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 การศึกษา Independent Study ครั้งน้ี เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงกลยุทธเพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพทางการแขงขันของบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ผูศึกษาไดใชขอมูลของบริษัทหลักทรัพย 5 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพยแอคคินสัน จํากัด
(มหาชน), บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคย
เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ในชวงป พ.ศ. 2547-2549 โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูล
ที่เปนขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากอกสาร บทความ รายงาน
ประจําป และจากแบบสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณาโดยการนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค 
จุดแข็ง และจุดออน ของบริษัท  

  
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมการแขงขันของภาคธุรกิจหลักทรัพย
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของบริษัท  
 3. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันใหกับบริษัท
 
 



  จ 

จากการศึกษาของการกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันของบริษัท
หลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีความสําคัญและสงผลตอการ
แขงขันของบริษัทเปนอยางยิ่ง และสามารถทราบสภาพแวดลอมภายนอกและภายในตาง ๆ นั้น
มีผลตอการเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันของบริษัท ซึ่งประกอบดวยสภาพเศรษฐกิจ นโยบาย
ของภาครัฐ การเมือง กฎระเบียบที่ควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เทคโนโลยี การตลาด การวิจัยและพัฒนา ซึ่งลวนแตมีผลตอการเพิ่มศักยภาพ
ทางการแขงขันของบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 ดังน้ันกลยุทธที่บริษัทไดเลือกใช คือ กลยุทธ Power of MIS โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาเครื่องมือในการสงคําสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาในอนาคต เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร
พกพา PDA บนมาตรฐานสากลดานความปลอดภัย การมุงการพัฒนาการซื้อขายผาน
อินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองกับกระแสความนิยม และตอบรับในการซื้อขายที่สะดวกรวดเร็ว   
มากขึ้น  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

 
1. ชื่อองคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 
 
 ชื่อองคกร  บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  
 ภาพรวมขององคกร 

 
บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “UOB 

KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED” (“UOBKH”) 
บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย

มหาสมุทร จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 
250 ลานบาท การจัดตั้งเปนผลมาจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออก
จากกันของบริษัทเงินทุนมหาสมุทร จํากัด ในป 2543 บริษัทหลักทรัพย มหาสมุทร จํากัด          
ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด และในป 2544 ไดมีการรวมตัวทาง
ธุรกิจระหวางกลุมยูโอบีและกลุมเคยเฮียน ทําใหมีการปรับโครงสรางการถือหุนใหมโดยยูไนเต็ด  
อินเวสเมนท ลิมิเต็ด ไดขายหุนที่ถือทั้งหมดใหกับยูโอบี เคยเฮียน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ทําใหยูโอบี     
เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนในบริษัทรอยละ 99.99 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และ
เปลี่ยนชื่อเปนบริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด หลังจากนั้นในป 2548 บริษัท
ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 และเปลี่ยนชื่อเปน 
“บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” โดยไดทําการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 250 ลานบาทเปน 400 ลานบาท 

โดยปจจุบันบริษัทมีสํานักงานรวม 11 แหง  โดยสํานักงานใหญของบริษัทตั้งอยูที่ชั้นที่ 3 
ชั้นที่ 15 ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 22 อาคารสินธรทาวเวอร 1 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสํานักงานสาขาจํานวน 10 แหงตั้งอยูในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลจํานวน 4 แหงและตางจังหวัดอีก 6 แหง ทั้งน้ีบริษัทไมมีบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม 
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ทั้งน้ียูโอบี เคยเฮียน โฮลด้ิง ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทแมเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียนที่มีสวนแบง
การตลาดสูงสุดในสิงคโปร  มีสํานักงานในประเทศฮองกง ลอนดอน นิวยอรก จาการตา เซ่ียงไฮ 
และมะนิลา นอกจากนี้ยังเปนบริษัทในเครือของยูไนเต็ด โอเวอรซีส แบงค ที่เปนธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญในสิงคโปร ที่มีสาขาในประเทศไทย คือ ธนาคารยูโอบีรัตนสิน จํากัด (มหาชน) และ 
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) ทําใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาผานเครือขายดังกลาวได
กวางขวางขึ้นทั้งลูกคาบุคคลและสถาบัน  

