นักลงทุนไดรับ 

S6 S8 S7 T5 มีทีมวิเคราะหที่มเีอกลักษณ

แนวคิดเฉพาะตัวหรือชวนนักลงทุนทีป่ระสบ

ความสําเรจ็มารวมในอยูในทีมเพื่อใหนักลงทุน

รูสึกอยากติดตามรวมทั้งลงบทวิเคราะหแบบ

เปดเผยขอมลูผานชองทางการสื่อสาร 

การวิเคราะหหาสถานการณของนักลงทุนใน

การซื้อขายหลักทรัพยเชิงรับ(WT) 

W6 T2  มีการแจงเตือนจากนักวิเคราะห

ลวงหนาทนัตอเหตุการณใหเจาหนาที่และนัก

ลงทุนทราบวาถาเหตุการณแบบน้ีที่เคยเกิดข้ึนมี

ผลที่ตามมาเปนอยางไรหรือเหตุการณแบบน้ี

เกิดข้ึนแลวคาดการณวาจะมีผลตอตลาดใน

รูปแบบใด 

W2 W4 T4 จัดทําแบบทดสอบเปนKPI 

ประเมินเจาหนาที่เพือ่ใหเจาหนาที่ไดพัฒนา

ศักยภาพอยูตลอดเวลา 

W5 T5 แจงใหนักลงทุนทราบถึงชองทางการ

ติดตอสื่อสารกบัทางบริษัทและเจาหนาที่มี

ชองทางใดบาง 

W6 T2 วางแผนพฒันาระบบใหสอดคลองตอ

ความตองการของนักลงทุนในทกุๆดาน 
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จากตารางที่ 18 ผูวิจัยสนใจในการวิเคราะหหาสถานการณของนักลงทุนในการซื้อขาย

หลักทรัพยเชิงรุก (SO) และสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมไดดังน้ี 

การวิเคราะหหาสถานการณของนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพยเชิงรุก (SO) 

1.  การันตีผลตอบแทนใหกับลูกคาในการลงทุนหลักทรัพยในตลาดเอ็มเอไอในแตละไตร

มาสโดยอางอิงจากดัชนีผลตอบแทนรวมหรือTotal Return Index (TRI) (ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย) อยางเชน ในป 2557 บวกไป 98.95% หุนที่เปนผูนําในตลาดเอ็มเอไอคือ Energy 

Absolute (EA) ซึ่งมีสัดสวนมูลคาตลาดถึง 24% หรือเกือบ 1 ใน4 ทําใหคาเฉลี่ยในผลตอบแทนสูง

เกินกวาที่ควรจะเปนจึงคํานวณโดยตัดมูลคาผลตอบแทนของหลักทรัพย EA ออกจะเหลือผลตอบแทน

ในตลาดเอ็มเอไอเหลือ74.95 % เพื่อปองกันความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดเอ็มเอไอ เน่ืองจาก

หลักทรัพยในกลุมน้ีมีความผันผวนสูงกวากลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ เปนอยางมากจึงควรกําหนดการันตี

ผลตอบแทนเพียง 10 % ของผลตอบแทนในไตรมาสแรก ป 2558 ของตลาดเอ็มเอไอทั้งหมดคือ 7.5  

2. มีเจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุนแนะนําหลักทรัพยในตลาดเอ็มเอไอสําหรับ

เก็งกําไรรายวันทุก ๆ  วันกอนตลาดหลักทรัพยเปดทําการโดยอางอิงจากกราฟเทคนิคและบทวิเคราะห

รวมถึงแนวโนมความนาจะเปนของสถานการณการลงทุนจากประสบการณของเจาหนาที่แนะนําการ

ลงทุนดานตลาดทุน 

3. มีบริการดูดวงจากหมอดูตามหลักโหราศาสตรไทยสําหรับนักลงทุนกอนเปดบัญชีซื้อ

ขายหลักทรัพยเช็คดวงตามลัคนาหรือราศีเกิดของนักลงทุนเพื่อใหนักลงทุนไดเลือกเจาหนาที่แนะนํา

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวลูกคา 

4. เพิ่มชองทางการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยและออกแบบโปรแกรมการลงทุน

หลักทรัพยใหเหมาะสมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหเหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการของนัก

ลงทุนเชนสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานทางโปรแกรมทางออนไลน (Line) เปนตน 

5. ออกผลิตภัณฑทางการเงินใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจอยูตลอดเวลา เพื่อใหนัก

ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เชน การออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

(Derivative Warrants) หรือ DW ในกลุมหลักทรัพยตลาดเอ็มเอไอเปนตราสารที่ผูออกใหสิทธิกับผู

ซื้อในการซื้อหลักทรัพยอางอิงในอนาคตในราคาจํานวนและเวลาที่กําหนดโดยผูออก DW เปนบริษัท

หลักทรัพย ซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียนผูออกหลักทรัพยอางอิงสามารถเก็งกําไรได ทั้งตลาดขาข้ึนและ

ขาลงในจํานวนเงินลงทุนที่ถูกกวาซื้อหลักทรัพยที่ถูกอางอิง รวมถึงการออกหุน IPO ในที่เปนธุรกิจ

SME ที่เปนที่รูจักของนักลงทุนและมีการเติบโตของธุรกิจในอนาคตไดดี เปนตน 

6. มีทีมนักวิเคราะหที่มีความแข็งแกรงชํานาญทั้งทางดานพื้นฐานและกราฟเทคนิค

วิเคราะหหลักทรัพยในตลาดเอ็มเอไอ โดยเฉพาะที่ไดรับผลประโยชนจากการกระตุนเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ ทั้งปจจุบันและอนาคต พรอมทั้งมีการอัพเดทสถานการณทั่วถึง โดยการกระจายขอมูล

ขาวสารผานชองทางโซเชียลตาง ๆ เชน โปรแกรมทางออนไลน(Line) อีเมลลFacebook  เปนตน 
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สวนท่ี 1.3 สมมติสถานการณความเต็มใจท่ีจะจาย 

การวิเคราะหในวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการเช่ือมตอในงานวิจัยสวนตอไป ผูวิจัยสามารถ

นํามาสังเคราะหโดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 19 

 

ตารางที่ 19 ผลการสังเคราะหสถานการณความเต็มใจที่จะจาย 

 

สถานการณความเต็มใจท่ีจะจาย 

สถานการณท่ี 1 สถานการณท่ี 2 

เมื่อทานเปนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

ที่ตองการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ตกับบริษัทหลักทรัพย ทานจะไดรับ

บริการจากบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย คือ ทาน

จะไดรับคําแนะนําการลงทุนจากเจาหนาที่แนะนํา

การลงทุนดานตลาดทุนต้ังแตพื้นฐานการลงทุนไป

จนถึงเทคนิคที่สูงข้ึนจนกวาจะมีความชํานาญใน

เรื่องการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย และชวยทานใน

การบริหารจัดการพอรตการลงทุน มีการแจง

เตือนสถานการณที่สงผลตอราคาหลักทรัพยจาก

เจาหนาที่  รวมถึงมีทีมนักวิเคราะหที่มีความ 

สามารถเฉพาะทางในการวิเคราะหหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพย  เชน หลักทรัพย ในตลาด

หลักทรัพยใดที่ไดรับประโยชนจากการกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐในปจจุบัน และอนาคต  

เปนตน 

เมื่อทานเปนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

ที่ตองการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ตกับบริษัทหลักทรัพย ทานจะไดรับ

บริการทางออนไลนจากบริษัทหลักทรัพย คือ

ทานจะไดรับบริการขอมูล และขาวสารทาง

ชองทางอินเทอรเน็ตที่บอกถึงความเคลื่อนไหว

เพื่อใชประกอบการตัดสินใจลงทุน เชน อัตรา

แลกเปลี่ ยนเงินตราระหวางประเทศ อัตรา

ดอก เบี้ ย  ดั ช นี ร าคาหุ นตลาดหลั กทรั พย

ตางประเทศ เปนตนมีระบบการซื้อขายหลักทรัพย

ทางอินเทอรเน็ตที่รองรับทั้งเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องมือสื่อสารได มีระบบความปลอดภัยที่

แนนหนา รวดเร็วในการสงคําสั่งซื้อขาย และ

สามารถทําธุรกรรมทางการเงิน เชน ฝาก-ถอน 

โดยสงคําสั่งผานทางชองออนไลนของบริษัทได

เลยพรอมทั้งมีโปรแกรมกราฟเทคนิคที่อัพเดทอยู

ตลอดเวลาเปนเครื่องมือในการชวยตัดสินใจการ

ลงทุน 
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จากตารางที่ 19 ผูวิจัยสามารถนํามาสังเคราะหเพื่อแยกออกเปนประเด็น 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นดานการใหบริการของบุคลากรในองคกร และประเด็นดานการใหบริการระบบออนไลน

ขององคกร ทําใหสามารถสรางสถานการณสมมติได 2 สถานการณสําหรับการประเมินมูลคาความ

เต็มใจจะจายโดยใชเทคนิคContingent Valuation Method (CVM) ใหไดซึ่งความเต็มใจที่จะ

จ ายคาธรรมเนียมในการขอรับบร ิการซื ้อและขายหลักทรัพย ดวยวิธ ีการซื ้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 

สวนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 410 คน ในการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยดําเนินการประมวลผลดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS โดยผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปน้ี 

  N  = จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

  Mean  = คาเฉลี่ย 

  2  = คาไค-สแควร 

  P-value  = มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

  V  = การวัดความเขมของความสัมพันธทางสถิติ Cremer’s V 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัยในรูปแบบของ

ตาราง และการบรรยายประกอบ โดยเรียงลําดับผลการวิจัย ดังน้ี 

สวนที่ 2.1 ขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคล 

สวนที่ 2.2 ขอมูลทั่วไปของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สวนที่ 2.3 ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย 

สวนที่ 2.4 ขอมูลเกี่ยวกับมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อ

และขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

สวนที่ 2.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผลการวิเคราะห 

สวนท่ี 2.1 ขอมูลท่ัวไปดานปจจัยสวนบุคคล 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ลงทุนทางการซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางใด ประเภทบัญชีหลักทรัพยที่ใชในการซื้อขายของกลุม

ตัวอยาง 410 คนโดยการหาคารอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลแสดงในตารางที่ 20 ดังน้ี 
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ตารางที่ 20 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

 

ขอมูลท่ัวไปดานปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n = 410) รอยละ 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

261 

149 

 

63.70 

36.30 

2. อายุ 

- 20-30 ป 

- 31-40 ป 

- 41-50 ป 

- 51-60 ป 

- 60 ปข้ึนป 

 

119 

191 

72 

20 

8 

 

29.00 

46.60 

17.60 

4.90 

2.00 

3. สถานภาพสมรส 

- โสด 

- สมรส 

- หยา/หมาย 

 

248 

152 

10 

 

60.50 

37.10 

2.40 

4. ระดับการศึกษา 

- ตํ่ากวาปริญญาตร ี

- ปริญญาตรี 

- สูงกวาปริญญาตรี 

 

12 

282 

116 

 

2.90 

68.80 

28.30 

5. อาชีพ  

- นักศึกษา 

- ลูกจาง/พนักงานเอกชน 

- ขาราชการ/รัฐวิสากิจ 

- เจาของกิจการ/หุนสวน 

- เกษียณ 

- อื่น ๆ ไดแก พอบาน/แมบาน/นักลงทุน 

 

29 

221 

58 

68 

18 

16 

 

7.10 

53.90 

14.10 

16.60 

4.40 

3.90 
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ตารางที่ 20 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล (ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไปดานปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n = 410) รอยละ 

6. รายไดสุทธิตอเดือน 

- ตํ่ากวาหรือเทากับ 50,000 บาท 

- 50,001 – 100,000 บาท 

- 100,001 – 500,000 บาท 

- 500,001 – 1,000,000 บาท 

- มากกกวา 1,000,000 บาท 

 

116 

208 

66 

18 

2 

 

28.30 

50.70 

16.10 

4.40 

0.50 

7. ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางใด 

- ผานเจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุน 

  (เจาหนาที่การตลาด) 

- ผานทางอินเทอรเน็ต 

- ทั้ง 2 ชองทาง 

 

 

0 

337 

73 

 

 

0 

82.20 

17.80 

8. ประเภทบัญชีหลักทรัพยที่ใชในการซื้อขาย 

- บัญชีแคชบาลานซ 

- บัญชีเงินสด 

- ทั้ง 2 ประเภทบัญชี 

 

304 

94 

12 

 

74.10 

22.90 

2.90 

 

จากตารางที่ 20 แสดงใหเห็นวา 

เพศ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 63.70 และเปนเพศหญิง 

จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 36.30 

อายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 46.60 รองลงมา 

ไดแก อายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.00 และนอยที่สุด ไดแก อายุ 60 ป

ข้ึนไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 

สถานภาพ สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมา 

ไดแก สถานภาพสมรส จํานวน 152 คิดเปนรอยละ 37.10 และนอยที่สุดไดแก หยา/หมาย จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 2.40 

ระดับการศึกษา สวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 

68.80 รองลงมา ไดแก สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 28.30 และนอยที่สุด 

ไดแก ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.90 
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อาชีพ สวนใหญเปนลูกจาง/พนักงานเอกชน จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 53.90 

รองลงมา ไดแก เจาของกิจการ/หุนสวน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 16.60 และนอยที่สุด ไดแก 

เกษียณ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.40 และอื่น ๆ ไดแก พอบาน/แมบาน/นักลงทุน จํานวน 16 

คน คิดเปนรอยละ 3.90 

รายไดสุทธิตอเดือน สวนใหญมีรายไดสุทธิตอเดือนระหวาง 50,000 – 100,000 บาท 

จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 50.70 รองลงมา ไดแก รายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 50,000 บาท 

จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 28.30 และนอยที่สุด ไดแก มากกวา 1,000,000 บาท จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 0.50 

ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยผานชองใด สวนใหญผานทางอินเทอรเน็ต จํานวน 337 คน คิด

เปนรอยละ 82.20 รองลงมา ไดแก ผานทั้ง 2 ชองทาง จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 17.80 และ

นอยที่สุด ไดแก ผานเจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุน (เจาหนาที่การตลาด) จํานวน 0 คน 

คิดเปนรอยละ 0 

ประเภทบัญชีหลักทรัพยที่ใชในการซื้อขาย สวนใหญเปดประเภทบัญชีแคชบาลานซ 

จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 74.10 รองลงมาไดแก บัญชีเงินสด จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 

22.90 และนอยที่สุด ไดแก เปดบัญชีทั้ง 2 ประเภทบัญชี จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.90 

สวนท่ี 2.2 ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ ไดแก ลักษณะการลงทุนสัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนสัดสวนการรับความเสี่ยงดาน

การขาดทุนมูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครั้งเศรษฐกิจโลก

และเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลในการตัดสินใจในการซื้อและขายหลักทรัพย ในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลในการตัดสินใจในการซื้อและขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และการบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยดาน

การบริการอินเทอรเน็ตที่สงผลในการตัดสินใจในการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

ของกลุมตัวอยางจํานวน 410 คน โดยการหาคารอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 21 

ดังน้ี 
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ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละของขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 

ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนัก

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

จํานวน (n = 410) รอยละ 

1. ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

- ลงทุนระยะสั้น/เก็งกําไร (ระยะเวลาตํ่ากวา3 เดือน) 

- ลงทุนระยะกลาง (ระยะเวลา3-6 เดือน) 

- ลงทุนระยะยาว (มากกวา6 เดือนขึ้นไป) 

 

187 

159 

64 

 

45.60 

38.80 

15.60 

2. สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

เมื่อเทียบกับทรัพยสิน 

- ตํ่ากวารอยละ 10 

- รอยละ 10-30  

- รอยละ 30-60   

- มากกวารอยละ 60 

 

 

84 

188 

104 

34 

 

 

20.50 

45.90 

25.40 

8.30 

3. สัดสวนการรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาด 

   หลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุน 

- ตํ่ากวารอยละ 10 

- รอยละ 10 - 20 

- รอยละ 20 - 50 

- มากกวารอยละ 50 

 

 

49 

205 

114 

42 

 

 

12.00 

50.00 

27.80 

10.20 

4. มูลคาการซื้อและขายหลกัทรพัยในตลาหลักทรัพย 

เอ็มเอไอในแตละครัง้ 

   - นอยกวาหรือเทากบั 300,000 บาท 

   - 300,001-500,000บาท 

   - 500,001-700,000 บาท 

   - 700,001-1,000,000 บาท 

   - มากกวา 1,000,000 บาท 

 

 

336 

46 

20 

5 

3 

 

 

82.00 

11.20 

4.90 

1.20 

0.70 
 

 

 



103 
 

ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละของขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ (ตอ) 

 

ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนัก

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

จํานวน (n = 410) รอยละ 

5. เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกจิภายในประเทศทีส่งผล 

   ตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด 

   หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

- เศรษฐกจิในตางประเทศ 

- เศรษฐกจิภายในประเทศ 

 

 

 

18 

251 

 

 

 

4.40 

61.20 

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 

- การเมืองและนโยบาลของรัฐบาลตางประเทศ 

- การเมืองและนโยบาลของรัฐบาลในประเทศ 

- ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยตางประเทศ 

- กระแสเงินตางชาติในตลาดหลักทรัพยฯ 

24 

11 

75 

25 

6 

5.90 

2.70 

18.30 

6.10 

1.50 

6. การเขาถึงขอมลูเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัด 

สินใจซือ้และขายหลักทรพัยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

- หองสมุดมารวยและตลาดหลักทรัพยฯ 

- ขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน 

- ทางโทรทัศน,วิทยุ 

- บริษัทหลักทรัพย 

- เจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุน 

 

 

46 

208 

9 

95 

52 

 

 

11.20 

50.70 

2.20 

23.20 

12.70 

7. การบรกิารและการใหขอมลูของบริษัทหลักทรัพยใน 

การซื้อขายหลกัทรพัยผานทางอินเทอรเน็ตทีส่งผลตอ 

การตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาหลักทรัพย 

เอ็มเอไอ 

- การใหขอมูลหลกัทรัพยรายตัวและบทวิเคราะห 

หลักทรัพยตาง ๆ 

- การใหขอมูลการซือ้และขายหลกัทรพัยในรูปแบบ 

 

 

 

 

 

284 

56 

 

 

 

 

 

69.30 

13.70 
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ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละของขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ (ตอ) 

 

ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนัก

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

จํานวน (n = 410) รอยละ 

- บริการธุรกรรมการซื้อและขายหลักทรัพยทีห่ลาก 

หลายนอกเหนือจากโปรแกรมมาตรฐานที่ตลาดหลกั 

ทรัพยฯ กําหนดใหม ี

- มีธุรกรรมทางการเงินผานทางชองทางอินเทอรเน็ต 

ของบริษัทหลักทรัพยได 

- ความปลอดภัยดานการใชระบบธุรกรรมการซื้อขาย 

ผานอินเทอรเน็ต 

 

 

32 

 

17 

 

21 

 

 

7.80 

 

4.10 

 

5.10 

 

จากตารางที่ 21 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 410 คน 

ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ สวนใหญลงทุนสั้น/เก็งกําไร (ระยะเวลาตํ่า

กวา 3 เดือน) จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 45.60 รองลงมา ไดแก ลงทุนระยะกลาง (ระยะเวลา3-

6 เดือน) จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 38.80 และนอยที่สุด ไดแก ลงทุนระยะยาว (มากกวา 6 

เดือนข้ึนไป) จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 15.60  

สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับทรัพยสินสวนใหญ

เลือกระหวางรอยละ10-30 จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 45.90 รองลงมา ไดแก รอยละ30-60 

จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 25.40 และนอยที่สุด ไดแก มากกวารอยละ 60 จํานวน 34 คิดเปน

รอยละ 8.30 

สัดสวนการรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงิน

ลงทุน สวนใหญเลือกระหวางรอยละ10-20 จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา ไดแก 

รอยละ20-50 จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 27.80 และนอยที่สุด ไดแก มากกวารอยละ 42 คิด

เปนรอยละ 10.20 

มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครั้งสวนใหญเลือก

นอยกวาหรือเทากับ 300,000 บาท จํานวน 336 คน คิดเปนรอยละ 82.00 รองลงมา ไดแก 

300,001-500,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.20 และนอยที่สุด ไดแก 700,001-

1,000,000 บาท และมากกวา 1,000,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.70 
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เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพย

หลักทรัพยเอ็มเอไอสวนใหญเลือก เศรษฐกิจภายในประเทศ จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 61.20 

รองลงมา ไดแก การเมืองและนโยบายของรัฐบาลภายในประเทศ จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 

18.30 และนอยที่สุด ไดแก กระแสเงินตางชาติในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 

1.50 

การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ สวนใหญเลือกขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน จํานวน 208 คน คิดเปนรอย

ละ 50.70 รองลงมา ไดแก บริษัทหลักทรัพย จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.20 และนอยที่สุด 

ไดแก ทางโทรทัศน,วิทยุ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.20 

การบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอสวนใหญเลือก

การใหขอมูลหลักทรัพยรายตัวและบทวิเคราะหหลักทรัพยตางๆ จํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 

69.30 รองลงมา ไดแก บริการธุรกรรมการซื้อและขายหลักทรัพยที่หลากหลายนอกเหนือจาก

โปรแกรมมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดใหมี จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 13.70 และนอย

ที่สุด ไดแก มีธุรกรรมทางการเงินผานทางชองทางอินเทอรเน็ตของบริษัทหลักทรัพยไดจํานวน 17 คน 

คิดเปนรอยละ 4.10 

สวนท่ี 2.3 สถานการณความเต็มใจท่ีจะจายอัตราคาธรรมเนียมในซื้อและขาย

หลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

ผลการวิเคราะหสถานการณความเต็มใจที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขาย

หลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอของกลุมตัวอยาง 410 คน โดยการหาคารอยละ 

ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 22 ดังน้ี 
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ตารางที่ 22 จํานวนและรอยละความเต็มใจที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและ

ขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง 

 

ความเต็มใจท่ีจะจายอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพย 

จํานวน (n = 410) รอยละ 

สถานการณที่ 1  

การไดรับบรกิารจากบุคลากรของบริษัทหลกัทรพัย 

เต็มใจ 

ไมเต็มใจ 

สถานการณที่ 2  

การไดรับบรกิารจากทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพย 

เต็มใจ 

ไมเต็มใจ 

 

 

278 

132 

 

 

118 

292 

 

 

67.80 

32.20 

 

 

28.80 

71.20 

 

จากตารางที่ 22 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 410 คน 

ในสถานการณที่ 1 การไดรับบริการจากบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย เต็มใจที่จะจาย

อัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

จํานวน 278 คิดเปนรอยละ 67.80 และไมเต็มใจ จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 32.20 

ในสถานการณที่ 2 การไดรับบริการจากทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพย เต็มใจที่จะ

จายอัตราคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 28.80 และไมเต็มใจ จํานวน 292 คน คิดเปนรอยละ 

71.20 

สวนท่ี 2.4 ขอมูลเก่ียวกับมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขาย

หลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับมูลคาความเต็มใจที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขาย

หลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอตามชวงราคาของแตละสถานการณทั้งสิ้น 8 ชวง

ของอัตราคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย ของกลุมตัวอยาง จํานวน 410 คน โดยการหาคา

รอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 23– 24 ดังน้ี 
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ตารางที่ 23 จํานวนและรอยละของอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยในสถานการณที่ 1  

 

สถานการณท่ี 1 การไดรับบริการจากบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย 

อัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยจาก

มูลคาการซื้อขาย 1,000,000 บาท (บาท) 

จํานวน 

(n = 410) 

รอยละ 

5,625.00 13 3.20 

4,678.50 17 4.10 

3,437.50 36 8.80 

2,812.50 212 51.70 

2,187.50 18 4.40 

1,562.50 67 16.30 

937.50 41 10.00 

0  6 1.50 

 

จากตารางที่ 23 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 410 คน  

สถานการณที่ 1 การไดรับบริการจากบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยโดยมี อัตรา

คาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยจากมูลคาการซื้อขาย 1,000,000 บาท ที่กลุมตัวอยางเต็มใจที่จะ

จายสวนใหญ คือ มูลคา 2,812.50 บาท จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 51.70 รองลงมา ไดแก 

1,562.50 จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.30นอยที่สุด คือ 5,625 บาท จํานวน 13 คน คิดเปน

รอยละ 3.20 รวมไปถึง 0 บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 

จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลนํ้าหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจายมีมูลคา 

2,601 บาท ดังน้ัน จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจายอัตรา

คาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยจากมูลคาการซื้อขาย 1,000,000 บาท ในระดับอัตรา

คาธรรมเนียมโดยเฉลี่ยเทากับ 2,601 บาท หรือคิดเปนอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพย

ประมาณ 0.26% 
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ตารางที่ 24 จํานวนและรอยละของอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยในสถานการณที่ 2  

 

สถานการณท่ี 2 การไดรับบริการจากทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพย 

อัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยจาก

มูลคาการซื้อขาย 1,000,000 บาท (บาท) 

จํานวน (n = 410) รอยละ 

4,500 12 2.90 

3,750 24 5.90 

2,750 64 15.60 

2,250 18 4.40 

1,750 48 11.70 

1,250 77 18.80 

250 139 33.90 

0  28 6.80 

 

จากตารางที่ 24 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 410 คน  

สถานการณที่ 2 การไดรับบริการจากทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพยโดยมีอัตรา

คาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยจากมูลคาการซื้อขาย 1,000,000 บาท ที่กลุมตัวอยางเต็มใจที่จะ

จายสวนใหญ คือ มูลคา 250 บาท จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 33.90 รองลงมา ไดแก 1,250 

บาท จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 18.80 และนอยที่สุด คือ 4,500 บาท จํานวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 2.90 รวมไปถึง 0 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 6.80 

จากขอมูลดังกลาว เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลนํ้าหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจายมีมูลคา 

1,268.29 บาท ดังน้ัน จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจายอัตรา

คาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยจากมูลคาการซื้อขาย 1,000,000 บาท ในระดับอัตรา

คาธรรมเนียมโดยเฉลี่ยเทากับ 1,403.66 บาท หรือคิดเปนอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพย 

ประมาณ 0.14% 
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ตารางที่ 25 สรุปอัตราคาธรรมเนียมที่เต็มใจที่จะจาย จําแนกตามสถานการณที่กลุมตัวอยางเลือก 

 

 อัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยจากมูลคาการซือ้ขาย 

1,000,000 บาท 

สถานการณ อัตราเริ่มตน 

(บาท) 

ประมาณ 

 (%) 

อัตราเต็มใจท่ี

จะจาย 

(บาท) 

ประมาณ 

 (%) 

สถานการณที่ 1 การไดรบั

บริการจากบุคลากรของ

บริษัทหลกัทรพัย 

 

2,500 

 

0.25 % 

 

2,601 

 

0.26 % 

สถานการณที่ 2 การไดรบั

บริการจากทางออนไลน

ของบริษัทหลักทรัพย 

 

 

2,000 

 

 

0.20 % 

 

 

1,403.66 

 

 

0.14 % 

 

จากตารางที่ 25 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 410 คน 

จากสถานการณที่ 1 การไดรับบริการจากบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย พบวา อัตรา

คาธรรมเนียมที่เต็มใจที่จะจายระดับอัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ยเทากับ 2,601 บาท หรือคิดเปนอัตรา

คาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพย ประมาณ 0.26 % และสถานการณที่ 2 การไดรับบริการจาก

ทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพยอัตราคาธรรมเนียมที่เต็มใจที่จะจายระดับอัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ย

เทากับ 1,268.29 บาทหรือ คิดเปนอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพย ประมาณ 0.127 % 

เมื่อพิจารณาตามสถานการณพบวา สถานการณที่ 1 มีความเต็มใจที่จะจายมากกวาอัตราเริ่มตน 101 

บาท คิดเปนอัตราประมาณ 0.01% และสถานการณที่ 2 มีความเต็มใจที่จะจายนอยกวาอัตราเริ่มตน 

596.34 บาท คิดเปนอัตราประมาณ 0.06 % 

สวนท่ี 2.5 การทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมใน

การซื้อขายหลักทรัพยของกลุมตัวอยางทั้งหมด 410 ตัวอยาง โดยอาศัยเครื่องมือทางสถิติ คือ การ

วิเคราะหคาไค-สแควร มีตัวแปรคือ พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนเอ็มเอไอ ไดแก 

ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอสัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย        

เอ็มเอไอเมื่อเทียบกับทรัพยสินสัดสวนการรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

เมื่อเทียบกับเงินลงทุนมูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครั้ง 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลในการตัดสินใจตอการซื้อและขายหลักทรัพย
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หลักทรัพยเอ็มเอไอการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลในการตัดสินใจตอการซื้อและขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และการบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการ

ซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตาราง 26– 32 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 26 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 : ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอ

ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อ

ขายผานทางอินเทอรเน็ต 

 

 

ลักษณะการลงทุนใน 

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

สถานการณท่ี 1 สถานการณท่ี 2 

เต็มใจ 

(คน) 

ไมเต็มใจ

(คน) 

เต็มใจ 

(คน) 

ไมเต็มใจ

(คน) 

ลงทุนระยะสั้น/เก็งกําไร 

(ระยะเวลาตํ่ากวา 3 เดือน) 

118 69 44 116 

ลงทุนระยะกลาง (ระยะเวลา 3-6 เดือน) 108 51 57 129 

ลงทุนระยะยาว (มากกวา 6 เดือนข้ึนไป) 52 12 17 47 

รวม 278 132 118 292 

 

สถานการณที่ 1  2 = 197.869  V  = 0.695  P-value = 0.000 

สถานการณที่ 2 2 = 109.319  V  = 0.516  P-value = 0.000 

 

จากตารางที่  26 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาลักษณะการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผาน ทางอินเทอรเน็ตซึ่งผูศึกษาทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ ดังน้ี 

สถานการณที่ 1 มีคา 2ทางสถิติไดคาเทากับ197.869 และมีคา P-value= 0.000 ซึ่งมี

คานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐานน่ันคือ ประชากรที่มี

ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอตางกัน มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที่ 1  

หรือในอีกความหมายคือ ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะ

จายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตใน

สถานการณที่ 1  
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สถานการณที่ 2 มีคา 2ทางสถิติไดคาเทากับ 109.319 และมีคา P-value= 0.000ซึ่งมี

คานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05จึงไมยอมรับสมมติฐาน น่ันคือ ประชาชนที่มี

ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอตางกันในสถานการณที่ 2 มีความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตาง

กัน หรือในอีกความหมายคือ ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจ

ที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต

ในสถานการณที่ 2 

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา 

ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียม

ในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1คิด

เปนรอยละ 69.50 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูงและสถานการณที่ 2 คิด

เปนรอยละ 51.60 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 27 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 : สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อ

เทียบกับทรัพยสินมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและ

ขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

 

 

สัดสวนเงินท่ีมีไวเพ่ือลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับ

ทรัพยสิน 

สถานการณท่ี 1 สถานการณท่ี 2 

เต็มใจ 

(คน) 

ไมเต็มใจ

(คน) 

เต็มใจ 

(คน) 

ไมเต็มใจ

(คน) 

ตํ่ากวารอยละ 10 54 30 51 33 

รอยละ 10 - 30 152 36 39 149 

รอยละ 30 - 60   64 40 17 87 

มากกวารอยละ 60 8 26 11 23 

รวม 278 132 118 292 

 

สถานการณที่ 12 =238.802 V  = 0.763 P-value = 0.000 

สถานการณที่ 22 = 122.924 V  = 0.548  P-value = 0.000 

 

จากตารางที่ 27 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาสัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับทรัพยสินมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผาน ทางอินเทอรเน็ต ซึ่งผูศึกษาทดสอบสมมติฐาน

ดวยคาสถิติ ดังน้ี 

สถานการณที่ 1 คา 2ทางสถิติไดคาเทากับ 238.802 และมีคา P-value= 0.000 ซึ่งมี

คานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน น่ันคือ ประชาชนที่มี

สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เมื่อเทียบกับทรัพยสินตางกัน มีความเต็มใจที่

จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต

แตกตางกันในสถานการณที่ 1  หรือในอีกความหมาย คือ สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ เมื่อเทียบกับทรัพยสินมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณในสถานการณที ่1 

สถานการณที่ 2 คา 2ทางสถิติไดคาเทากับ 122.924 และมีคา P-value= 0.000 ซึ่งมี

คานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน น่ันคือ ประชาชนที่มี

สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับทรัพยสินตางกัน มีความเต็มใจที่
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จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต

แตกตางกันในสถานการณที่ 2  หรือในอีกความหมาย คือ สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับทรัพยสินมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณในสถานการณที ่2 

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราพบวา 

สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับทรัพยสินมีคาความสัมพันธกับ

ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 76.30 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกันสูงมากและสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 54.80แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 28 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 สัดสวนการรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาดหลักทรัพย 

เอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุนมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

 

สัดสวนการรับความเสี่ยงดานการ

ขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

เมื่อเทียบกับเงินลงทุน 

สถานการณท่ี 1 สถานการณท่ี 2 

เต็มใจ 

(คน) 

ไมเต็มใจ

(คน) 

เต็มใจ 

(คน) 

ไมเต็มใจ

(คน) 

ตํ่ากวารอยละ10 13 36 15 34 

รอยละ10 - 20  153 52 61 144 

รอยละ 20 - 50   77 37 33 81 

รอยละ 20 - 50   77 37 33 81 

มากกวารอยละ50 35 7 9 33 

รวม 278 132 118 292 

 

สถานการณที่ 12 = 245.413  V  = 0.774       P-value = 0.000 

สถานการณที่ 22 = 82.124  V  = 0.448       P-value = 0.000 

 

จากตารางที่ 28 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาสัดสวนการรับความเสี่ยงดานการ

ขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุนมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจาย
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คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ซึง่ผูศึกษา

ทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ ดังน้ี 

สถานการณที1่ คา 2ทางสถิติไดคาเทากับ 245.413 และมีคา P-value= 0.000ซึ่งมีคา

นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐานน่ันคือ ประชาชนที่มีสัดสวน

การรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุนตางกัน มีความ

เต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที ่1  หรือในอีกความหมายคือ สัดสวนการรับความเสี่ยงดาน

การขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุนมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตใน

สถานการณที ่1 

สถานการณที่ 2 คา 2ทางสถิติไดคาเทากับ 82.124  และมีคา P-value= 0.000 ซึ่งมีคา

นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐานน่ันคือ ประชาชนที่มีสัดสวน

การรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุนตางกัน มีความ

เต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที่ 2  หรือในอีกความหมายคือสัดสวนการรับความเสี่ยงดาน

การขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุนมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตใน

สถานการณที่ 2 

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา 

สัดสวนการรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุนมีคา

ความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการ

ซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 77.40 แสดงวาตัวแปรตามและตัว

แปรอิสระมีความสัมพันธกันสูงมากและสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 44.80 แสดงวาตัวแปรตาม

และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 29 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอใน

แตละครั้งมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

 

มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครัง้ 

สถานการณท่ี 1 สถานการณท่ี 2 

เต็มใจ 

(คน) 

ไมเต็มใจ

(คน) 

เต็มใจ 

(คน) 

ไมเต็มใจ

(คน) 

นอยกวาหรือเทากบั 300,000 บาท 220 116 70 266 

300,001-500,000 บาท 36 10 33 13 

500,001-700,000 บาท 15 5 7 13 

700,001-1,000,000 บาท 4 1 5 0 

มากกวา 1,000,000 บาท 3 0 3 0 

รวม 278 132 118 292 

 

สถานการณที่ 12 = 106.239 V  = 0.509 P-value = 0.000 

สถานการณที่ 22 = 12.733 V  = 0.176 P-value = 0.013 

 

จากตารางที่ 29 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหามูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครัง้มีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการ

ซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตซึ่งผูศึกษาทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ 

ดังน้ี 

สถานการณที่ 1 คา2ทางสถิติไดคาเทากับ 106.239 และมีคา P-value= 0.000 ซึ่งมีคา

นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐานน่ันคือ ประชาชนที่มีมูลคา

การซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครั้งตางกัน มีความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตาง

กันในสถานการณที่ 1  หรือในอีกความหมาย คือ มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครัง้มีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบรกิารซือ้และ

ขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณที่ 1 

สถานการณที่ 2คา 2 ทางสถิติไดคาเทากับ12.733และมีคา P-value= 0.013ซึ่งมีคา

นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน น่ันคือ ประชาชนที่มีมูลคา

การซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครั้งตางกัน มีความเต็มใจที่จะจาย
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คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตาง

กันในสถานการณที่ 2 หรือในอีกความหมาย คือ มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครัง้มีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบรกิารซือ้และ

ขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณที่ 2 

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา 

มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครั้งมีคาความสัมพันธกับความ

เต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 50.90 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธระดับปานกลางและสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 17.60 แสดงวาตัวแปรตามและตัว

แปรอิสระมีความสัมพันธกันตํ่า 
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ตารางที่ 30 สมมติฐานการวิจัยที่ 5เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอตัดสินใจซื้อ

และขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต 

 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ

ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อและขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

สถานการณท่ี 1 สถานการณท่ี 2 

 

เต็มใจ 

(คน) 

 

ไมเต็มใจ

(คน) 

 

เต็มใจ 

(คน) 

 

ไมเต็มใจ

(คน) 

เศรษฐกจิในตางประเทศ 8 10 9 9 

เศรษฐกจิภายในประเทศ 180 71 46 205 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 7 17 7 17 

การเมืองและนโยบาลของรัฐบาลตางประเทศ 3 8 5 6 

การเมืองและนโยบาลของรัฐบาลในประเทศ 55 20 32 43 

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยตางประเทศ 22 3 17 8 

กระแสเงินตางชาติในตลาดหลักทรัพยฯ 3 3 2 4 

รวม 278 132 118 292 

 

สถานการณที่ 12 = 109.663 V  = 0.517 P-value= 0.000 

สถานการณที่ 22 = 57.844 V  = 0.376 P-value = 0.000 

 

จากตารางที่  30 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ

ภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอ

ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ตซึ่งผูศึกษาทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ ดังน้ี 

สถานการณที่1 คา 2 ทางสถิติไดคาเทากับ 109.663 และมีคา P-value= 0.000 ซึ่งมี

คานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐานน่ันคือประชาชนที่เลือก

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอตางกัน มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรพัย

ดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที่ 1 หรือในอีกความหมาย คือ 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด
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หลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณที่ 1 

สถานการณที่ 2 คา 2 ทางสถิติไดคาเทากับ57.844 และมีคา P-value= 0.000 ซึ่งมีคา

นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน น่ันคือประชาชนที่เลือก

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอตางกัน มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรพัย

ดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที่ 2  หรือในอีกความหมาย คือ

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณที่ 2 

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและ

ขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 51.70 

แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระดับปานกลางและสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 

37.60 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 31 สมมติฐานการวิจัยที่ 6 การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

และขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต 

 

การเขาถึงขอมูลเก่ียวกับหลักทรัพยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

สถานการณท่ี 1 สถานการณท่ี 2 

เต็มใจ 

(คน) 

ไมเต็มใจ

(คน) 

เต็มใจ 

(คน) 

ไมเต็มใจ

(คน) 