 
 วิสัยทัศน (Vision) 
 

วิสัยทัศนของเราก็คือการเปนผูใหบริการดานการเงินในภูมิภาคนี้ และการยืนยันของเราที่
จะจัดหาสินคาที่มีคุณภาพ และยังคงรักษาคุณภาพในการใหบริการเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 
 
 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจในระยะ 3-5 ป ดังน้ี 

 
1. ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย บริษัทมีเปาหมายการเปนบริษัทหลักทรัพยชั้นนํา โดย

มุงหวังที่จะครองสวนแบงการตลาดไมต่ํากวารอยละ 3 ของมูลคาการซื้อขายรวม ภายในระยะเวลา 
1-2 ป ขางหนา บริษัทจะขยายปริมาณธุรกิจจากฐานลูกคาเดิมที่มีอยู และขยายธุรกิจไปยังกลุม
ลูกคาเปาหมายใหมของบริษัท โดยเฉพาะฐานลูกคาของกลุมบริษัทในเครือยูโอบี ซึ่งไดแก กลุม
ลูกคาเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบีรัตนสิน จํากัด 
(มหาชน) 

2. งานดานวาณิชธนกิจ ซึ่งจะเปนการเสริมรายไดและสนับสนุนธุรกิจนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยใหกับบริษัท โดยปจจุบัน ยูโอบี เคยเฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด ไดสงทีมงานที่มีประสบการณ
และความชํานาญเขามาใหความชวยเหลือ ในการบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงินในดานตาง ๆ 
เชน การปรับปรุงโครงสรางบริษัทเพื่อนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การควบรวม
กิจการ หรือ การปรับโครงสรางหนี้ บริษัทจะอาศัยความสัมพันธและฐานลูกคาในกลุมยูโอบี ในการ
เสนอบริการดานตางๆ ของธุรกิจวาณิชธนกิจ 

3. งานวิจัย บริษัทมีเปาหมายที่จะใหงานวิจัยของบริษทัครอบคลุมรอยละ 80-90 ของมูลคา
ตลาด ซึ่งครอบคลุม 100 หลักทรัพย 
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ลักษณะธุรกิจขององคกรลักษณะการใหบริการ 
  
 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคนเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนสมาชิกตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 26 โดยไดรับในอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 4 ประเภท 
ไดแก นายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาหลักทรัพย ที่ปรึกษาการลงทุน และ การจัดจําหนาย
หลักทรัพย บริษัทยังไดรับความเห็นชอบใหประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน และธุรกิจการเปน
ตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยจากกระทรวงการคลัง มีลักษณะการใหบริการดังตอไปน้ี 
  
 1. ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 

การเปนนายหนาหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพยใหแกบุคคลอื่น
เปนทางคาปกติโดยไดรับคานายหนาคาธรรมเนียม หรือคาตอบแทนอื่นเปนการตอบแทนธุรกิจ
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยเปนธุรกิจหลักของบริษัทโดยรายไดกวารอยละ 90 ของรายไดรวมมา
จากธุรกิจนี้โดยลูกคาของบริษัทมีทั้งลูกคาบุคคล และลูกคาสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ซึ่งบริษัทแบงการดูแลลูกคาออกเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ สายธุรกิจรายยอยดูแลลูกคาบคุคลและฝาย
ลูกคาสถาบันดูแลลูกคาสถาบัน บริษัทเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมายเลข 26 
โดยแบงประเภทการซื้อขายหลักทรัพย เปนประเภท 3 ประเภท คือ การซื้อขายหลักทรัพยดวยเงิน
สด การซื้อขายหลักทรัพยดวยวิธีเงินสดผานระบบอินเตอรเน็ต และการซื้อขายหลักทรัพยดวยระบบ
เครดิตบาลานซ 

2. ธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพย 
การจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง การรับหลักทรัพยทั้งหมดหรือบางสวนจากบริษัทหรือ

เจาของหลักทรัพยไปเสนอขายตอประชาชน โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคาตอบแทนอื่น บริษัท
ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจจัดจําหนายหลักทรัพยจาก ก.ล.ต. โดยบริษัทไดรวมเปนผูจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยใหกับหลายบริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรม 

3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ 
 ปจจุบันบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการรุกสูธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งจะเปนการเสริมรายได
และสนับสนุนธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใหกับบริษัท ถือเปนการเพิ่มรายไดใหกับบริษัทจาก
รายไดคาธรรมเนียมในการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน ขอบเขตการใหบริการของฝายวาณิช ธนกิจ 
ครอบคลุมบริการตอไปน้ี 
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1) บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 
 - การออกและเสนอขายหลักทรัพย ไดแก ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารอนุพันธ การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ทั้งในตลาดแรก
และตลาดรอง 
 - การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ตลาดหลักทรัพยใหม 
 - การควบรวมและการซื้อกิจการ  
 - การปรับโครงสรางทางการเงิน 
 - การหาผูรวมทุน เปนตน 

    2) อ่ืนๆ เชน การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เปนตน 
 
4. ธุรกิจดานบริการซื้อขายหนวยลงทุน 
ที่ผานมาบริษัทมีการใหบริการธุรกิจดานนี้เปนสัดสวนนอย อยางไรก็ดีปจจุบันบริษัทมีการ

ขยายการใหบริการใหเพ่ิมมากขึ้น โดยมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจดานนี้อยางตอเนื่อง โดยทําสัญญา
เปนตัวแทนขายกับบริษัทจัดการกองทุนตาง ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมสินคาใหนักลงทุนมากขึ้น 
 ทั้งน้ี ในสวนของธุรกิจการลงทุนบริษัทไมมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย เน่ืองจากบริษัทได
คํานึงถึงความขัดแยงทางผลประโยชน 
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กลุมลูกคาหลัก 
 
 ปจจุบันบริษัทมีลูกคาบุคคลและลูกคาสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งบริษัทแบง
การดูแลลูกคาออกเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ คือ สายธุรกิจรายยอยดูแลลูกคาบุคคล และฝายลูกคา
สถาบันดูแลลูกคาสถาบัน  
 
 ตารางที่ 1.1 แสดงมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยแยกตามประเภทลูกคา 

 
 จากตารางที่ 1.1 สัดสวนการใหบริการแกลูกคาบุคคล : ลูกคาสถาบัน ในป 2547-2549 
เทากับรอยละ 86:14  82:18  และ 70:30 ตามลําดับ  ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ กวารอยละ 70 
เปนลูกคาบุคคล 
 
สวนแบงการตลาดขององคกร 
 
 ในปจจุบันธุรกิจหลักทรัพยมีจํานวนบริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 39 แหง ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 14 แหง บริษัทหลักทรัพยจะมีฐาน
รายไดหลักจากคาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 
 
 
 

มูลคาการซือ้ขายหลักทรัพยแยกตาม
ประเภทลูกคา 

 
2547 

 
2548 

 
2549 

- ลูกคาสถาบนั 
 ในประเทศ 
 ตางประเทศ 

 
1,118 

36,333 

 
440 

42,540 

 
1,160 

58,174 

- ลูกคาบุคคล 
ในประเทศ 

  ตางประเทศ 

 
219,951 

8,944 

 
180,641 

4,700 

 
135,672 

5,164 
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ตารางที่ 1.2 ตารางแสดงอันดับสวนแบงการตลาดและมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย 

 
 จากตารางที่ 1.2  ในป 2549 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 2.51 และอยูในอันดับที่ 20 จากจํานวนบริษัท
หลักทรัพยทั้งหมด 39 บริษัท ซึ่งบริษัทมีสวนแบงทางการตลาดลดลงเมื่อเทียบกับป 2548 มีสวน
แบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 2.81 และอยูในอันดับที่ 16 
 