หองสมุดมารวยและตลาดหลักทรัพยฯ 18 28 14 32 

ขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน 141 67 59 149 

ทางโทรทัศน,วิทยุ 4 5 2 7 

บริษัทหลกัทรพัย 83 12 21 74 

เจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุน 20 20 22 30 

รวม 278 132 118 292 

 

สถานการณที่ 12 = 209.780 V  = 0.715 P-value = 0.000 

สถานการณที่ 22 = 134.431 V  = 0.573 P-value = 0.000 

 

จากตารางที่ 31 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่

สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะ

จายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตซึ่งผู

ศึกษาทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ ดังน้ี 

สถานการณที่1 คา 2 ทางสถิติไดคาเทากับ 209.780 และมีคา P-value= 0.000 ซึ่งมี

คานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน 1 น่ันคือ ประชาชนที่

เลือกการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอตางกัน มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรพัย

ดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที่ หรือในอีกความหมายคือ การ

เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม

เอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการ

ซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณที่ 1 
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สถานการณที่ 2 คา 2 ทางสถิติไดคาเทากับ 134.431 และมีคา P-value= 0.000ซึ่งมี

คานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน น่ันคือ ประชาชนที่เลือก

การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอตางกัน มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรพัย

ดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที่ 2 หรือในอีกความหมายคือการ

เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม

เอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการ

ซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณที่ 2 

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา 

การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและ

ขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ71.50 แสดง

วาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสมัพันธกันสูงและสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 57.30แสดง

วาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูง 
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ตารางที่ 32 สมมติฐานการวิจัยที่ 7 การบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อขาย

หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อ

และขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

 

การบริการและการใหขอมูลของบริษัท

หลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยผาน

ทางอินเทอรเน็ตสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

สถานการณท่ี 1 สถานการณท่ี 2 

 

เต็มใจ 

(คน) 

 

ไมเต็มใจ

(คน) 

 

เต็มใจ 

(คน) 

 

ไมเต็มใจ

(คน) 

การใหขอมูลหลกัทรพัยรายตัวและบท

วิเคราะหหลกัทรพัยตางๆ 

206 78 76 208 

การใหขอมูลการซื้อและขายหลักทรัพยใน

รูปแบบตางๆ 

32 24 20 36 

บริการธุรกรรมการซื้อและขายหลักทรัพย

ที่หลากหลายนอกเหนือจากโปรแกรม

มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดใหม ี

 

18 

 

14 

 

8 

 

24 

มีธุรกรรมทางการเงินผานทางชองทาง

อินเทอรเน็ตของบริษัทหลักทรัพยได 

11 6 8 9 

ความปลอดภัยดานการใชระบบธุรกรรม

การซื้อขายผานอินเทอรเน็ต 

11 10 6 15 

รวม 278 132 118 292 

 

สถานการณที่ 12 = 45.232 V  = 0.332 P-value = 0.000 

สถานการณที่ 22 = 32.539 V  = 0.282 P-value = 0.000 

 

จากตารางที่ 32 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาการบริการและการใหขอมูลของบริษัท

หลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตซึ่งผูศึกษาทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ ดังน้ี 
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สถานการณที่ 1 คา 2 ทางสถิติไดคาเทากับ 45.232 และมีคา P-value= 0.000 ซึ่งมีคา

นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน น่ันคือ ประชาชนที่เลือกการ

บริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตทีส่งผลตอ

การตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอตางกัน มีความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตาง

กันในสถานการณที่ 1 หรือในอีกความหมายคือ การบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยใน

การซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณที่ 1 

สถานการณที่ 2 คา 2 ทางสถิติไดคาเทากับ 32.539และมีคา P-value= 0.000ซึ่งมีคา

นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐาน น่ันคือ ประชาชนที่เลือกการ

บริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตทีส่งผลตอ

การตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอตางกัน มีความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตาง

กันในสถานการณที่ 2 หรือในอีกความหมายคือการบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยใน

การซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตในสถานการณที่ 2 

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา 

การบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่

สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีคาความสัมพันธกับความ

เต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 33.20 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธระดับปานกลางและสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 28.20 แสดงวาตัวแปรตามและตัว

แปรอิสระมีความสัมพันธระดับปานกลาง 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมี

วัตถุประสงคเพื่อถอดบทเรียนจากเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน (เจาหนาที่

การตลาด) นํามาสังเคราะหประเด็นดานสถานการณและรูปแบบในการขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยของนักลงทุน และประเมินรูปแบบการบริการและคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการขอรับ

บริการซื ้อและขายหล ักทร ัพย ดวยวิธ ีการซื ้อขายผานทางอ ินเทอรเน็ตจากการวิจัยครั้ง น้ี

ประกอบดวยการการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research)มีผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

สวนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากการถอดบทเรียนของผูใหขอมูลหลักเปนเจาหนาที่อาวุโสแนะนําการลงทุนดานตลาด

ทุน (เจาหนาที่การตลาด) ของบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 13 คน 

โดยใชวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอมตามทฤษฎี SWOT Analysis และทฤษฎี TOWS Matrix โดยมี

การเสนอ ดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 1.1 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมตามทฤษฎี SWOT Analysis 

ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษา ผูวิจัยมุงเนนที่จะหาสถานการณของนักลงทุนในการซือ้ขาย

หลักทรัพยเชิงรุกจึงมุงเนนไปที่ Strengths-จุดแข็งหรือขอไดเปรียบและ Opprtunities-โอกาสพบวา 

จุดแข็งหรือขอไดเปรียบคือ 1. เจาหนาที่มีประสบการณ 2. เจาหนาที่สนใจศึกษาขอมูล

และขาวสารตาง ๆ 3. เจาหนาที่ใสใจนักลงทุน 4. เจาหนาที่มีผลงานดานการบริหารพอรตการลงทุน

5. เจาหนาที่มีความรวดเร็วและแมนยํา 6. บริษัทมีผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลาย 7. บริษัทมี

นักวิเคราะหที่ทําบทวิเคราะหทั้งดานพื้นฐานและเทคนิคอล 8. บริษัทไดรับรางวัลการันตีผลงาน

มากมาย 

โอกาส คือ 1. กราฟเทคนิคสามารถบอกแนวทางการลงทุน 2. มาตรการของภาครัฐที่ชวย

สงเสริมดานการลงทุน 3. หลักทรัพยที่ทําเขามาทําการซื้อ-ขายในวันแรก รวมทั้งหลักทรัพยที่มี

ปริมาณการซื้อและขายมากทําใหเปนจังหวะในการเขาไปเก็งกําไรในระยะสั้น 4. เศรษฐกิจทั่วโลกและ
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เศรษฐกิจภูมิภาคดี 5. นักลงทุนใหความสําคัญดานความเช่ือเรื่องโชคชะตาและโหราศาสตรที่ชวยใน

การสงเสริมดวงชะตาสําหรับการลงทุน 6. นักลงทุนจะแนะนําเพื่อนคนรูจักรวมทั้งคนในครอบครัว

มารวมลงทุนหลักทรัพยกับบริษัทหรือเจาหนาที่ที่สามารถทําผลตอบแทนใหเปนที่นาพอใจได 

7. นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความทันสมัยชองทางการติดตอสื่อสารสะดวกมากข้ึน 

สวนท่ี 1.2 สรุปผลวิเคราะหกลยุทธ โดยใชทฤษฎี TOWS Matrix 

ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาในการวิเคราะหสถานการณของนักลงทุนในการซื้อขาย

หลักทรัพยเชิงรุก (SO) พบวา 1. การันตีผลตอบแทนใหกับลูกคาในการลงทุนหลักทรัพย  2. มี

เจาหนาที่แนะนําหลักทรัพยเก็งกําไรรายวันทุกๆวันกอนตลาดหลักทรัพยเปดทําการ(อางอิงจากกราฟ

เทคนิคและบทวิเคราะห) 3. มีบริการดูดวงจากหมอดูสําหรับนักลงทุนกอนเปดบัญชีซื้อขายหลกัทรพัย 

4. เพิ่มชองทางการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยใหเหมาะสมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 5. ออก

ผลิตภัณฑทางการเงินใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจอยูตลอดเวลาเพื่อใหนักลงทุนมีทางเลือกในการ

ลงทุน 6. มีทีมนักวิเคราะหที่มีความแข็งแกรงชํานาญทางดานพื้นฐานและกราฟเทคนิควิเคราะห

หลักทรัพยรายตัวที่มีผลประโยชนจากการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งปจจุบันและอนาคต 

สวนท่ี 1.3 สรุปผลวิเคราะหสมมติสถานการณความเต็มใจท่ีจะจาย 

ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษา พบวา สถานการณสมมติ ที1่ นักลงทุนจะไดรับบริการจาก

บุคลากรของบริษัทหลักทรัพยในทุกๆดานของการลงทุนหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต และ 

สถานการณสมมติที่ 2นักลงทุนจะไดรับบริการทางออนไลนจากบริษัทหลักทรัพยในสวนของระบบใน

การลงทุนหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตโดยทั้ง 2 สถานการณจะอางอิงมาจากการวิเคราะห

สถานการณของนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพยเชิงรุก (SO)และจากการทบทวนวรรณกรรมของ

ผูวิจัย 

สวนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางที่เปนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอ

ไอที่ซื้อขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต จํานวน 410 คน 

โดยนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และไค-สแควร ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

สวนท่ี 2.1 ขอมูลท่ัวไปดานปจจัยสวนบุคคล 

ผลการวิจัยที่ไดจากศึกษา ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ

ระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงาน

เอกชน มีรายไดเฉลี่ย 50,000 – 100,000 บาทลงทุนซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ประเภทบัญชีแคช 

บาลานซ 
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สวนท่ี 2.2 ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

ผลการศึกษา ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ พบวา 

ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ สวนใหญลงทุนระยะสั้น/เก็งกําไร 

(ระยะเวลาตํ่ากวา 3 เดือน) รองลงมา ไดแก ลงทุนระยะกลาง (ระยะเวลา 3-6 เดือน) และนอยที่สุด

ไดแก ลงทุนระยะยาว (มากกวา 6 เดือน) 

สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับทรัพยสิน สวนใหญ

รอยละ10-30 รองลงมาไดแก รอยละ 30-60 และนอยที่สุดไดแก ตํ่ากวารอยละ10 

สัดสวนการรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงิน

ลงทุน สวนใหญรอยละ 10-20 รองลงมาไดแก รอยละ 20-50 และนอยที่สุดไดแก มากกวารอยละ 50 

มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครั้ง สวนใหญนอย

กวาหรือเทากับ 300,000 บาท รองลงมาไดแก 300,001-500,000 บาท และนอยที่สุดไดแก มากกวา 

1,000,000 บาท 

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขาย

หลักทรัพยเอ็มเอไอ สวนใหญเลือกเศรษฐกิจภายในประเทศ รองลงมา ไดแก การเมืองและนโยบาย

ของรัฐบาลภายในประเทศ และนอยที่สุด กระแสเงินตางชาติในตลาดหลักทรัพยฯ 

การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ สวนใหญเลือกขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน รองลงมาไดแก บริษัท

หลักทรัพย และนอยที่สุดไดแก ทางโทรทัศน,วิทยุ 

การบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อและขายหลักทรัพยผานทาง

อินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ สวนใหญเลือก 

การใหขอมูลหลักทรัพยรายตัว และบทวิเคราะหหลักทรัพยตาง ๆ รองลงมา ไดแก การใหขอมูลการ

ซื้อและขายหลักทรัพยในรูปแบบตาง ๆ และนอยที่สุดไดแก มีธุรกรรมทางการเงินผานทางชองทาง

อินเทอรเน็ตของบริษัทหลักทรัพยได 

สวนท่ี 2.3 วิเคราะหสถานการณความเต็มใจท่ีจะจายอัตราคาธรรมเนียมในซื้อและ

ขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

ความคิดเห็นสวนใหญ พบวา สวนใหญเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อและขาย

หลักทรัพยในสถานการณที่ 1 ที่เปนสถานการณการไดรับบริการจากบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย 

ซึ่งมากกวาสถานการณที่ 2 ที่เปนสถานการณการไดรับบริการจากทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพย 

แมวาสถานการณที่ 2 มีอัตราธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยที่ตํ่ากวาก็ตาม 
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สวนท่ี 2.4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายอัตราคาธรรมเนียม

ซื้อและขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

ผลการวิจัยที่ไดศึกษาชวงของอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยของนักลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอจากมูลคาการซื้อขาย 1,000,000 บาท พบวา 

สถานการณที่ 1 การไดรับบริการจากบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยโดยมี อัตรา

คาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยที่กลุมตัวอยางเต็มใจที่จะจายสวนใหญ คือ มูลคา 2,812.50 บาท 

รองลงมาไดแก 1,562.50 นอยที่สุด คือ 5,625 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.20 รวมไปถึง 0 

บาท จํานวน 6 คน เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลนํ้าหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจาย พบวามีมูลคา 2,601 

บาท จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขาย

หลักทรัพยจากมูลคาการซื้อขาย 1,000,000 บาท ในระดับอัตราคาธรรมเนียมโดยเฉลี่ยเทากับ 2,601 

บาท หรือคิดเปนอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยประมาณ 0.26 % 

สถานการณที่ 2 การไดรับบริการจากทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพยโดยมีอัตรา

คาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยจากมูลคาการซื้อขาย 1,000,000 บาท ที่กลุมตัวอยางเต็มใจที่จะ

จายสวนใหญ คือ มูลคา 250รองลงมาไดแก 1,250 บาท และนอยที่สุด คือ 4,500 บาท จํานวน 12 

คน คิดเปนรอยละ 2.90รวมไปถึง 0 บาท จํานวน 28 คน เมื่อหาคาเฉลี่ยถวงดุลนํ้าหนักของมูลคา

ความเต็มใจที่จะจายมีมูลคา 1,268.29 บาท จึงกลาวไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีมูลคาความเต็มใจ

ที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยจากมูลคาการซื้อขาย 1,000,000 บาท ในระดับ

อัตราคาธรรมเนียมโดยเฉลี่ยเทากับ 1,403.66 บาท หรือคิดเปนอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขาย

หลักทรัพย ประมาณ 0.14 % 

สวนท่ี 2.5 การทดสอบสมมติฐาน 

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ และความเต็มใจที ่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื ้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 : ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความ 

เต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ต พบวา ประชาชนที่มีลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอตางกัน มคีวามเต็มใจ

ที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื ้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื ้อขายผานทาง

อินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที่  1 (2= 197.869 และP-value= 0.000)  และแตกตาง

กันในสถานการณที่  2 (2= 109.319 และ P-value= 0.000) เมื่อวัดคาสัมประสิทธ์ิของคราเมอร 

พบวา ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตใน
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สถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 69.50 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูง 

และสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 51.60 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระดับ

ปานกลาง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 : สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบ

กับทรัพยสินมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรพัยดวย

วิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต พบวา ประชาชนที่มีสัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับทรัพยสินตางกัน มคีวามเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที่  

1 (2= 238.802 และ P-value=0.000)  และ แตกตางกันในสถานการณที่  2 (2= 122.924 

และ P-value= 0.000)เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของครา 

พบวา สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับทรัพยสินมีคาความสัมพันธ

กับความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผาน

ทางอินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 76.30 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกันสูงมาก และสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 54.80 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธระดับปานกลาง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3สัดสวนการรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอ

ไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุนมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต พบวา ประชาชนที่มีสัดสวนการรับความเสี่ยงดาน

การขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุนตางกัน มีความเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตาง

กันในสถานการณที่  1 (2= 245.413 และ P-value=0.000)  และ แตกตางกันในสถานการณที่  

2 (2= 82.124 และ P-value= 0.000)เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใช

สัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา สัดสวนการรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

เมื่อเทียบกับเงินลงทุนมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและ

ขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 77.40 แสดง

วาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันสูงมาก และสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 44.80 

แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระดับปานกลาง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแต

ละครั้งมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวย

วิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต พบวา ประชาชนที่มีมูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครัง้ตางกัน มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและ
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ขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกัน (สถานการณที่ 1 2= 106.239

และ P-value= 0.000) และ แตกตางกันในสถานการณที่ 2 (2= 12.733 และ P-value= 0.013)

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา มูลคาการ

ซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครัง้มีคาความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะ

จายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ใน

สถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 50.90 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระดับปาน

กลางและสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 17.60 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ

กันตํ่า 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอตัดสินใจซื้อ

และขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมใน

ขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตพบวา ประชาชนที่เลือก

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอตางกัน มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรพัย

ดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที ่ 1 (2= 109.663 และ P-

value=0.000)  และ แตกตางกันในสถานการณที่  2 (2= 57.844 และ P-value=0.000)เมื่อวัด

คาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา เศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมี

คาความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวย

วิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 51.70 แสดงวาตัวแปรตามและ

ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระดับปานกลาง และสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 37.60 แสดงวาตัว

แปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระดับปานกลาง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 6 การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและ

ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตพบวา ประชาชนที่เลือกการ

เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม

เอไอตางกัน มีความเต็มใจทีจ่ะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อ

ขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที่  1 (2= 209.780 และ P-value= 0.000)  

และ แตกตางกันในสถานการณที ่  2 (2=134.431 และ P-value = 0.000) เมื่อวัดคา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา การเขาถึงขอมูล

เกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีคา

ความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการ
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ซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอย71.50 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธกันสูงและสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 57.30 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปร

อิสระมีความสัมพันธกันสูง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 7 การบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อขาย

หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม

เอไอมีอิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการ

ซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต พบวา ประชาชนที่เลือกการบริการและการใหขอมูลของบริษัท

หลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอตางกัน มีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อ

และขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันในสถานการณที่  1 (2= 

45.232 และ P-value= 0.000)  และ แตกตางกันในสถานการณที่  2 (2=32.539 และP-value= 

0.000)เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา การ

บริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตทีส่งผลตอ

การตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอมีคาความสัมพนัธกับความเต็มใจที่จะ

จายคาธรรมเนียมในขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต ใน

สถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 33.20 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระดับปาน

กลาง และสถานการณที่  2 คิดเปนรอยละ 28.20 แสดงวาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธระดับปานกลาง 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและ

ขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

สามารถอภิปรายผล ไดวา 

1. ประเด็นดานสถานการณและรูปแบบในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยของ

นักลงทุน จากการศึกษา พบวา สถานการณของนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพยเชิงรุก (SO)โดย

การนําจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ และโอกาสขององคกรมาพัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญเฉพาะทาง 

มุงเนนการบริการตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของนักลงทุนสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวะนันท

ศิวพิทักษ (2556) ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการความรูและนวัตกรรมสงผลตอความอยูรอดของ

องคกร พบวาองคกรทั้งหลายทั่วโลกทุกวันน้ีเผชิญกับความทาทายที่รวมกันคือความจําเปนที่จะตอง

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วหากองคกรใดไม
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สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมภายนอกและยังไมสามารถ

สรางสรรคนวัตกรรมใด ๆ องคกรธุรกิจน้ันยอมลมสลาย 

2. ลักษณะทั่วไปดานบุคคลและพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอของบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก 

 ลักษณะดานบุคคล จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย

มากกวาเพศหญิง โดยสวนหน่ึงมาจากเพศชายมีลักษณะที่รับความเสี่ยงไดดี และกลาไดกลาเสียใน

การลงทุนมากกวาเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับงานของยงยุทธตรีฤกษ(2549)ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ

ลงทุนนักลงทุนรายยอยที่สงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ต และ งานวิจัยของไพบูลยทรง

เกียรติศักด์ิ(2542)ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของนักลงทุนรายยอยที่มีตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

 อีกทั้ง อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานโสด มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงานเอกชน รายไดสุทธิตอเดือน 50,001-

100,000 บาท ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตและ ประเภทบัญชีเปนประเภทบัญชี 

แคชบาลานซโดยสวนหน่ึงเปนเพราะชวงอายุ 31- 40 ปน้ีเปนวัยที่มีรายไดมั่นคงและเพียงพอสําหรับ

เปนเงินออมในการการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในอนาคต เชน การลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ โดยการ

ลงทุนทรัพยเปนตัวเลือกอันดับแรกสําหรับการลงทุนที่ไดผลตอบแทนที่ดี ซึ่งในปจจุบันนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทําใหนักลงทุนเขาถึงการลงทุนในหลักทรัพยไดงายโดยผานชองทางอินเทอรเน็ต แมจะมี

ความเสี่ยงที่คอนขางสูงแตถาศึกษาการลงทุนหลักทรัพยอยางรอบคอบก็จะสามารถใหผลตอบแทนทีดี่

เชนกัน สอดคลองกับงานของยงยุทธ ตรีฤกษ (2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการลงทุนนักลงทุนราย

ยอยที่สงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตพบวานักลงทุนสวนใหญอายุระหวาง 25-35 ป

สถานภาพโสดการศึกษาระดับปริญญาตรีทํางานอยูบริษัทเอกชนงานวิจัยของ ไพบูลย ทรงเกียรติศักด์ิ 

(2542) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของนักลงทุนรายยอยที่มีตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย พบวานักลงทุนรายยอยสวนใหญเปนเพศชายมีอายุ36-45 ปนักลงทุนรายยอยที่ลงทุนในตลาด

หลักทรัพยสวนใหญเปนชนช้ันกลางฐานะการงานมั่นคงและงานของสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2555) ศึกษาเรื่อง โครงการวิจัยพฤติกรรมการออมและการลงทุน : กลุม

คนอายุ 20 – 29 ป พบวา ผูที่ลงทุนในตลาดหุนโดยรอยละ84 ของผูลงทุนมีการซื้อขายหุนผานทาง

อินเทอรเน็ต 

 ลักษณะดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอ

ไอพบวา สวนใหญมีลักษณะการลงทุนระยะสั้น/เก็งกําไร (ระยะเวลาตํ่ากวาสามเดือน) สัดสวนเงินที่มี

ไวเพื่อลงในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับทรัพยสิน รอยละสิบถึงสามสิบ สัดสวนการรับความ

เสี่ยงดานการขาดทนุในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อเทียบกับเงินลงทุน รอยละสิบถึงย่ีสิบ มูลคาการ
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ซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครั้ง นอยกวาหรือเทากับสามแสนบาท 

โดยที่นักลงทุนมองวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอน้ันควรที่จะเลนในระยะที่สั้นไมเหมาะแก

การถือลงทุนระยะยาวอาจเน่ืองมาจากลักษณะที่ผันผวนของมูลคาการซื้อขายของหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ เพราะหลักทรัพยที่เขามาทําการซื้อขายในตลาดน้ีมีมูลคาที่ตํ่า และจํานวน

หลักทรัพยที่นอยสามารถที่จะทําการสรางราคา รวมถึงจํานวนมูลคาการซื้อขายไดงายกวาหลักทรัพย

ในตลาดฯใหญ สอดคลองกับงานของไพบูลยทรงเกียรติศักด์ิ (2542) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนัก

ลงทุนรายยอยที่มีตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาแหลงที่มาของเงินทุนสวน

ใหญมาจากเงินออมของตนเอง โดยมีลักษณะการลงทุนเปนการลงทุนระยะสั้นมีการลงทุนใน

หลักทรัพยเพื่อตองการผลตอบแทนที่มากกวาการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยโดยมองวาการลงทุน

ในหลักทรัพยเปนแหลงการลงทุนที่ไดผลตอบแทนที่รวดเร็วและมีความเสี่ยงการลงทุนสวนใหญจึง

มุงเนนการทํากําไรระยะสั้นไมถือหลักทรัพยไวนานซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสงผลใหตลาดหลักทรัพยฯ

ของไทยยังมีลักษณะผันผวนไมมีเสถียรภาพเทาที่ควรเน่ืองจากสัดสวนของนักลงทุนระยะสั้นและนัก

เก็งกําไรมากกวานักลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ยงยุทธ ตรีฤกษ (2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม

การลงทุนนักลงทุนรายยอยที่สงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตพบวานักลงทนุมแีหลงเงนิทนุ

มาจากเงินออมสวนตัวอีกทั้งยังมีพฤติกรรมการลงทุนในระยะสั้นคือการถือครองหลักทรัพยไมเกิน3 

เดือนและงานวิจัยของ สุมาลี เรืองกัน (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอดัชนีราคาหุนตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ พบวาตัวแปรที่สามารถอธิบายดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ไดแก ดัชนี

ราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET), มูลคาซื้อขายหลักทรัพยเอ็มเอไอ (TVOL) และ

อัตราสวนราคาปดตอกําไรสุทธิของตลาด (PE) โดยมคีวามสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิต 

 อีกทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขาย

หลักทรัพยหลักทรัพยเอ็มเอไอสวนใหญเลือก เศรษฐกิจภายในประเทศการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ

หลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ สวนใหญเลือก 

ขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน การบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อขาย

หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

เอ็มเอไอสวนใหญเลือกการใหขอมูลหลักทรัพยรายตัวและบทวิเคราะหหลักทรัพยตางๆ โดยที่นัก

ลงทุนมองวาเศรษฐกิจภายในประเทศเปนปจจัยหลักที่ตองคํานึงถึงเปนอยางมากในการลงทุน แมวา

เศรษฐกิจในตางประเทศไมดี แตถาเศรษฐกิจภายในประเทศดีนักลงทุนตางชาติจะกลับมาลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทําใหหลักทรัพยมีมูลคาที่สูงข้ึนเหมาะแกการลงทนุในหลกัทรพัยเมือ่

เศรษฐกิจภายในประเทศดี ซึ่งในปจจุบันดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยนักลงทุนสามารถ

เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยไดงายและรวดเร็วสะดวกสบายผานทางระบบออนไลน สอดคลอง
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ใกลเคียงกับงาน ยงยุทธ ตรีฤกษ (2549) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการลงทุนนักลงทุนรายยอยที่สงคําสั่ง

ซื้อขายหลักทรัพยผานอินเทอรเน็ตพบวาหลักการที่นักลงทุนรายยอยใชบริการสงคําสั่งซื้อขาย

หลักทรัพยผานระบบอินเตอรเน็ตวามีเกณฑในการตัดสินใจเลือกการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในแตละ

หลักทรัพยอยางไรน้ันคือการใชหลักการวิเคราะหปจจัยทางพื้นฐานพอสมควรและหลกัการทางเทคนิค

เพียงเล็กนอยเทาน้ันอีกทั้งยังมีปจจัยทางดานการเมืองในประเทศเปนปจจัยสําคัญทีส่ดุในการตัดสนิใจ

ในการเลือกซื้อขายหลักทรัพยรองมาคือปจจัยทางดานตัวเลขเศรษฐกิจตางๆ และงานของ ไพบูลย 

ทรงเกียรติศักด์ิ (2542) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของนักลงทุนรายยอยที่มีตอการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาดานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยนักลงทุน

รายยอยมีความเขาใจการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานและการวิเคราะหทางเทคนิคอยูนอยมากและยังขาด

ความรูในการลงทุนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

3.  ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ

ของหลักทรัพยแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สถานการณความเต็มใจที่จะจาย พบวา ความคิดเห็นสวนใหญเต็มใจที่จะจาย

คาธรรมเนียมในการซื้อและขายหลักทรัพยในสถานการณที่ 1 ที่เปนสถานการณการไดรับบริการจาก

บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งมากกวาสถานการณที่ 2 ที่เปนสถานการณการไดรับบริการจากทาง

ออนไลนของบริษัทหลักทรัพย แมวาสถานการณที่ 2 มีอัตราธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยที่ตํ่า

กวาก็ตาม 

 เมื่อการทดสอบสมมติฐานดวยคาไค-สแควร พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อขาย

หล ักทร ัพย ของน ักลงทุนในตลาดหลักทรัพย เอ ็มเอไอม ีอ ิทธ ิพลต อความเต็มใจที ่จะจ าย

คาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสถานการณที่ 1 ที่เปนสถานการณการไดรับบริการจาก

บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย และในสถานการณที่ 2 ที่เปนสถานการณการไดรับบริการจากทาง

ออนไลนของบริษัทหลักทรัพย คือ ลักษณะการลงทุนสัดสวนเง ินออม ส ัดส วนเง ินออมและ

หลักทรัพยที่มีไวเพื่อลงทุนสัดสวนการรับความเสี่ยงดานผลการขาดทุนของเงินลงทุนมูลคาการซื้อ

และขายหลักทรัพยตอครั้งเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

และขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอการบริการและการใหขอมูลของบริษัท

หลักทรัพยดานการบริการอินเทอรเน็ตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ  

 ทั้งน้ีในอดีตการลงทุนในหลักทรัพยหรือตลาดทุนอาจจะเขาถึงไดเพียงคนเฉพาะ

กลุมหรือผูที่มีรายไดสูงเทาน้ัน แตในปจจุบันการลงทุนในหลักทรัพยสามารถกระจายกลุมของนัก
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ลงทุนมากข้ึน ผูที่มีรายไดระดับกลางสามารถเขามาลงทุนในหลักทรัพยไดงาย เริ่มตนการลงทุนที่

ใชจํานวนเง ินที ่ตํ่า รวมไปถึงความสะดวกสบายโดยการลงทุนซื ้อขายหลักทรัพยผ านทาง

อินเทอรเน็ต แตอยางไรก็ตาม นักลงทุนที่เกิดเพิ่มใหมในตลาดทุนยังคงตองการที่ปรึกษาคอยให

คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยเพื่อเสริมสรางความเช่ือมั่นในการลงทุนใหกับนักลงทุน 

ดังน้ัน นักลงทุนสวนใหญตองการบริษัทหลักทรัพยที่มีความพรอมในการใหบริการดาน

ขอมูลเกี่ยวกับลงทุนหลักทรัพย หรือในตลาดทุน รวมไปถึงระบบออนไลนที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของนักลงทุนไดในดานของความรวดเร็ว สะดวกสบาย และงายในการเขาถึงขอมูล

ทั้งน้ีบริษัทหลักทรัพยตองพัฒนาใหเกิดความพรอมทั้งทางดานบุคลากร และทางดานระบบออนไลน

อยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถตอสูดานการแขงขันทางดานราคาในการลดอัตราคาธรรมเนียมในการซือ้

ขายหลักทรัพยของอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพยหลังจากตลาดหลักทรัพยประกาศใหเปดเสรี

คาธรรมเนียมเสรี ทําใหเริ่มมีบริษัทหลักทรัพยบางแหงลดอัตราคาธรรมเนียมตํ่ากวาเกณฑที่ทาง

สมาคมบริษัทหลักทรัพยขอความรวมมือใหคงอัตราคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยไว ทั้งน้ี

เพื่อใหอุตสาหกรรมพัฒนาไปอยางย่ังยืน จึงตองเนนที่จะพัฒนาความพรอมของบริษัทหลักทรัพย

มากกวาทีจ่ะแขงขันกันทางดานอัตราคาธรรมเนียมซึ่งในอนาคตจะมีการแขงขันกันรุนแรงมากย่ิงข้ึน

สอดคลองกับงาน ศิวะนันท ศิวพิทักษ (2556) ศึกษาเรื่องกระบวนการจัดการความรูและนวัตกรรม

สงผลตอความอยูรอดขององคกรกลาววาการจัดการความรูในองคกรมี 3 ระดับ ไดแก ระดับบุคคล 

ทีมหรือกลุม และระดับองคกร โดยองคกรที่มีความไดเปรียบทางการแขงขันจะสามารถสราง 

(creation) มีการรักษาใหคงไว (maintain) การเพิ่มพูน (enhance) และการแบงปน (share) ความรู

ภายในองคกรและระหวางองคกรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทางธุรกิจหรือเพื่อการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรเน่ืองจากการจัดการความรูที่ดีน้ันจะกลายเปนเครื่องมือสําคัญทีช่วยใหองคกร

น้ันๆเกิดการปรับปรุงและสรางสรรคนวัตกรรมหรือสิ่งใหม ๆ ที่มีประโยชนและคุมคาตอการพัฒนา

องคกรแลวในที่สุดจะนําไปสูการชวยใหองคกรน้ันสามารถเติบโตทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ย่ังยืนสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันระดับโลกน่ันคือความอยูรอดขององคกรธุรกิจน่ันเอง และ 

วรเทพ หอมจันทร (2544) ศึกษาเรื่องการเผยแพรขอมูลขาวสารการซื้อขายหลักทรัพยในระบบ

ออนไลน (On Line Trading) ของบริษัทผูใหบริการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พบวา หลักเกณฑที่บริษัทหลักทรัพยใชเปนบรรทัดฐานในการพิจารณาคัดเลือกขอมูล

ขาวสารเพื่อการเผยแพรในระบบออนไลนคือตองเปนขอมูลพื้นฐานที่นักลงทุนสามารถรับรูไดไมวาจะ

เปนขอมูลทางดานราคาดัชนีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในแตละวันบทวิเคราะหการ

ประกอบการหรือผลการประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อ

เปนขอมูลใหนักลงทุนพิจารณาตัดสินใจการลงทุนนอกจากน้ีขอมูลขาวสารที่เผยแพรในระบบออนไลน

ตองเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยที่กําหนดใหโบรกเกอรเผยแพรขอมลูใหกบั
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ลูกคา ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑในเรื่องขอกฎหมาย กฎระเบียบ ของตลาดหลักทรัพยในการ

เผยแพรทางอินเตอรเน็ตดวย 

4.  แนวทางอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยผาน

ทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 ความเต็มใจที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ สามารถจําแนกไดตามสถานการณ คือ สถานการณที่ 1 การไดรับบริการจาก

บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย และสถานการณที่ 2 การไดรับบริการจากทางออนไลนของบริษัท

หลักทรัพย 

 โดยควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยในสถานการณที่ 1 การไดรับ

บริการจากบุคลากรของบริษัทหลักทรัพยโดยมีอัตราคาธรรมเนียมซื้อและขายหลักทรัพยจากมูลคา

การซื้อขายลานบาท อัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ยมากกวาอัตราเริ่มตนหน่ึงรอยหน่ึงบาท และ 

สถานการณที่ 2 การไดรับบริการจากทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพยโดยมีอัตราคาธรรมเนียมซื้อ

และขายหลักทรัพยจากมูลคาการซื้อขายลานบาท อัตราคาธรรมเนียมเฉลี่ยนอยกวาอัตราเริ่มตนหา

รอยเกาสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค จะเห็นไดวานักลงทุนมีความเต็มใจที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมใน

สวนของการบริการที่ไดจากบุคลากรเพิ่มกวาอัตราที่กําหนดเดิมแมจะมีอัตราที่สูงแตถาแลกกับขอมูล

บทวิเคราะหและการบริการที่เปนประโยชนในการลงทุน นักลงทุนพรอมที่จะเต็มใจจายมากกวาการ

บริการทางระบบออนไลน เพราะนักลงทุนมองวาการไดรับการบริการทางระบบออนไลนเพียงแค

สามารถซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตไดนาจะเพียงพอ โปรแกรมเสริมตาง ๆ ที่ชวยในการวิเคราะหใน

การลงทุนอาจจะไมเพียงพอในการสรางความเช่ือมั่นไดเมื่อเทียบกับการวิเคราะหที่ไดจากบุคลากรใน

บริษัทหลักทรัพย ทั้งน้ี เน่ืองมากจากบุคลากรในบริษัทหลักทรัพยมีประสบการณ ความรู และ

ความสามารถในการใชเครื่องมือตางๆมากกวานักลงทุน นักลงทุนจึงมีความตองการที่จะรับขอมูลจาก

บุคลากรในบริษัทหลักทรัพยมากกวาที่ตองศึกษาดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติไชย 

วิภาสสาทร (2556) ศึกษาเรื่องกลยุทธการบริหารภายใตนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ันของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยของบริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) สาขาจังหวัดเชียงใหม

การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการบริหารงานภายใตนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ันของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวา บริษัทหลักทรัพยหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด

เชียงใหม ไดศึกษากลยุทธและเตรียมความพรอมในการจัดองคกรเพื่อรองรับนโยบายการเปดเสรีคา

คอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยที่แตละสาขาไดมีการเตรียมความพรอมของสาขา

กอนการใชนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยการอบรมและ

ช้ีแจงใหกับพนักงานทุกคนของสาขาใหทราบถึงรายละเอียดตางๆของนโยบายรวมถึงถือกําหนด

กฎเกณฑตางๆที่ทางตลาดหลักทรัพยจะบังคับใชภายใตนโยบายการเปดเสรีคาคอมมิชช่ัน 
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 รวมทั้งนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอเต็มใจที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมซื้อและ

ขายหลักทรัพยเพื่อแลกบริการจากเจาหนาที่แนะนําการลงทุนที่จะชวยลดความเสี่ยงในการลงทุนโดย

การแนะนําวิธีการลงทุนที่เหมาะสม และชวยบริหารพอรตการลงทุนใหกับนักลงทุน ซึ่งแสดงใหเหน็วา

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมความเต็มใจที่จะจายสูงเพื่อแลกกับการปองกันความเสี่ยงในทกุๆรปูแบบทีจ่ะ

เกิดข้ึนเสมอ สอดคลองกับ งานวิจัยของลิซาเอ.โพสเซอร, จี. โธมัสเรยและคณะ(Lisa A.Prosser, 

G.Thomas Ray; etal. 2004) ศึกษาเรื่อง“ความเต็มใจจายในการเปนรัฐสวัสดิการสําหรับการฉีด

วัคซีนชนิดคอนจูเกต” พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมน้ันมีความเต็มใจที่จะจายในสัดสวนที่สูงในการ

ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเพื่อการปองกันการเกิดโรคเย่ือหุมสมองอักเสบการติดเช้ือในกระแสเลอืด

โรคปอดอักเสบโรคหูช้ันกลางอักเสบโรคทางเดินหายใจสวนบนและโรคไซนัสอักเสบจากผลการศึกษา

แสดงใหเห็นวามูลคาตัวเงินที่ตองจายน้ันเมื่อนํามาวิเคราะหพบวาวัคซีนชนิดคอนจูเกตเปนวัคซีนที่ทํา

ใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุดในการนํามาใชเพื่อปองกันโรคใหกับเด็ก 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะงานวิจัย 

 ปจจุบันอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพยมีการแขงขันกันสูงในดานของคาธรรมเนียมใน

การซื้อขายหลักทรัพยเพราะสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมกับลูกคาไดอยางเสรีหลังจากเปดเสรี

คาธรรมเนียมเมื่อป 2555 ทําใหคูแขงหนาใหมที่เขามาตางใชกลยุทธดานราคาในการแขงขัน แตผูที่

แขงขันเดิมที่อยูในตลาดมากอนไดทําตามนโยบายของสมาคมบริษัทหลักทรัพยที่ขอความรวมมือให

ยังคงรักษาฐานของอัตราคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย แตทั้งน้ีในอนาคตผูแขงขันใหมจะมี

การแขงขันดานราคาสูงมากข้ึน ผูแขงขันเดิมจึงตองปรับตัวใหไดในสภาวะการแขงขันที่สูง ผล

การศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อ

ขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอสามารถสรุปขอเสนอได ดังน้ี 

 1.1 ในการถอดบทเรียนของเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน 

(เจาหนาที่การตลาด) ไดทราบถึงเรื่องราวและสถานการณตาง ๆ ของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย รวมถึงการบริการที่ทําใหนักลงทุนพึงพอใจในรูปแบบของสถานการณที่แตกตางกัน

ไป สามารถนํามาวิเคราะหเปนแนวทางสําหรับบริษัทหลักทรัพย เพื่อสรางและพัฒนาการบริการที่ดี