ความสามารถหลักขององคกร 
 บริษัทจะเนนดานคุณภาพการใหบริการ ทั ้งนี ้บริษัทมีนโยบายเนนการใหบริการที ่มี
คุณภาพ เพื่อรักษาฐานลูกคาของบริษทัพรอมทั้งขยายฐานลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน โดยบริษัทมี
ศักยภาพของบุคลากรที่ใหบริการลูกคา โดยใชระบบบริหารความสัมพันธลูกคา (CRM) รวมทั้ง
การที่พนักงานของบริษัทมี Service Mind ในการใหบริการและใหคําแนะนําแกลูกคา เพือ่สราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาใหมากที่สุด 
 
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมและคูแขงขันหลัก 
  
 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ สิ้นป 2549 ปดที่ระดับ 679.84 จุด ซึ่งปรับตัว
ลดลงรอยละ 4.74 จากป 2548  ซึ่งมีผลกระทบจากการที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ได
ประกาศหลกัเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินสํารองเงินนําเขาระยะสั้นในวันที่ 18 ธันวาคม 
2549 ที่ผานมา 
  ป 2549 นับเปนปที่ธุรกิจวาณิชธนกิจซบเซา มีหุนใหมเขาตลาดจํานวนเพียง  18 บริษัท
ลดลงจาก 50 บริษัทในปกอน ทั้งน้ีเกิดจากผลกระทบของความไมแนนอนทางการเมืองและภาวะ

มูลคาการซือ้ขายหลักทรัพยรวม
ของตลาดหลักทรัพย (หนวย :  
ลานบาท) 

 
2546 

 
2547 

 
2548 

 
2549 

ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 9,400,946 10,117,240 8,134,362 7,967,352 
บริษัท 280,988 266,346 228,321 200,170 
สวนแบงการตลาด (%) 2.99 2.63 2.81 2.51 
อันดับ 11 17 16 20 
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เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทําใหนักลงทุนชะลอการลงทุน สงผลตอรายไดของธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจวาณิชธนกิจ  
 
ตารางที่ 1.3 แสดงภาวะธุรกิจหลักทรัพยโดยรวมตั้งแตป 2544 ถึง 2549  

 ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 จากตารางที่ 1.3 มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันทั้งป 2549 อยูที่มูลคา 16,326.54 ลานบาท 
ซึ่งลดลงรอยละ 1.65 เม่ือเทียบกับป 2548 ที่มีมูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันที่  16,601 ลานบาท ใน
ป 2550 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทําการปรับเกณฑคาธรรมเนียมในการซื้อขาย
หลักทรัพยในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม 2552  ใหมีการคิดคาธรรมเนียมการซื้อ
ขายสําหรับการซื้อขายท่ัวไปในอัตราขั้นต่ํารอยละ 0.25 และกําหนดใหคาธรรมเนียมในการซื้อขาย
หลักทรัพยผานอินเตอรเน็ต สําหรับบัญชีประเภท Cash Balance และ Credit Balance ปรับลดจาก
อัตราขั้นต่ํารอยละ 0.21 เปนรอยละ 0.15  ทั้งน้ี การปรับเกณฑดังกลาวจะสงผลใหนักลงทุนเปลี่ยน

 2544 2545 2546 2547 2548 2549 
มูลคาซื้อขายหลักทรัพย 
(ลานบาท) 

1,579,751 2,061,642 4,700,472 5,058,619 4,067,181 3,983,676 

มูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
เฉล่ียตอวัน (ลานบาท) 

6,448 8,415 19,030 20,647 16,601 16,327 

มูลคาหลักทรัพยรวมตาม
ราคาตลาด (ลานบาท) 

1,607,737 1,990,035 4,803,548 4,533,597 5,119,428 5,100,514 

ดัชนีราคาหลักทรัพย  
 SET (จุด) 

303.85 356.48 772.15 668.10 713.73 679.84 

ดัชนีราคาหลักทรัพย  
MAI (จุด) 

- 127.49 343.70 188.07 158.23 193.43 

อัตราเงินปนผลตอบแทน
SET (%) 

2.06 2.72 1.81 2.75 3.37 4.23 

อัตราสวนราคาปดตอกําไร
ตอหุน SET (เทา) 