ใหเหมาะสมกับนักลงทุนกอใหเกิดซึ่งความจงรักภักดีที่นักลงทุนมีตอบริษัทหลักทรัพย หรือ เจาหนาที่

แนะนําการลงทุนดานตลาดทุนเพื่อนํามาแขงขันกับคูแขงขันที่ใชกลยุทธการแขงขันทางดานราคา 

 1.2 การจําลองสถานการณทั้ง 2 สถานการณ คือ การไดรับบริการจากบุคลากรของ

บริษัทหลักทรัพย และ การไดรับบริการจากทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพยจะเห็นไดวานักลงทุน

พอใจในการรับบริการจากบุคลากรของบริษัทมากกวาการไดรับบริการจากทางออนไลนของบริษัท
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หลักทรัพย แมวาอัตราคาธรรมเนียมในการใชบริการทางออนไลนจะมีมูลคาที่ตํ่ากวาการใชบรกิารจาก

บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย แสดงใหเห็นวา ลูกคายอมจายอัตราคาธรรมเนียมที่สูงกวาเพื่อแลกกับ

การบริการที่ดีชวยดูแลพอรตการลงทุน และเปนที่ปรึกษาดานการลงทุนหลักทรัพย ดังน้ัน บริษัท

หลักทรัพยจึงตองเรงพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในทุกๆดาน เชน นักวิเคราะห เจาหนาที่แนะนําการ

ลงทุนดานตลาดทุน (เจาหนาที่การตลาด) เปนตน 

 1.3 การวิเคราะหอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการขอรับบริการซื้อและขาย

หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ทําใหทราบถึงมูลคา

อัตราคาธรรมเนียมที่นักลงทุนเต็มใจที่จะจายในการซื้อและขายหลักทรัพยเพื่อแลกกับบริการที่ไดรับ 

ทั้ง 2 สถานการณ คือ การไดรับบริการจากบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย และ การไดรับบริการจาก

ทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพยแมวารูปแบบที่นํามาใชในการหาอัตราคาธรรมเนียมเปนการ

กําหนดจํานวนที่เพิ่มข้ึน แตจะเห็นไดวา นักลงทุนก็ยังเต็มใจที่จะจายตอไปในระดับที่ไมสูงเกินไป หรือ 

มีอัตราใกลเคียงกับอัตราคาธรรมเนียมในการซื้อและขายหลักทรัพยปจจุบัน แสดงใหเห็นวา อัตรา

คาธรรมเนียมเปนสิ่งที่ดึงดูดใหนักลงทุนเลือกที่จะลงทุน แตในขณะเดียวกันถาคาธรรมเนียมตํ่าเกินไป 

เมื่อนักลงทุนนํามาพิจารณากับบริการที่จะไดรับแลว อาจไมไดรับความไววางใจ ดังน้ัน บริษัท

หลักทรัพยสามารถนําคาเฉลี่ยถวงดุลนํ้าหนักของมูลคาความเต็มใจที่จะจายอัตราคาธรรมเนียมซื้อ

และขายหลักทรัพยทั้ง 2 สถานการณไปเปนแนวทางในการออกแบบอัตราคาธรรมเนียมเพื่อให

สอดคลองกับการบริการที่นักลงทุนจะไดรับ 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ตอไป 

 ในการวิจัยครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่ขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพยผานทางอินเทอร เ น็ตของบริษัทหลักทรัพยแหงหน่ึงในเขต

กรุงเทพมหานคร ถาตองการใหผลการวิจัยสามารถนําไปใชไดกวางขวางย่ิงข้ึนควรเพิ่มการศึกษา เชน 

 2.1  ควรศึกษาถึงความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด และความตองการของนักลงทุนในเรื่องของบริการเพิ่มเติมที่

อยากจะใหบริษัทหลักทรัพยสรางหรือพัฒนาข้ึนมาใหม 

 2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางการบริการแตละรูปแบบของบริษัท

หลักทรัพยอื่นๆ เพื่อนํามาวิเคราะห และวางแผนพัฒนาปรับปรุงบริการใหมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน 

 2.3  ควรที่จะศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีของธุรกิจดานการเงินการลงทุน เพราะ

ในอนาคตการบริการทางดานการเงินจะสามารถเขาถึงไดงายและสะดวกมากย่ิงข้ึนจึงควรสราง

แนวทางตาง ๆ ใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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รายชื่อผูใหขอมูลหลัก 

 

1.  นายธงชัย  ภูแผนนา (พี่ตน)  

 ผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด  

 ประสบการณการทํางาน 20 ป 

2. นางสาวจิตรา สุวรรณปกษ (พี่ปุก) 

 ผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด  

 ประสบการณการทํางาน 25 ป 

3.  นางสาวเนาวรัตน สุจริตกุล (พี่นก) 

 หัวหนาผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด 

 ประสบการณการทํางาน 23 ป 

4.  นางวัชราภรณ ตีระวัฒนานนท (พี่ยุย) 

 ผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนบริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด  

 ประสบการณการทํางาน 23 ป 

5. นางสาวมาริสา สําเภาทิพย (พี่ต๋ิม) 

 ผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนบริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด  

 ประสบการณการทํางาน 27 ป 

6. นางสาวอัมพร สามารถเลิศดี (พี่เชง) 
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 ผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนบริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด  

 ประสบการณการทํางาน 22 ป 

8. นายประพล พนมภู (พี่เอ) 
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10. นางณัฐญา เช่ียวพิทยาการ (พี่ออ) 
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11.  นางสาวบุษย เพชรกมล (พี่บุษย) 

 ผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนบริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด  

 ประสบการณการทํางาน 20 ป 

12.  นางนัยนา คงสถิตพร (พี่กุง) 

 ผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนบริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด  

 ประสบการณการทํางาน 25 ป 

13.  นางสาวฤทัยมาศ คันธกมลมาศ (พี่อิม) 

 ผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนบริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด  

 ประสบการณการทํางาน 23-24 ป 
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ภาพที่ 10 การสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที่ 1 

ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณ นายธงชัย ภูแผนนา (พี่ตน)เวลา 10.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2558 

 

นายธงชัย ภูแผนนา (2558) “สวนใหญที่เปนโอกาสเชิงไดเปรียบวามาจากขาวที่เราไม

คาดฝนสมัยกอนก็เปนเรื่องวิกฤตBack Monday ที่ตลาดทั่วโลกต่ืนตระหนกกับขาวรายลงไปหลาย

เปอรเซ็นตภายในวันเดียวแลวก็เหตุการณ911 อะไรที่เปนขาวรายที่มันตกใจสุดขีดเปนจังหวะที่ลูกคา

มีเงินเย็นเฝามองตลาดอยูรวมถึงเรื่องแคปปตอลคอนโทรลที่หมอมอุยนําเขามาใชก็คือ ตางชาติเอาเงนิ

เขามา100 รัฐเก็บไว 30 ซึ่งอันน้ันก็เปนขาวรายตอตลาดเหมือนกันซึ่งเปนสิ่งที่เราไมคาดฝนตรงน้ีคือ

จังหวะที่ลูกคามีเงินจะเขามาเก็บชวงที่หุนมันตกมาจากความตกใจของนักลงทุนพวกรายใหญหรือราย

ยอยตกใจจะขายออกมากันแตสําหรับพี่จะใหลูกคาซื้อแลวเชาวันรุงข้ึนหรือภายในหน่ึงสัปดาหหุนจะ

กลับข้ึนมา Cover ตัวที่มันตกไปและก็ไดมากกวาดวยแตถาเปนลักษณะแบบซึมเหมือนตลาดปจจุบัน

ก็เลนยากหนอยไมมีจังหวะซึ่งลูกคาหลายคนจะรอจังหวะที่มีขาวไมคาดฝนหรือบางเรื่องทีเ่รารูแลวพดู

ไมไดเชนขาวลือทางโปรแกรมไลน ทําใหราคาของหุนตกอยางหนักจังหวะน้ันก็เปนจังหวะเกง็กาํไรของ

ลูกคาเชนกันเพราะมันเปนขาวที่ไมเปนจริงสรางมาเพื่อกดราคาหุนเทาน้ัน 

แลวอีกอยางที่ทําใหอยูในวงการมายาวนานเราตองมีขอมูลขาวสารที่รวดเร็วเพื่อบอกให

ลูกคารับทราบถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนหรือกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตเพราะการลงทุนในตัวหุนใดหุนหน่ึง

เราจะตองรูจักหุนตัวน้ันเปนอยางดีถึงแมวายุคสมัยน้ีจะสามารถหาขาวไดเร็วแตพี่มองวายังไงลูกคาก็
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ยังตองการที่ปรึกษาในเรื่องที่ลูกคายังไมแนใจก็เหมือนเราเปนเพื่อนชวยคิดเหมือนหุนสวนรวมกันที่

ตองปรึกษาธุรกิจเพื่อสรางใหมันเติบโตลูกคาเติบโตเราก็เติบโตไปพรอม ๆ กัน” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 การสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที่ 2 

ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณนางสาวจิตรา สุวรรณปกษ (พี่ปุก) เวลา 10.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2558 

 

นางสาวจิตรา สุวรรณปกษ (2558) “โอกาสหรือจังหวะเชิงไดเปรียบที่มองวาเปนจังหวะ

ใหลูกคาทํากําไรไดในชวงฉาบฉวยนาจะเปนขาวรายแลวพวกตัวหุนพื้นฐานลงโดยไมมีขาวอะไรมา

กระทบแตลงเพราะลงตามตลาดหุนทําใหเซนติเมตรหุนพื้นฐานน้ันมีแรงขายลงมาบางทีคนที่ถือหุน

พื้นฐานดีอยากจะ Short หุนกอนขายในที่แพงแลวกลับมาซื้อคืนในราคาที่ถูกกวาลูกคาก็จะไดกําไร

จากหุนที่ซื้อคืนถูกข้ึนและไดจํานวนเพิ่มข้ึนโดยพี่คิดวาหุนพื้นฐานยังไงราคาก็จะกลับมายังที่เดิม เมื่อ

ขาวรายของภาพรวมตลาดน้ันผานไปแลว รวมถึงการดูเทคนิคอลประกอบวามันลงมาพอดีกับแนวรับ

เราก็แนะนําใหลูกคาซื้อสวนหุนเก็งกําไรสวนมากเวลามันลงจะลงแรงข้ึนแรงใหสังเกตวาชวงเวลาน้ัน

หุนที่คนสนใจหุนเก็งกําไรยังมีวอลุมรองรับอยูเวลาลงแรง ๆ  ซื้อได เพราะมองวาคนที่เลนหุนในตัวน้ียัง

สนใจอยูเวลามันรีบาวดจะรีบาวดไดคอนขางแรง แตถามวาเคยมีพลาดไหมการเลนหุนมันมีความเสี่ยง

อยูแลวถาพี่ดูอาการของหุนเก็งกําไรถาตัวไหนคิดวาคนไมสนใจไมเลนแลวพี่ก็จะใหลูกคาขายตัด

ขาดทุนไปกอนแลวคอยหาจังหวะซื้อคืนใหมในราคาที่ถูกกวาหรือเปลี่ยนตัวเลนไปเลย  
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เหตุผลที่ทําใหลูกคาอยูกับเราเปนระยะยาวนานพี่วาทั้งหมดเกิดมาจากคําวาใสใจคําพูด

ครั้งแรกของเราตองทําใหลูกคาประทับใจตองมองลูกคาใหออกโดยใชประสบการณของเราดูวาลูกคา

ตองการแบบไหนเปนคนสไตลไหนลูกคาบางคนไมมีเวลาแตสามารถเลนหุนกับเราไดเราก็ตองเตรียม

ขอมูลใหดีเวลาติดตอไปหาลกูคาเรากต็องใชเวลาใหคุมคาหมายถึงใชเวลานอยแตไดขอมูลที่ครบลูกคา

บางคนมีเวลาเยอะก็คุยไดเรื่อยๆจิปาถะเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องเมาททั่ว ๆ ไปพี่คุยกับลูกคา

ไดหมดนะทําใหเขาเช่ือใจเราแลวลูกคาจะเลือกอยูกับเราแมวาโบรกอื่นมีบริการที่ดีกวาหรือคาคอมที่

ถูกกวาแตถาเขาเช่ือใจเราเขาก็จะไมไปไหนนะ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 12  การสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที่ 3 
ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณนางสาวเนาวรัตน สุจริตกุล (พี่นก) เวลา 11.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2558 

 

นางสาวเนาวรัตน สุจริตกุล (2558) “จากประสบการณที่ผานมามองวาปจจัยที่สามารถ

สรางโอกาสหรือขอไดเปรียบใหลูกคาที่สําคัญคือMarket timing หมายถึงชวงจังหวะที่เขาและ

ออกเปนจังหวะที่สําคัญและมีนัยสําคัญกับผลกําไรขาดทุนของลูกคามากที่สุดดูจากเทคนิคดวย

ปจจัยพื้นฐานดวยแตจังหวะการเขาและการเขา-ออกของตลาดมันทําใหลูกคาปดความเสี่ยงดานการ

ขาดทุนไดมากที่สุดคือ จังหวะไหนที่ควรเขาลงทุนไดเชนลงมาระดับหน่ึงก็ซื้อหรือไมก็ข้ึนไประดับหน่ึง

ก็Short หุนขายไปกอนแลวยอก็รับคืนในราคาที่ถูกกวาน้ีคือหนาที่หลัก ๆ ของมารเก็ตต้ิงเราจะตอง

บอกแนวทางลูกคาในชวงเวลาที่ลูกคาจะเขาลงทุนสวนที่ผานมาพี่ดูภาพใหญ SET โดยรวมมากกวา
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รายตัวดูคําแนะนําของโบรกเกอรนักวิเคราะหรวมถึงกราฟเทคนิคเพราะนักวิเคราะหมีปจจัยรองรบัใน

การวิเคราะหหุนแตละตัวทั้งปจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคนักวิเคราะหจะรูธุรกิจลงลึกมากกวาเรา

เพราะฉะน้ันเราก็นําเอาบทวิเคราะหตางๆของนักวิเคราะหไปแนะนําลูกคาไดแลวสไตลพี่ไมไดแนะนํา

ใหลูกคาถือลงทุนเปนนักลงทุน VI พี่มองวาการเลนหุนเปนรอบๆตามcycleน้ันจะทําโอกาสใหลูกคาได

ดีกวาถือลงทุนแบบVI (ระยะยาว) 

ลูกคาสวนใหญของพี่เปนตางชาติเพราะฉะน้ันตองทําการบานเยอะเปนพิเศษตองศึกษา

ปจจัยของนักลงทุนตางชาติเชนเศรษฐกิจโลกคาเงินบาทบทวิเคราะหหุนไทยของโบรกตางชาติแลวที่

สําคัญตางชาติเขาจะสนใจเรื่องการเมืองมากถาการเมืองไมสงบเขาก็จะไมลงทุนในประเทศน้ันๆแตถา

เปนตางชาติที่ทํางานอยูในไทยจะรูวามันไมไดนากลัวเขาก็จะซื้อหุนสไตลนักลงทุนไทยดูหุนพื้นฐาน

ราคาถูกดวยอาชีพของเราตองรูสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทั้งโลกเพราะมันจะเปนผลกระทบตอตลาดหุน

ไทยเราตองวิเคราะหและคาดเดาสถานการณที่จะเกิดไดเพื่อใหเกิดความพรอมในการลงทุนของลูกคา

ไดเสมอ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 การสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที่ 4 

ที่มา : โดยผูวิจัยสัมภาษณนางวัชราภรณ ตีระวัฒนานนท (พี่ยุย) เวลา 12.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม 

2558 
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นางวัชราภรณ ตีระวัฒนานนท (2558) “พี่วาชวงเวลาสําคัญในการลงทุนมากเชนหุนตัว

น้ันน่ิงหรือลงมาเยอะประกอบกับปจจัยพื้นฐานก็มีสวนEarning หรือวาอัตราการเติบโตของบริษัทน้ัน

ไปในทิศทางที่ดีจะเปนสิ่งที่ชวยตัดสินใจของลูกคาเพราะลูกคาสวนใหญของพี่จะลงทุนแบบพื้นฐานดู

พื้นฐานของหุนเปนหลักมองแคเทคนิคคอลเปนแคสวนประกอบในการตัดสินใจเทาน้ันรวมไปถึงดูแรง

ขายจากตางชาติถาดูแลวตลาดมีแรงขายจากตางชาติมามากพอสมควรจนไมนาจะลงตอไดมากแลว

ตลาดเริ่มน่ิงก็จะใหลูกคาทยอยซื้อการเก็งกําไรพี่จะดูเปนระหวางวันมากกวาวาหุนตัวน้ันมีขาวอะไรที่

รออยูอยางเชนชวงน้ีจะเปนเทรนของรับเหมากอสรางที่ดร.สมคิดเขามาดูก็จะมีโครงการกอสรางตางๆ

ที่จะมาชวยกระตุนเศรษฐกิจก็จะมุงไปดูที่กลุมรับเหมากอสรางแลวก็ถาเปนกลุมอสังหาริมทรัพย

ตามที่เปนขาวที่มีมาตรการลดภาษีลดคาโอนสงมอบก็จะเปนขาวดีทําใหกลุมน้ีมีคนสนใจเก็งกําไร

ระยะสั้นเราก็แนะนําลูกคาใหเขาไปซื้อเก็งกําไรสั้นๆได 

พี่เปนคนเรียบ ๆ งาย ๆ ลูกคาที่อยูกับพี่สวนใหญเพราะพี่เปนคนที่ไมไดใหลูกคาเขา-ออก

หุนบอยไมไดทําวอลุมจนลูกคารูสึกวาตัวเขาไมไดรับผลประโยชนจากการลงทุนลูกคาสวนใหญของพี่จะ

เลนเปนรอบระยะกลาง-ยาวมากกวาลูกคาของพี่เปนสไตลผูสูงวัยจึงเลนแตหุนปลอดภัยไมหวือหวามาก” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 การสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที่ 5 

ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณนางสาวมาริสา สําเภาทิพย (พี่ต๋ิม) เวลา 13.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม 2558 
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นางสาวมาริสา สําเภาทิพย (2558) “พี่ก็คลาย ๆ กับพี่ยุยนะ แตถาดูภาพรวมดวยพี่จะดู

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจการเมืองหรือแมกระทั่งผลประกอบการของบริษัทซึ่งมีขาวดีรออยูเวลาเขาซือ้

หุนของบริษัทน้ันถามีขาวดีไมวาจะเปนกําไรจากผลการดําเนินงานหรือการรวมทุนกับบริษัทอื่นซึ่งทํา

ใหผลประกอบการน้ันเติบโตข้ึนก็จะใหลูกคาลงทุน 

ที่ลูกคาเลือกพี่เปนมารเก็ตต้ิงน้ัน เพราะสวนใหญพี่จะใหลูกคาลงทุนหุนพื้นฐานลูกคา

อาจจะชอบหุนปนผลเราก็จะแนะนําการลงทุนตามสไตลลูกคาเราตองศึกษาหุนในตลาดใหเยอะๆ

เพราะมีหุนหลายตัวในตลาดมีปนผลสูงและราคาข้ึนอยางตอเน่ืองไวแนะนําลูกคาไดแตถาลูกคาเก็ง

กําไรของพี่จะดูเทคนิคคอลเปนหลักเลยวารับตอนไหนออกตอนไหนจุดไหนตอง Cut Loss ทําให

ลูกคารูวาเรามีหลักการในการตัดสินใจมีการใชเครื่องมือในการวิเคราะหหุนใชประสบการณที่ผานมา

ของเราแนะนําลูกคาวาถาหุนมีลักษณะอาการแบบน้ีควรเขาไปลงทุนหรือควรขายแลวถือเงินสดรอ

จังหวะหาลงทุนใหมอีกทีทําใหลูกคาเช่ือวาเราทําทุกอยางเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคาเสมอ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 การสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที่ 6 และทานที่ 7 
ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณนางสาวอัมพร สามารถเลิศดี (พี่เชง) เวลา 10.30 น. และนางเสาวลักษณ 

เจนสุรวิทยา (พี่แหมม)เวลา 11.00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2558 
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นางสาวอัมพร สามารถเลิศดี (2558) “การหาจังหวะที่เหมาะสมแกการลงทุนก็จะดูใน

เรื่องของหุนที่ ไดผลประโยชนจากการมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐเชนพวกหุน

อสังหาริมทรัพยที่ลดภาษีและไมเสียคาโอนในการซื้ออสังหาริมทรัพยพี่วาตรงน้ีเปนโอกาสในการ

ลงทุนของกลุมอสังหาริมทรัพยจะดูจากวาชวงน้ีกลุมไหนไดผลประโยชนจากมาตรการตางๆกลุมน้ันจะ

มีการมาเขามาเลนเก็งกําไรลูกคาของพี่ที่อยูดวยกันมานานเขาจะรูวาพี่ไมคอยใหลูกคาเลนหุนที่ไมมี

พื้นฐานแตราคาว่ิงแรงแบบน้ีจะอยูกันไดยาวมากกวาใหลูกคาเลนเขา ๆ –ออก ๆ ทําวอลุมเพราะคนที่

ไดผลประโยชนลูกคาจะมองวาเปนตัวมารเก็ตต้ิงไมใชลูกคาเขาก็จะไมพอใจ” 

นางเสาวลักษณ เจนสุรวิทยา (2558) “ก็เอาเรื่องราวเหตุการณลาสุดแลวกันนะเพราะถา

มันนาน ๆ  พี่ก็จําไมไดเหมือนกันวาหุนตัวไหนไดบางโดนบางหุนเก็งกําไรพี่ก็จะดูหุนตามกระแสในกลุม

สื่อสารก็เชนในปลายเดือนน้ีจะมีโทรศัพทไอโฟน6S มาขายตัวหุนที่ไดประโยชนที่สุดคือหุน COM7 

เปนขาวดีของมันคือตัวบริษัทจะไดเครื่องมาขายโดยตรงเลยโดยไมตองผานดีลเลอรพวกธุรกิจ istudio , 

BananaIT ก็ของบริษัทมันหมดพี่วาหุนตัวน้ีเปนหุนพื้นฐานดวยนะเพราะสมัยน้ีโทรศัพทมือถือหรือ

อุปกรณสื่อสารตางๆมันเปนปจจัยที่5 ของมนุษยไปแลวแลวยังมีกระแสนิยมหรือพวกคานิยมเกี่ยวกับ

การใชเทคโนโลยีธุรกิจประเภทน้ีจึงเปนที่นาสนใจมากที่สุดแลวก็ตัวADVANC ดวยเหมือนกันตอนที่มันมี

ขาววามันจะโดนฟองมันก็ลงมาซึ่งไอพวกคดีฟองรองพวกน้ีไมไดจบกันงายๆและระยะสั้นมันตองใชเวลา

ในการตัดสินคดีความอยูแลวพอราคามันลงตอบสนองขาวไมดีจนราคามันตํ่ากวาราคาพื้นฐานพี่ก็ให

ลูกคาซื้อพอวันรุงข้ึนตัวบริษัทก็กลับมาแกขาวราคาก็ข้ึนกลับมาตามปกติ” 
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ภาพที่ 16 การสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที่ 8 
ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณนายประพล พนมภู (พี่เอ) เวลา 12.30 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2558 

 

 นายประพล พนมภู (2558) “กอนที่พี่จะมาเปนมารเก็ตต้ิงพี่เปนนักวิเคราะหมากอนพี่ก็จะ

ถนัดในการวิเคราะหงบการเงินและเทคนิคอลเปนหลักเลยแลวถาเปนโอกาสที่มองวาลูกคานาจะได

หลักๆมี3 อยางที่พอนึกออก1.เวลาที่มันมีขาวรายแบบเลวรายที่ทําใหหุนตกเปรี้ยงลงมาในวันน้ันเลย

ลูกคาก็จะมักเขาไปซื้อเพราะสวนใหญมันจะตํ่าสุดภายในวันน้ันเลยหรือไมมันก็จะมีรีบาวดภายในวัน

เราก็ใหลูกคาขายทํากําไรเปนรอบๆไปอยางเชนตอนน้ันที่มีเรื่องของโรคไวรัสเมอรสเขามากลุม

โรงพยาบาลอยาง BH (โรงพยาบาลบํารุงราษฎร) ที่เจอผูปวยโรคเมอรสในไทยที่โรงพยาบาลน้ีสงผล

กระทบใหหุนตัวน้ีลงมาอยางแรงลูกคาก็รีบเขาไปซื้อเลยสุดทายมันก็รีบาวดจริง ๆ ก็คือ การพลิก

วิกฤตใหเปนโอกาสไป 2. เวลาที่มันมีขาวลือหรือความนาจะเปนที่บริษัทหรือกลุมอุตสาหกรรมอะไรก็

ตามที่ไดประโยชนจากขาวอะไรบางอยางก็จะเขาไปเลนอยูเหมือนกันอยางเชนลาสุดเรื่อง COM7 ที่รู

กันมาเปนเดือนแลววามันจะขายไอโฟน6S เราก็แจงใหลูกคาทราบวามันนาจะมีการเลนเก็งกําไรหุน

ตัวน้ีจากขาวน้ีนะ เปนตน 3. เปนเรื่องที่มันมีการประกาศทําTedder offer (การประกาศซื้อกิจการ

หรือควบรวมกิจการ)ก็จะมีลูกคาอยูกลุมหน่ึงที่จะเอากําไรจะกรอบราคาตรงน้ีไดแน ๆ ในระยะเวลา 

2-3 เดือนที่บริษัททํา Tedder offer ถาคิดเปนอัตราผลตอบแทนก็ถือวาสูงของพีก่็นาจะมี 3 อยางน้ีที่
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ลูกคาคอนขางจะไดกําไรแนๆสวนกราฟเทคนิคเปนเรื่องของการเลนรายวันมากกวาซึ่งอาจจะถูกบาง

ผิดบางแตในแงเทคนิคชวยไดเยอะอยางที่บอกวาพี่เปนนักวิเคราะหโดยเฉพาะการวิเคราะหทาง

เทคนิคการวิเคราะหทางเทคนิคเครื่องมือตาง ๆ ที่เขาคิดคนมาก็มาจากเหตุการณที่เคยเกิดข้ึนแลว

รวมถึงสมมติฐานที่คาดวานาจะเกิดข้ึนทําใหกราฟเทคนิคเปนเครื่องมือใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ

การลงทุนไดดีเลยทีเดียวสวนในเรื่องของหุนโลกพวกดาวโจนสก็ดูบางแตก็ไมเสมอไปเพราะบางทีเขา

ข้ึนหรือลงก็ไมไดเกี่ยวกับเราก็อาจไมไดมีอะไรเทาไหรแตถาพวกปจจัยที่มันมีผลตอเราเชนGDPของ

เขาพวกราคานํ้ามันดิบของตลาดโลกข้ึน-ลงพวกน้ีก็จะมีผลตอตลาดหุนเรา” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 17 การสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที่ 9 
ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณนางสาวปุณยาพร จอมจุฑามาศ (พี่หมี) เวลา 13.30 น. วันที่ 28 ตุลาคม 

2558 

  

นางสาวปุณยาพร จอมจุฑามาศ (2558) “จะคอยดูพวกขาวที่มันไมจริงขาวลือตางๆถา

มันเปนขาวรายลงแรงพี่ก็จะใหลูกคาซื้อไวขายตอนมันเดงข้ึนมาถาเปนขาวดีแลวทําใหหุนตัวน้ันมีวอ

ลุมเขามาซื้อจํานวนมากพี่ก็ใหลูกคาซื้อเขาไปเลนเชนกันแตแค 2-3 ชองออกพอใหต่ืนเตนสวนพวกหุน

IPO (หุนใหมที่เขามาซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย) พี่ก็จะดูพื้นฐานธุรกิจกอนวาทําอะไรเอาเงินที่ขาย

หุน IPO ไปทําอะไรถาเอาไปใชหน้ีก็ไมคอยแนะนําใหลูกคาไปเลนแตถานําไปลงทุนขยายกิจการตอ
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ยอดธุรกิจก็จะพิจารณาอีกทีวาราคา IPO ที่ขายน้ันเหมาะสมหรือไมถาแพงไปก็ไมใหเลนในวันแรกที่

เขาตลาดแตถาราคาถูก P/E ตํ่า (อัตราสวนตอกําไร) เชนหุนราคา10 บาทกําไรตอหุน5 บาท P/E

เทากับ 10/5 = 2 เทา หมายถึง หุนตัวน้ีจะใชเวลา 2 ปในการคืนทุน เพราะฉะน้ัน ย่ิง P/E ตํ่าเสนอ

วาบริษัทจะคืนทุนไดเร็วรวมถึงตองดูบทวิเคราะหของหลาย ๆ ทีดวยนะวาแตละที่ใหราคาที่เหมาะสม

เทาไหรแลวเราก็เอามาดูอีกทีวาควรจะเขาไปเลนหุนใหมในวันแรกหรือไมรวมถึงกระแสการไหลเขา

ของเม็ดเงินตางชาติเวลาที่มีสัญญาณการไหลเขามาเราก็จะไปเรียกใหลูกคาเขามาซื้อบอกลูกคาวาฝรัง่

เริ่มกลับมาซื้อแลวเพราะเวลาที่เงินตางชาติเขามาจะเขามาเยอะจะผลักให SET ข้ึนไปไดสูงฝรั่งจะเขา

มาในกลุมใหญ ๆ พวกสื่อสารพลังงานแบงคเราก็จะหาหุนที่มันยังข้ึนไมเยอะแนะนําลูกคาซื้อหรือฝรั่ง

เริ่มขายเราก็จะบอกลูกคาวาหุนกลุมใหญหลีกเลี่ยงไมแนะนําเลนก็ไปหาหุนตัวเล็กพื้นฐานดีแนะนํา

ลูกคาเลนแทนสิ่งที่ทําใหลูกคาอยูกับเราไดนานมาจากความสัมพันธการพูดคุยทุกวันถามสารทุกขสุข

ดิบอัพเดทเรื่องราววันน้ีวาเกิดสถานการณอะไรเกิดข้ึนบางอัธยาศัยการแนะนําการลงทุนที่ทําใหลูกคา

รูสึกพอใจ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 การสัมภาษณเจาหนาทีอ่าวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที1่0 

ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณนางณัฐญา เช่ียวพิทยาการ (พี่ออ) เวลา 13.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2558 
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นางณัฐญา เช่ียวพิทยาการ (2558) “ตอใหมั่นใจตลาดวาจะข้ึนขนาดไหนพี่ก็แนะนําให

ลูกคาซื้อเพียง 50% ของเงินลงทุน เพื่อวาจะมีเหตุการณที่พลิกผันก็จะมี 50% แกคําวาพลิกผันคือ 

มันเกิดวิกฤตจะเปนเหตุการณที่เราไมไดคาดหวังมากอนมันมีทุกครั้งในหลาย ๆ ปที่ผานมา เวลามัน

เกิดเหตุการณน้ัน ๆ เราจะดูวามันลงมาถึงจุดหน่ึงเราก็เอาเงินเขาไปซื้อโดยสรุปไมวาตลาดจะแข็งแรง

หรือดีขนาดไหนพี่ก็จะไมใหลูกคานําเงินไปเลนเต็ม 100% ของเงินลงทุนเราตองมีเงินสํารองสําหรับ

เหตุการณที่เราไมคาดคิดนําเงินที่เหลือมาแกไขสถานการณพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสสวนใหญลูกคาพี่

เปนลักษณะลงทุนสวนใหญก็จะดูบทวิเคราะหเปนตัวชวยในการตัดสินใจถาเราจะใหลูกคาเลนเก็ง

กําไรก็ตองบอกลูกคาตรงๆไปเลยวาตัวน้ีเก็งกําไรที่เห็นวาชวงน้ีวอลุมเยอะแสดงวาเขาเลนปกติหุนตัว

น้ีวอลุมมันไมมีเพราะฉะน้ันควรบอกลูกคาวาไมควรจะซื้อเยอะลูกคาพี่ปกติถาเลนจะซื้อเยอะมากเรา

จึงมีหนาที่ที่จะตองบอกความเสี่ยงแกลูกคาในหุนกลุมพวกเก็งกําไรวามีความเสี่ยงแคไหนสภาพคลอง

เปนอยางไรแตทั้งหมดก็ข้ึนอยูดุลยพินิจของลูกคาตัวเราเปนแคผูแนะนําเทาน้ันเพราะบางทีลูกคา

อาจจะไดขาววงในมาอยางน้ันอยางน้ีเราก็หามลูกคาไมได 

พี่คิดวาที่ลูกคาเลือกอยูกับพี่เพราะวาการดูแลการเอาใจใสการดูแลผลประโยชนของลกูคา

เราไมไดมองแคเพียงวอลุมเราประเมินถึงเหตุผลวาลูกคาควรจะไดหรือไมไดยังไงสวนใหญทีอ่ยูกบัพีจ่ะ

เลนในระยะยาวแลวลูกคาไดกําไรพอลูกคาเห็นเราดูแลลูกคาไดดีเห็นผลกําไรเขาก็จะแนะนํามาทั้ง

ตระกูลทั้งเพื่อนเลยเวลาพี่ไปพบลูกคาเขาก็จะแนะนําเพื่อนมาใหเราเพื่อนลูกคาก็จะบอกวาที่อื่นดูแล

ไมดีอยางน้ันอยางน้ีเราก็รูถึงขอเสียของที่อื่นแลวนํามาปรับใชดูแลลูกคาของเรารวมถึงเพื่อนของลกูคา

ที่แนะนํากันปากตอปากใหเราดูแลพอรตของพวกเขาอีกอยางที่พี่ตองศึกษาอยูเสมอคือผลิตภัณฑอื่น

ของบริษัทที่นอกเหนือจากหุนเชนกองทุนเงินฝากโดยเฉพาะกองทุนเพราะการซื้อขายหุนกับเรา

สามารถลงทุนไดแคหุนภายในประเทศแตสําหรับกองทุนลูกคาสามารถเลือกลงทุนในหุนตางประเทศ

ลงทุนในทองคําหรือนํ้ามันไดพี่จะศึกษาชวงเวลาและโอกาสวาชวงน้ีอาจจะลงทุนอยางอื่นทีท่าํใหไดผล

กําไรมากกวาหุนเราก็จะแนะนําลูกคาใหไปลงทุนผลิตภัณฑน้ัน ๆ ดวยสรุปคือ เราสามารถจัดการ

บริหารเงินใหลูกคาอยางหลากหลายเพื่อประโยชนที่สูงสุดของลูกคาน้ันเอง” 
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ภาพที่ 19 การสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที ่11 

ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณนางสาวบุษย เพชรกมล (พี่บุษย) เวลา 14.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

 

นางสาวบุษย เพชรกมล (2558) “พี่มีลูกคารายใหญที่ใหความสําคัญกับดวงเขาไมได

สนใจเลยวา มารเก็ตต้ิงจะดูแลดีไหม เขาดูแความารเก็ตต้ิงที่จะมาดูแลเขาดวงชะตาถูกกันไหมเขากัน

ไดไหมถาถูกกันเขาจะอยูกับเรานานแตการตัดสินใจการลงทุนตาง ๆ อยูที่ลูกคาอยางเดียวเพียงแตวา

เราเปนแคสื่อหรือเปรียบไดเหมือนผูรวมหุนเขาจึงอยากไดคนที่มีราศีมีดวงที่ถูกโฉลกกันลูกคาตัดสนิใจ

เองทุกอยางแตเขาจะมองเราก็เปนสวนหน่ึงในการที่จะทําใหเขาประสบความสําเร็จในเรื่องของ

โชคชะตาชวงน้ีสวนใหญลูกคาดูดวงเยอะมากดูทั้งมารเก็ตต้ิงดูทั้งดวงของตลาดหุนดวงของหุนรวมไป

ถึงดวงของหุนแตละตัวอยางเชนตอนน้ีคนที่ทํานายดวงตลาดหุนแมนๆคือหมอไพศาลเปนโหรที่

ทํานายทายทักลวงหนาวาเดือนไหนวันไหนของปหุนจะข้ึนจะลงแกยังคาดการณวาในชวงที่หุนข้ึนหรือ

ลงน้ันเพราะเหตุการณอะไรดวยมีคนติดตามแกมากอยูเพราะแกแมนมากปจจุบันพี่ก็เห็นมีลูกคาใหม ๆ 

ถามมารเก็ตต้ิงเรื่องปเกิดเดือนเกิดเยอะนะเหมือนวาลูกคาตองการหาคนมารวมทําธุรกิจก็ตองมีดวงที่

สมพงษกันสงเสริมดวงชะตากันลูกคาก็จะไดรูสึกสบายใจไดวาอยางนอยเราก็มีผูรวมธุรกิจที่มีดวง

สงเสริมกันไดดี” 
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ภาพที่ 20 การสัมภาษณเจาหนาทีอ่าวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที ่12 

ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณนางนัยนา คงสถิตพร (พี่กุง) เวลา 15.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2558 

 

นางนัยนา คงสถิตพร (2558) “พี่จะเลือกหุนที่ P/E ตํ่าไวแลวก็ถามีเหตุการณที่ตกใจ

ตลาดเกิดแพนิคถาตลาดเกิดแพนิคน้ันคือจังหวะซื้อหมดเลยตลาดแพนิค หมายถึง เม็ดเงินตางชาติ

ไหลออกในระยะสั้นดวยปจจัยขาวรายตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศพี่มองวาน้ันแหละคือ

จังหวะซื้อแลวอีกอยางเราตองสวนกระแสกับมวลชนสวนรวมคือ สวนมากคนจะชอบซื้อหุนในขาข้ึน

แตอยางเราจะเลือกซื้อหุนที่พื้นฐานดีอนาคตเติบโตไดดีที่ผาน ๆ มาพี่ก็จดเหตุการณที่เกิดข้ึนที่ทําให

ตลาดแพนิค เชน เหตุการณขัดแยงทางการเมืองเกิดระเบิดแลวเมื่อเหตุการณเลาน้ันเกิดข้ึนอีกครั้งพี่ก็

จะแนะนําลูกคาวาที่ผานเคยเกิดเหตุการณแบบน้ีแลววันรุงข้ึนมันจะกลับมาปกติถาหุนพื้นฐานดีตัวที่

เราเล็งไวมันลงเพราะตลาดแพนิคก็ควรจะหาจังหวะเขาไปซื้อในแตละวันพี่ก็จะอิงพวกตลาดดาวโจนส

บวกหรือลบดูพวกปจจัยนํ้ามันตางประเทศหรือพวกคาเงินเปนสวนประกอบในการชวยตัดสินใจแต

หลัก ๆ จะดูปจจัยภายในประเทศแลวก็กลุมธุรกิจมากกวาวากลุมไหนเปนที่นิยมหรือไดประโยชนใน

สถานการณในปจจุบันและอนาคตพี่เปนคนไมเกงกราฟเทคนิคพี่จะดูจากบทวิเคราะหพี่คิดวาพวกเขา

จะมีความเช่ียวชาญมากกวาเราและถาหุนตัวไหนเราติดตามหรือเฝาดูมันจนดูอาการมันออกถาทํา
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ลักษณะแบบน้ีจะข้ึนตอพี่ก็จะแนะนําลูกคาโดยใชประสบการณที่เรามีแนะนําลูกคาพรอมดูราคาที่เคย

เกิดข้ึนในกราฟเทคนิคเพื่อชวยเปนแนวทางในการตัดสินใจใหลูกคา 

ความสําคัญของการเปนมารเก็ตต้ิงคือ ความสม่ําเสมอและก็อยาทิ้งลูกคา หมายความวา

สมมติตลาดแยมากชวงมีวิกฤตตาง ๆ หุนลูกคาสวนมากก็จะขาดทุนเราไมจําเปนตองใหลูกคาซื้อหรือ

ขายแตเราตองเขาถึงเขาพูดคุยถึงสถานการณวาตอนน้ีตลาดเปนแบบน้ีแบบน้ันหุนของเราเปนยังไงมี

ผลกระทบอะไรบางจะมีโอกาสแกพอรตหุนกันไดไหมแลวถามองวาหุนพื้นฐานเปลี่ยนมองแลวไมมี

อนาคตกจ็ะใหลูกคาเปลี่ยนตัวเลนสรุปงาย ๆ คือ อยาทิ้งลูกคาแมวาจะเกิดอะไรข้ึนและที่สําคัญคือ

ความจริงใจไมใชวาเราจะคาดหวังแตทําวอลุมเราตองมองผลตอบแทนที่กลับมาของลูกคาวาลกูคาควร

จะไดกี่เปอรเซ็นตลูกคาก็จะพอใจในการดูแลของเราการเปนมารเก็ตต้ิงมันมีอยูแลวที่แนะนําลูกคาไป

แลวขาดทุนมารเก็ตต้ิงทุกคนตองเจอแตเราตองความสม่ําเสมอลูกคาพี่ที่อยูกันมา10กวาปมีหุนที่ติด

ขาดทุนก็ยังพูดคุยกันตามปกติแมไมไดเทรดหุนแตเราก็คุยกันเปนประจําใหลูกคารูสึกวาเราไมเคย

ทอดทิ้งลูกคาแมในยามที่ลูกคาขาดทุนหรือเกิดปญหาตาง ๆ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 การสัมภาษณเจาหนาที่อาวุโสผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุนทานที ่13 

ที่มา: โดยผูวิจัยสัมภาษณนางสาวฤทัยมาศ คันธกมลมาศ (พี่อิม) เวลา 15.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม 

2558 
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นางสาวฤทัยมาศ คันธกมลมาศ (2558) “ตัวเราเปนมารเก็ตต้ิงเราจะเห็นหุนในตลาดวา

ราคามันอยูเทาไหรแลวอยางเชนหุน MTLS (เมืองไทยลิสซิ่งเกี่ยวกับจํานําทะเบียนรถมอเตอรไซค) 

เราจะเห็นราคามันประมาณ 20 กวาบาท บทวิเคราะหแนะนําซื้อแตสภาพเศรษฐกิจไมเอื้อใหตลาด

หุนข้ึนแลวมันติดหุน (ตอนน้ีประมาณ 18 บาท) ลูกคาเขาไปแลวจะทํายังไงเราก็มองใหเปนโอกาส

แบบพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสก็คือ ขายขาดตัดทุนหรือไมขาย แลวรอมันรับจุดที่ตํ่าไมมีใครที่ไดหุนที่ตํ่า

สุดแตอยางนอยเราก็ยังไดหุนที่อยูในชวงราคาที่ตํ่าสิ่งที่พี่ดูคือกราฟเทคนิคเปนหลักอีกสวนคือความ

กลาไดกลาเสียของผูลงทุนถานักลงทุนกลาไดกลาเสียกลาเลนลงทุนเปนรอบมันก็จะไมเสียรอบมัน

สามารถเลนไดทั้งขาข้ึนและขาลงถาเราคิดวาตลาดจะลงก็ขายหุนไปกอนแมขายขาดทุนแตเรา

คาดการณวามันตองมีถูกกวาน้ีเราก็จะไดมีโอกาสไปซื้อหุนที่ถูกกวาที่ขายออกไปเวลาพี่จะใหลูกคาซื้อ

หุนพี่จะดูพื้นฐานกับเทคนิคอลคูกันแตกอนที่จะไปที่เทคนิคอลพี่จะดูพื้นฐานกอนวาดีไหมพอเสร็จก็ดู

เทคนิคอลรับไหมถารับก็เขาเลยถามวาพี่ดูภาพรวมไหมก็ดูนะถาตลาดไมดีพี่วายังไงนักลงทุนกไ็มอยูน่ิง

เขาก็ตองหาจังหวะของการทํากําไรแตถามวาภาพรวมตลาดหุนไมดีมันไมไดสงผลแคเราอยางเดียวมัน

กระทบไปยังหุนหลายๆตัวไหนตลาดอยางที่เห็นวางบไตรมาส3ออกมาแยทุกตัวเลยเราจึงตองศึกษา

และดูวาตัวหุนไหนไดผลกระทบนอยกวาหรือไดประโยชนจากเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวอยางหุนMTLS

มันปลอยกูเศรษฐกิจไมดีมันก็ตองปลอยกูอยูดีเพียงแตมันเลือกลูกคาอาจจะเลือกลูกคามากข้ึนกวาเดิม 

ลูกคาเช่ือมั่นในแบรนดบริษัทนะอยางบริษัทเรามีความนาเช่ือถือมายาวนานมีรางวัลธรร

มาภิบาลรางวัลบทวิเคราะหยอดเย่ียมมีอีกมากมายที่การันตีมาตรฐานของบริษัทเราวาอยูในระดับ

ตนๆของประเทศก็ทําใหเราทํางานไดงายข้ึนถาเราแนะนําวาทางบทวิเคราะหเราแนะนําวาอยางน้ัน

อยางน้ีลูกคาก็จะมีความเช่ือมั่นในระดับหน่ึงแตสิ่งสําคัญคือตัวมารเก็ตต้ิงตองเขากับลูกคาไดดี

สามารถจดจํานํ้าเสียงของลูกคาไดเพียงครั้งแรกที่คุยแคลูกคาพูดแคฮัลโหลเราก็สามารถคียเลขที่บญัชี

ลูกคาพรอมซื้อ-ขายไดเพราะความรวดเร็วของพี่ลูกคาจึงชอบลูกคาจะบอกวาที่อื่นคียใหชาราคาไป

แลว” 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอและ 

รายชื่อบริษัทสมาชิกท่ีใหบริการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต 
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ตารางที่ 33 รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ณ สิ้นป 2557  

 

ชื่อยอ

หลักทรัพย 
ชื่อเต็มบริษัท / หลักทรัพยจดทะเบียน กลุมอุตสาหกรรม 

2S  บริษัท 2 เอสเมทัล จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

ABICO บริษัท เอบิโก โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

ACAP บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน 

ADAM บริษัท อาดามสั อินคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) บริการ 

AF บริษัท ไอรา แฟคตอริง่ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน 

AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

AIE บริษัท เอไอ เอนเนอรจี จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

AIRA บริษัท ไอรา แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน 

AKP บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) บริการ 

APCO บริษัท เอเชียนไฟยโตซูติคอลส จํากัด (มหาชน) สินคาอุปโภคบริโภค 

ARIP บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) บริการ 

ARROW บริษัท แอรโรวซินดิเคท จํากัด (มหาชน) อสังหารมิทรพัยและกอสราง 

AUCT บริษัท สหการประมลู จํากัด (มหาชน) บริการ 

BGT  บริษัท บจีีที คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สินคาอุปโภคบริโภค 

BKD บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) อสังหารมิทรพัยและกอสราง 

BOL บริษัทบิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) บริการ 

BROOK บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน 

BSM บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน) อสังหารมิทรพัยและกอสราง 

CCN  บริษัท ซซีีเอ็น-เทค จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยี 

CHO บริษัทช.ทวี ดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

CHOW บริษัท เชาว สตีลอินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

CHUO 

บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) บริการ 

CIG บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

CMO บริษัท ซเีอ็มโอ จํากัด (มหาชน) บริการ 

COLOR บริษัท สาลี่ คัลเลอร จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 33 รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ณ สิ้นป 2557 (ตอ) 

 

ชื่อยอ

หลักทรัพย 
ชื่อเต็มบริษัท / หลักทรัพยจดทะเบียน กลุมอุตสาหกรรม 

CPR  บริษัท ซีพอีาร โกมุ อินดัสเตรียล จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

DCORP บริษัท ดีมเีตอรคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) บริการ 

DIMET บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) 
อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 

DNA บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จํากัด (มหาชน) บริการ 

E บริษัท เอฟโวลูช่ันแคปปตอล จํากัด (มหาชน) 
เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

EA บริษัท พลังงานบรสิุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

ECF บริษัท อสีตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) สินคาอุปโภคบริโภค 

EFORL บริษัท อี ฟอรแอล เอม จํากัด (มหาชน) บริการ 

FIRE บริษัท ไฟรวิคเตอร จํากัด (มหาชน) บริการ 

FOCUS 

บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเมนทแอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 

อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 

FPI บริษัท ฟอรจูนพารทอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

FSMART บริษัท ฟอรทสมารท เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริการ 

FVC บริษัท ฟลเตอร วิช่ัน จํากัด (มหาชน) บริการ 

GCAP บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน 

GIFT บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

HOTPOT บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน) 
เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

HTECH บริษัท แฮลเซี่ยนเทคโนโลย่ี จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

HYDRO บริษัทไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) 
อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 

IRCP 
บริษัทอินเตอรเนช่ันแนล รเีสริชคอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) 
เทคโนโลยี 
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ตารางที่ 33 รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ณ สิ้นป 2557 (ตอ) 

 

ชื่อยอ

หลักทรัพย 
ชื่อเต็มบริษัท / หลักทรัพยจดทะเบียน กลุมอุตสาหกรรม 

JSP บริษัท เจ. เอส. พี. พรอ็พเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 
อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 

JUBILE บริษัท ยูบลิลี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) สินคาอุปโภคบริโภค 

KASET บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) 
เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

KCM  บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

KIAT บริษัท เกยีรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) บริการ 

LDC บริษัท แอลดีซี เด็นทลั จํากัด (มหาชน) บริการ 

LIT บริษัท ลซีอิท จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน 

LVT บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

MBAX บริษัท มลัติแบกซ จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

MOONG บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชช่ันแนล จํากัด (มหาชน) สินคาอุปโภคบริโภค 

MPG บริษัท เอม็พจีี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) บริการ 

NBC บริษัท เนช่ันบรอดแคสต้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) บริการ 

NCL 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนช่ันแนลโลจสิติกส จํากัด 

(มหาชน) 
บริการ 

NEWS บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยี 

NINE 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

(มหาชน) 
บริการ 

NPK บริษัท นิวพลสันิตต้ิง จํากัด (มหาชน) สินคาอุปโภคบริโภค 

OCEAN บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จํากัด (มหาชน) สินคาอุปโภคบริโภค 

OTO บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) บริการ 

PCA บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยี 

PDG บริษัท พรอดดิจิ จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

PHOL บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) บริการ 
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ตารางที่ 33 รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ณ สิ้นป 2557 (ตอ) 

 

ชื่อยอ

หลักทรัพย 
ชื่อเต็มบริษัท / หลักทรัพยจดทะเบียน กลุมอุตสาหกรรม 

PICO บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) บริการ 

PJW บริษัทปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

PPS  บริษัทโปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 

PSTC บริษัท เพาเวอร โซลูช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

QLT บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน) บริการ 

QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

RWI บริษัท ระยองไวรอินดัสตรสี จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

SALEE บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

SANKO บริษัท ซงัโกะ ไดคาซต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

SEAOIL บริษัท ซีออยล จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยี 

SMART บริษัท สมารทคอนกรีต จํากัด (มหาชน) 
อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 

SPA บริษัท สยามเวลเนสกรุป จํากัด (มหาชน) บริการ 

SPVI บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยี 

STAR บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จํากัด (มหาชน) 
อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 

SWC บริษัท เชอรวูดเคมิคอล จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

T 

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด 

(มหาชน) 

อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 

TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

TAPAC บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

THANA บริษัท ธนาสริิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 
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ตารางที่ 33 รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ณ สิ้นป 2557 (ตอ) 

 

ชื่อยอ

หลักทรัพย 
ชื่อเต็มบริษัท / หลักทรัพยจดทะเบียน กลุมอุตสาหกรรม 

TMC บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

TMI บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

TMILL บริษัท ที เอสฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) 
เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 

TMW บริษัทไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

TNDT บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) บริการ 

TNH บริษัทโรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) บริการ 

TPAC บริษัทพลาสติค และหบีหอไทย จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

TRT  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

TSE บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

TSF บริษัท ทรีซิกต้ีไฟว จํากัด (มหาชน) บริการ 

TVD บริษัท ทีวี ไดเร็ค จํากัด (มหาชน) บริการ 

UAC บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

UBIS  บริษัท ยูบสิ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

UEC บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

UKEM บริษัท ยูเน่ียนปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 
อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 

UMS บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

UPA  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ออฟ เอเชีย จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยี 

UREKA บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

UWC บริษัท เอือ้วิทยา จํากัด (มหาชน) ทรัพยากร 

VTE  บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) 
อสังหารมิทรพัยและ

กอสราง 

WINNER บริษัท วินเนอรกรุป เอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน) บริการ 

XO บริษัท เอก็โซติคฟูด จํากัด (มหาชน) 
เกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร 



168 
 

ตารางที่ 33 รายช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ณ สิ้นป 2557 (ตอ) 

 

ชื่อยอ

หลักทรัพย 
ชื่อเต็มบริษัท / หลักทรัพยจดทะเบียน กลุมอุตสาหกรรม 

YUASA บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) สินคาอุตสาหกรรม 

 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,ขอมูลรายชื่อบริษัท/หลักทรัพย,เขาถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 

2558, เขาถึงไดจาก http://www.set.or.th/set/commonslookup.do 
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ตารางที่ 34  รายช่ือบริษัทสมาชิกที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ และใหบริการซื้อขาย

หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต 29 บริษัท ณ สิ้นป 2557 

 

ลําดับท่ี ชื่อยอ ชื่อบริษัท 
เลขท่ี

สมาชิก 

1 AEC บริษัทหลกัทรพัย เออซีี จํากัด (มหาชน) 38 

2 AIRA บริษัทหลกัทรพัย แอพเพลิเวลธ จํากัด (มหาชน) 15 

3 APPLE บริษัทหลกัทรพัย ไอรา จํากัด (มหาชน) 48 

4 ASPS บริษัทหลกัทรพัย เอเซียพลัส จํากัด 8 

5 AWS บริษัทหลกัทรพัย เอเชีย เวลท จํากัด 43 

6 BLS บริษัทหลกัทรพัย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 1 

7 CGS บริษัทหลกัทรพัย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 3 

8 CIMBS บริษัทหลกัทรพัย ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด 7 

9 CNS บริษัทหลกัทรพัย โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 14 

10 DBSV บริษัทหลกัทรพัย ดีบีเอสวิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 4 

11 FSS บริษัทหลกัทรพัย ฟนันเซียไซรสั จํากัด (มหาชน) 24 

12 GLOBLEX บริษัทหลกัทรพัย โกลเบล็ก จํากัด       25 

13 IVG บริษัทหลกัทรพัย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 30 

14 KGI บริษัทหลกัทรพัย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 13 

15 KKTRADE บริษัทหลกัทรพัย เคเคเทรด จํากัด 19 

16 KS บริษัทหลกัทรพัย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 11 

17 KSS บริษัทหลกัทรพัย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 29 

18 KTBST บริษัทหลกัทรพัย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 32 

19 KTZ บริษัทหลกัทรพัย เคที ซีมิโก จํากัด 18 

20 LHS บริษัทหลกัทรพัย แลนด แอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 5 

21 MBKET บริษัทหลกัทรพัย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 42 

22 PHATRA บริษัทหลกัทรพัย ภัทร จํากัด (มหาชน) 6 

23 PST บริษัทหลกัทรพัย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 34 

24 RHBS บริษัทหลกัทรพัย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 27 

25 SCBS บริษัทหลกัทรพัย ไทยพาณิชย จํากัด 23 
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ตารางที่ 34  รายช่ือบริษัทสมาชิกที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ และใหบริการซื้อขาย

หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต 29 บริษัท ณ สิ้นป 2557 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ชื่อยอ ชื่อบริษัท 
เลขท่ี

สมาชิก 

26 TISCO บริษัทหลกัทรพัย ทิสโก จํากัด 2 

27 TNS บริษัทหลกัทรพัยธนชาต จํากัด (มหาชน) 16 

28 TRINITY บริษัทหลกัทรพัย ทรีนีต้ี จํากัด 22 

29 UOBKHST บริษัทหลกัทรพัย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 26 

 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,รายชื่อบริษัทสมาชิก, เขาถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2558, 

เขาถึงไดจาก http://www.set.or.th/set/memberlist.do 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามชุดที.่.............. 

 

เรื่อง การศึกษาความเต็มใจท่ีจะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวย

วิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

คําชี้แจง: แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อประกอบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิตสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะ

ทั่วไปดานบุคคลของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอและศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมที่มีผลตอ

ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขาย

ผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ  ซึ่งนํามาเปนการประเมิน

แนวทางรูปแบบการบริการและคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพย

ดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตใหกับบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการ 

ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการศึกษาผูศึกษาจึงใครขอความอนุเคราะหทาน

ตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณทานเปนอยางย่ิงสําหรับขอมูลที่ทุกทานไดสละเวลาใหขอมูล

และขอยืนยันวาจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับและใชเพื่อการศึกษาเทาน้ัน 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 สุภัชญา ตรีทานนท 

ผูวิจัย 
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สวนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมายลงใน (  ) หนาคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและกรุณากรอก

ขอความในชองวางตามความเปนจริง 

 

1. เพศ     

1.  (  ) ชาย 2.  (  ) หญงิ 

2. อายุ     

1.  (  ) 20-30 ป 2.  (  ) 31-40 ป 

3.  (  ) 41-50 ป 4.  (  ) 51-60 ป 

5. (  ) 60 ปข้ึนไป  

3. สถานภาพสมรส   

1.  (  ) โสด 2.  (  ) สมรส 

3.  (  ) หยา/หมาย 

4. ระดับการศึกษา  

1.  (  ) ตํ่ากวาปริญญาตร ี 2.  (  ) ปริญญาตร ี

3.  (  ) สูงกวาปรญิญาตร ี

5. อาชีพ   

1.  (  ) นักศึกษา 2.  (  ) ลูกจาง/พนักงานเอกชน 

3.  (  ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4.  (  ) เจาของกจิการ/หุนสวน 

5.  (  ) เกษียณ 6.  (  ) อื่น ๆ............................ 

6. รายไดสุทธิตอเดือน   

1.  (  ) ≤ 50,000บาท 2.  (  ) 50,001 – 100,000บาท 

3.  (  ) 100,001 – 500,000บาท 4.  (  ) 500,001 - 1,000,000บาท 

5.  (  ) มากกวา 1,000,000 
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สวนท่ี 2: ขอมูลท่ัวไปของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมายลงใน (  ) หนาคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและกรุณากรอก

ขอความในชองวางตามความเปนจริง 

 

7. ทานลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม 

1.  (  ) ใช 2.  (  ) ไมใช (จบแบบสอบถาม) 

8. ทานลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอหรือไม 

1. (  ) ใช 2.  (  ) ไมใช(จบแบบสอบถาม) 

9. ทานลงทุนซื้อขายหลักทรัพยผานชองทางใด 

1. (  ) ผานผูแนะนําการลงทุนดานตลาดทุน (จบแบบสอบถาม) 

2. (  ) ผานทางอินเทอรเน็ต 

3. (  ) ทั้ง 2 ชองทาง 

10. ประเภทบัญชีหลักทรัพยที่ใชในการซื้อขาย 

1.  (  ) บัญชีแคชบาลานซ (Cash Balance) ฝากเงินกอนซื้อ 

2.  (  ) บัญชีเงินสด (Cash Account) ซื้อกอนจายเงินทีหลัง 

3.  (  ) ทั้ง 2 ประเภทบญัชี 
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สวนท่ี 3: ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมายลงใน (  ) หนาคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและกรุณา

กรอกขอความในชองวางตามความเปนจริง 

 

11. ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอของทานเปนอยางไร 

1.  (  ) ลงทุนระยะสั้น/เกง็กําไร (ระยะเวลาตํ่ากวา3 เดือน) 

2.  (  ) ลงทุนระยะกลาง (ระยะเวลา 3-6 เดือน) 

3.  (  ) ลงทุนระยะยาว (มากกวา 6 เดือนข้ึนไป) 

12. สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เมื่อเทียบกับทรัพยสินของทาน 

1.  (  ) ตํ่ากวารอยละ10 2.  (  ) รอยละ10-30   

3.  (  ) รอยละ30-60   4.  (  ) มากกวารอยละ60 

13. สัดสวนการรับความเสี่ยงดานการขาดทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เมื่อเทียบกับเงินลงทุนของ

ทาน 

1.  (  ) ตํ่ากวารอยละ10 2.  (  ) รอยละ10 -20  

3.  (  ) รอยละ 20 -50 4.  (  ) มากกวารอยละ 50 

14.  มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอม็เอไอในแตละครั้ง 

1. (  ) ≤300,000 บาท 2. (  ) 300,001 – 500,000 บาท  

3. (  ) 500,001 – 700,000บาท 4. (  ) 700,001 – 1,000,000 บาท  

5.  (  ) มากกวา 1,000,000 บาท 

15.  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรพัยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอของทาน (เลือกขอที่สงผลมากที่สุด 1 ขอ) 

1.  (  ) เศรษฐกิจในตางประเทศ 

2.  (  ) เศรษฐกิจภายในประเทศ 

3.  (  ) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 

4.  (  ) การเมืองและนโยบาลของรฐับาลตางประเทศ 

5.  (  ) การเมืองและนโยบาลของรฐับาลในประเทศ 

6.  (  ) ดัชนีราคาหุนตลาดหลกัทรัพยตางประเทศ 

7.  (  ) กระแสเงินตางชาติในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

8.  (  ) อื่นๆ...................................... 
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16. การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอของทาน (เลือกขอที่สงผลมากที่สุด 1 ขอ) 

1.  (  ) หองสมุดมารวยและตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

2.  (  ) ขอมูลขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน 

3.  (  ) ทางโทรทัศน, วิทยุ 

4.  (  ) บริษัทหลักทรัพย  

5.  (  ) เจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุน 

6.  (  ) อื่นๆ...................................... 

17. การบริการและการใหขอมูลของบริษัทหลักทรัพยในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่

สงผลตอการตัดสินใจซื้อและขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอของทาน (เลือกขอที่สงผล

มากที่สุด 1 ขอ)      

1.  (  )  การใหขอมูลหลกัทรพัยรายตัวและบทวิเคราะหหลกัทรัพยตาง ๆ 

2.  (  )  การใหขอมูลการซื้อและขายหลักทรัพยในรูปแบบตาง ๆ เชน การแนะนํา

โปรแกรมและวิธีการซื้อขายหลักทรัพยผานโปรแกรมในเครื่องมือสื่อสารที่สามารถตออินเทอรเน็ตได 

เปนตน 

3.  (  ) บริการธุรกรรมการซื้อและขายหลักทรัพยที่หลากหลายนอกเหนือจาก

โปรแกรมมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดใหมีเชน โปรแกรมดูกราฟเทคนิคผานเครื่องมอืสือ่สาร

สามารถตออินเทอรเน็ตได เปนตน 

4.  (  )  มีธุรกรรมทางการเงินผานทางชองทางอินเทอรเน็ตของบริษัทหลักทรัพยได 

เชน บริการฝาก-ถอนเงิน เปนตน 

5.  (  ) ความปลอดภัยดานการใชระบบธุรกรรมการซื้อขายผานอินเทอรเน็ต 

6.  (  ) อื่นๆ...................................... 
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สวนท่ี4: ขอมูลเก่ียวกับมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาธรรมเนียมในการซื้อและขายหลักทรัพยดวย

วิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

คําชี้แจง  

- สถานการณตอไปน้ีเปนการสมมติสถานการณข้ึนเพื่อใหสามารถประเมินมูลคาความ

เต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต โดย

การสมมติแตละสถานการณมีที่มาและหลักการจากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย 

- อธิบายรายละเอียดสถานการณสมมติใหแกผูตอบแบบสอบถามฟงจึงถามผูตอบ

แบบสอบถามถึงมูลคาความเต็มใจจายคาธรรมเนียมในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธี

ซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต 

- โปรดทําเครื่องหมายลงใน(  )หนาคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและกรุณา

กรอกขอความในชองวางตามความเปนจริง 

 

สถานการณสมมติท่ี 1 

เมื่อทานเปนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่ตองการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

ผานทางอินเทอรเน็ตกับบริษัทหลักทรัพย ทานจะไดรับบริการจากบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย 

คือทานจะไดรับคําแนะนําการลงทุนจากเจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุนต้ังแตพื้นฐานการ

ลงทุนไปจนถึงเทคนิคที่สูงข้ึนจนกวาจะมีความชํานาญในเรื่องการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย และชวย

ทานในการบริหารจัดการพอรตการลงทุน มีการแจงเตือนสถานการณที่สงผลตอราคาหลักทรัพย

จากเจาหนาที่อยางทันที รวมถึงมีทีมนักวิเคราะหที่มีความสามารถเฉพาะทางในการวิเคราะห

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เชน หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยใดที่ไดรับประโยชนจากการ

กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในปจจุบัน และอนาคต เปนตน (ขอ 18 – ขอ 24) 

 

 

18. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวาทาน

มีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมีคาธรรมเนียม

เทากับ 0.25% เปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของบุคลากรของ

บริษัทหลักทรัพย หรือไม 

(  ) เต็มใจ -ไปยังขอที่ 19 (  ) ไมเต็มใจ – ไปยังขอที่ 22 
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19. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวาทาน

มีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมีคาธรรมเนียม

เทากับ 0.375% เปนเงินทั้งสิ้น 3,750 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของบุคลากรของ

บริษัทหลักทรัพยหรือไม 

 (  ) เต็มใจ -ไปยังขอที่ 20 (  ) ไมเต็มใจ – ไปยังขอที ่21 

20. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวาทาน

มีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมี คาธรรมเนียม

เทากับ 0.5625% เปนเงินทั้งสิ้น 5,625 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของบุคลากร

ของบริษัทหลักทรัพยหรือไม 

(  ) เต็มใจ – จบแบบสอบถาม (  ) ไมเต็มใจ – จบแบบสอบถาม 

21. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวาทาน

มีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมีคาธรรมเนียม

เทากับ 0.3125% เปนเงินทั้งสิ้น 3,125 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของบุคลากร

ของบริษัทหลักทรัพยหรือไม 

(  ) เต็มใจ - จบแบบสอบถาม (  ) ไมเต็มใจ – จบแบบสอบถาม 

22. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวา           

ทานมีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมี            

คาธรรมเนียมเทากับ 0.125% เปนเงินทั้งสิ้น 1,250 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ  ในสวนของ

บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย หรือไม 

 (  ) เต็มใจ - ไปยังขอที่ 23 (  ) ไมเต็มใจ – ไปยังขอที่ 24 

23. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวา 

ทานมีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมี 

คาธรรมเนียมเทากับ 0.1875% เปนเงินทั้งสิ้น 1,875 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตางๆ ในสวน

ของบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย หรือไม 

(  ) เต็มใจ - จบแบบสอบถาม (  ) ไมเต็มใจ – จบแบบสอบถาม 

24. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวาทาน

มีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมีคาธรรมเนียม

เทากับ 0.625% เปนเงินทั้งสิ้น 625 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของบุคลากรของ

บริษัทหลักทรัพย หรือไม 

(  ) เต็มใจ – จบแบบสอบถาม (  ) ไมเต็มใจ – จบแบบสอบถาม 
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สถานการณสมมติท่ี 2 

เมื่อทานเปนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่ตองการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย

ผานทางอินเทอรเน็ตกับบริษัทหลักทรัพย ทานจะไดรับบริการทางออนไลนจากบริษัทหลักทรัพย 

คือทานจะไดรับบริการขอมูล และขาวสารทางชองทางอินเทอรเน็ตที่บอกถึงความเคลื่อนไหวเพื่อ

ใชประกอบการตัดสินใจลงทุน เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ย ดัชนี

ราคาหุนตลาดหลักทรัพยตางประเทศ เปนตนมีระบบการซื้อขายหลักทรัพยทางอินเทอรเน็ตที่

รองรับทั้งเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องมือสื่อสารได มีระบบความปลอดภัยที่แนนหนา รวดเร็วใน

การสงคําสั่งซื้อขาย และสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน เชน ฝาก-ถอน โดยสงคําสั่งผานทางชอง

ออนไลนของบริษัทไดเลยพรอมทั้งมีโปรแกรมกราฟเทคนิคที่อัพเดทอยูตลอดเวลาเปนเครื่องมือใน

การชวยตัดสินใจการลงทุน (ขอ 25 – ขอ 31) 

 

25. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวา

ทานมีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมี 

คาธรรมเนียมเทากับ 0.20% เปนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของ

บริการทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพยหรือไม 

(  ) เต็มใจ - ไปยังขอที่ 26 (  ) ไมเต็มใจ – ไปยังขอที่ 29 

26. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวา

ทานมีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมี 

คาธรรมเนียมเทากับ 0.30% เปนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของ

บริการทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพยหรือไม 

(  ) เต็มใจ - ไปยังขอที่ 27 (  ) ไมเต็มใจ – ไปยังขอที่28 

27. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวา

ทานมีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมี 

คาธรรมเนียมเทากับ 0.45% เปนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของ

บริการทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพย หรือไม 

(  ) เต็มใจ - จบแบบสอบถาม (  ) ไมเต็มใจ – จบแบบสอบถาม 

28. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวา

ทานมีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมี 

คาธรรมเนียมเทากับ 0.25% เปนเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของ

บริการทางออนไลนของบริษัทหลักทรัพยหรือไม 

 (  ) เต็มใจ - จบแบบสอบถาม (  ) ไมเต็มใจ – จบแบบสอบถาม 
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29. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวาทาน

มีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมีคาธรรมเนียม

เทากับ 0.10% เปนเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของบริการทาง

ออนไลนของบริษัทหลักทรัพย หรือไม 

 (  ) เต็มใจ - ไปยังขอที่ 30 (  ) ไมเต็มใจ – ไปยังขอที่ 31 

30. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวาทาน

มีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมีคาธรรมเนียม

เทากับ 0.15% เปนเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของบริการทาง

ออนไลนของบริษัทหลักทรัพย หรือไม 

(  ) เต็มใจ - จบแบบสอบถาม (  ) ไมเต็มใจ – จบแบบสอบถาม 

31. ทานเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ต โดยสมมติวาทาน

มีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่มูลคา 1,000,000 บาท โดยมีคาธรรมเนียม

เทากับ 0.05% เปนเงินทั้งสิ้น 500 บาท เพื่อแลกกับการใหบริการตาง ๆ ในสวนของบริการทาง

ออนไลนของบริษัทหลักทรัพย หรือไม 

(  ) เต็มใจ – จบแบบสอบถาม (  ) ไมเต็มใจ – จบแบบสอบถาม 

 

สวนท่ี 5: ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีซื้อขายผานอินเตอรเน็ต

ของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

คําชี้แจง: เติมขอความที่เปนขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของทานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยดวย

วิธีซื้อขายผานอินเตอรเน็ตของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณทีท่านกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส 

ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสเพื่อความสะดวกสบายของผูตอบแบบสอบถามโดย

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสผูวิจัยไดทําผาน Google Doc สามารถแบงสวนตาง ๆ ดังน้ี  

 

 
 

ภาพที่ 22 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc 

ที่มา: การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย  

 

 
 

ภาพที่ 23 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 1 ของแบบสอบถาม 

ที่มา: การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย  
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ภาพที่ 24 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 2 ของแบบสอบถาม 

ที่มา: การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 25 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 3 ของแบบสอบถาม 

ที่มา: การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย 
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ภาพที่ 26 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 4 ของแบบสอบถาม 

ที่มา: การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย 

 

 
ภาพที่ 27 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 4 การสรางสถานการณสมมติ

ที่ 1 ของแบบสอบถาม 
ที่มา : การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย 
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ภาพที่ 28 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 4 คําตอบขอที่ 18-22 ใน

สถานการณสมมติที่ 1 ของแบบสอบถาม 

ที่มา: การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย 
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ภาพที่ 29 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 4 คําตอบขอที่ 23-24 ใน

สถานการณสมมติที่ 1 ของแบบสอบถาม 

ที่มา: การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 30 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 4 การสรางสถานการณสมมติ

ที่ 2 ของแบบสอบถาม 

ที่มา : การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย 
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ภาพที่ 31 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 4 คําตอบขอที่ 25-28 ใน

สถานการณสมมติที่ 2 ของแบบสอบถาม 

ที่มา: การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย 

หมายเหตุ ผูวิจัยไดต้ังคาเช่ือมโยงในแตละขอคําถามตามรูปแบบของการประเมินมูลคาความเต็มใจที่

จะจายโดยใชเทคนิค CVM  
 



187 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 4 คําตอบขอที่ 29-31 ใน

สถานการณสมมติที่ 2 ของแบบสอบถาม 

ที่มา: การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย 
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ภาพที่ 33 โปรแกรมแบบสอบถามออนไลนโดย Google Doc ในสวนที่ 5  

ที่มา: การออกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. คุณเพ็ญพิภัทร สินธุพันธ 

 ผูชวยผูอํานวยการ บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน) 

3. คุณวสันต ต้ังควิวิช 

 Head of Private Client Group บริษัท หลกัทรพัย ทิสโก จํากัด 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการทํา IOC 
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ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคา IOC 

1. ดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 35 คา IOC ดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

ขอท่ี 

 

 

รายการของความคิดเห็น 

ประมาณคา 

ความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

 

คา 

IOC 

 

 

แปลผล 

1 2 3 

1. เพศ +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2. อายุ +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3. สถานภาพ +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4. ระดับการศึกษา +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

5. อาชีพ +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

6. รายไดสุทธิตอเดือน +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

 

ที่มา: การหาคาIOCจากผูเช่ียวชาญโดยผูวิจัย 
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2. ดานขอมูลท่ัวไปของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตารางที่ 36 คา IOC ดานขอมูลทั่วไปของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 
 

ขอท่ี 

 
 

รายการของความคิดเห็น 

ประมาณคา 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

 
คา 
IOC 

 
 

แปลผล 
1 2 3 

7. ทานลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

8. ทานลงทุนซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอหรือไม 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

9. ทานลงทุนซื้อขายหลักทรัพยผานชองทาง
ใด 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

10. ประเภทบัญชีหลักทรัพยที่ใชในการซื้อขาย +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

 

ที่มา: การหาคาIOCจากผูเช่ียวชาญโดยผูวิจัย 
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3. ดานขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 

ตารางที่ 37 คา IOC ดานขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 

 
 

ขอท่ี 

 
 

รายการของความคิดเห็น 

ประมาณคา 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

 
คา 
IOC 

 
 

แปลผล 
1 2 3 

11. ลักษณะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม
เอไอของทานเปนอยางไร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

สอดคลอง 

12. สัดสวนเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในตลาดหลัก 
ทรัพยเอ็มเอไอ เมื่อเทียบกับทรัพยสินของ
ทาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

สอดคลอง 

13. สัดสวนการรับความเสี่ยงดานการขาดทนุใน
ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เมื่อเทียบกับเงิน 
ลงทุนของทาน 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.67 

สอดคลอง 

14. มูลคาการซื้อและขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอในแตละครั้ง 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.67 

สอดคลอง 

15. ปจจัยทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่สงผลในการตัดสินใจใน 
การซื้ อแล ะขายหลั กทรัพ ย ในตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอของทาน 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.67 

 
สอดคลอง 

16. ปจจั ยด านการ เข า ถึ งข อมู ล เ กี่ ย วกับ
หลักทรัพยที่สงผลในการตัดสินใจในการซื้อ
และขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม
เอไอของทาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคลอง 

17. ปจจัยทางดานการบริการและการใหขอมูล
ของบริ ษัทหลั กทรัพย ในการซื้ อขาย
หลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตที่สงผลใน
การตัดสินใจในการซื้อและขายหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอของทาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.0 

 
 

สอดคลอง 

 

ที่มา: การหาคาIOCจากผูเช่ียวชาญโดยผูวิจัย 
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4. ดานขอมูลเก่ียวกับมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายคาธรรมเนียมในการซื้อและขายหลักทรัพยดวย

วิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนภายในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 

ตารางที่ 38 คา IOC ดานขอมูลเกี่ยวกับมูลคาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการซื้อและขาย

หลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอร เ น็ตของนักลงทุนภายในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอ 

 

 
 

ขอท่ี 

 
 

รายการของความคิดเห็น 

ประมาณคา 
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

 
คา 
IOC 

 
 

แปลผล 
1 2 3 

18.-24. สถานการณสมมติที่ 1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 
25.-31. สถานการณสมมติที่ 2 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

 

ที่มา: การหาคาIOCจากผูเช่ียวชาญโดยผูวิจัย 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
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ตารางที่ 39 ผลการหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Statistics) 
 

Cronbach’s Alpha .800 
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items .870 

N of Items 17 
 
ที่มา: จากการสํารวจโดยผูวิจัย 
 
ตารางที่ 40 Item Statistics ของกลุมเปาหมาย (Pretest) จํานวน 40 คน 
 

ตัวแปร Mean Std. Deviation N 
a1 1.38 .490 40 
a2 1.85 1.231 40 
a3 1.28 .554 40 
a4 2.05 .450 40 
a5 2.38 1.079 40 
a6 1.63 .628 40 
b1 2.03 .158 40 
b2 1.13 .335 40 
x1 1.50 .716 40 
x2 2.20 .992 40 
x3 2.15 .893 40 
x4 1.33 .829 40 
x5 3.45 1.907 40 
x6 2.48 1.240 40 
x7 1.88 1.285 40 
y1 1.20 .405 40 
y2 1.33 .474 40 

  
ที่มา: จากการสํารวจโดยผูวิจัย 
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ตารางที่ 41 Item-Total Statistics ของกลุมเปาหมาย (Pretest) จํานวน 40 คน 
 

 
 

ตัวแปร 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

a1 29.83 53.122 .557 . .787 
a2 29.35 45.464 .624 . .770 
a3 29.93 52.840 .521 . .787 
a4 29.15 54.079 .463 . .791 
a5 28.83 45.379 .743 . .761 
a6 29.58 52.456 .494 . .787 
b1 29.18 56.763 .233 . .801 
b2 30.08 55.866 .273 . .798 
x1 29.70 48.882 .794 . .769 
x2 29.00 44.872 .864 . .754 
x3 29.05 47.331 .750 . .766 
x4 29.88 51.702 .416 . .789 
x5 27.75 54.295 -.021 . .860 
x6 28.72 49.179 .381 . .793 
x7 29.33 54.122 .083 . .820 
y1 30.00 53.282 .659 . .787 
y2 29.88 54.676 .348 . .795 

 
ที่มา : จากการสํารวจโดยผูวิจัย 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวสุภัชญา ตรีทานนท 

ท่ีอยู  3 ซอยเพชรเกษม28 แยก9 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ 

  กรุงเทพฯ 10160 

ท่ีทํางาน  บริษัทหลกัทรพัยทสิโก 48/4 ช้ัน4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม 

  เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2554  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกจิ สาขาวิชาผูประกอบการ 

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 พ.ศ. 2557 ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ 

  และภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

 2554-ปจจุบัน   เจาหนาที่แนะนําการลงทุนดานตลาดทุน  

  บริษัทหลกัทรพัยทสิโก จํากัด 
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