4.92 6.98 13.65 9.40 9.40 8.10 

จํานวนหลักทรัพยจด
ทะเบียนใน SET 

449 471 505 541 576 584 

จํานวนหลักทรัพยจด
ทะเบียนใน MAI 

3 9 15 27 38 44 
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มาลงทุนผานทางชองทางอินเตอรเน็ตมากขึ้น การแขงขันจะมีรุนแรงมากขึ้น และจะสงผลกระทบตอ
ผลประกอบการของบริษัทที่จะปรับตัวลดลงและบริษัทที่มีสวนแบงการตลาดนอยลง  

 คูแขงขันหลกัของบริษัท 

 ในดานคูแขงขันหลักของบริษัท จะเปนกลุมบริษัทหลักทรัพยที่มีขนาดกลาง ซึ่งในป 2549 
มีมูลคาสวนแบงทางการตลาดอยูระหวาง 1.5-3 เปอรเซ็นต และเปนกลุมบริษัทหลักทรัพยที่มีการ
จดทะเบียน บริษัทจํากัด (มหาชน) ภายใต พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ซึ่งประกอบไปดวย
บริษัทหลักทรัพย 4 บริษัท ไดแก บริษัทหลักทรัพยแอคคินสัน จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย
พัฒนสิน จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยฟลลิป 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 ตารางที่ 1.4 ใชแสดงกลุมบริษัทหลักทรัพยขนาดใหญ ที่มีสวนแบงทางการตลาดมากกวาหรือ
เทากับ 3% 
 ตารางที่ 1.5 ใชแสดงกลุมบริษัทหลักทรัพยขนาดกลาง ที่มีสวนแบงทางการตลาด ระหวาง 
1.5-3 % 

 ตารางที่ 1.6 ใชแสดงกลุมบริษัทหลักทรัพยที่มีขนาดเล็ก ที่มีสวนแบงทางการตลาดนอยกวา
หรือเทากับ 1.5% 
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ตารางที่ 1.4 บริษัทหลักทรัพยขนาดใหญ ที่มีสวนแบงทางการตลาดมากกวาหรือเทากับ 3% 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

มูลคาการซื้อขาย สวนแบงทาง

การตลาด(%) 
อันดับ 
ป’49 

อันดับ 
ป’48 

ชื่อยอ 
โบรกเกอร 

 
บริษัทหลักทรัพย 

2548 2549 

เปลี่ยน 
แปลง 

(ลานบาท) 

เปลี่ยน 
แปลง 

(%) 2548 2549 

1 1 KIMENG บริษัท หลักทรัพยกิมเอ็ง

(ประเทศไทย)จํากัด

(มหาชน) 

821,422.48 682,850.95 -13,8571.53 -16.87 10.19 8.57 

2 3 SCBS บริษัท หลักทรัพยไทย

พาณิชย จํากัด 
471,236.27 507,928.20 90,691.93 21.74 5.18 6.38 

3 2 ASP บริษัท หลักทรัพย

เอเชียพลัส จํากัด 

(มหาชน) 

576,282.07 493,500.13 -82,781.93 -14.36 7.15 6.19 

4 4 PHATRA บริษัท หลักทรัพยภัทร 

จํากัด (มหาชน) 
404,036.14 461,465.58 57,429.44 14.21 5.01 5.79 

5 6 CS บริษัท หลักทรัพยเครดิต

สวิส (ประเทศไทย)จํากัด 

328,045.89 408,761.16 80,751.27 24.60 4.07 5.13 

6 7 UBS บริษัท หลักทรัพยยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
325,200.90 368,816.79 43,651.900 13.41 4.03 4.63 

7 8 KGI บริษัท หลักทรัพยเคจีไอ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

298,822.69 314,203.80 15,381.11 5.15 3.71 3.94 

8 5 ZMICO บริษัท หลักทรัพยซีมิโก 

จํากัด (มหาชน) 
344,066.44 300,3966.38 -43,670.06 -12.69 4.27 3.77 

9 10 BFITSEC บริษัท หลักทรัพยบีฟท 

จํากัด (มหาชน) 

257,520.56 289,850.73 32,630.17 12.57 3.19 3.64 

10 9 BLS บริษัท หลักทรัพยบัว

หลวง จํากัด (มหาชน) 

264,178.56 282,331.56 18,153.21 6.87 3.28 3.54 

11 14 CLSA บริษัท หลักทรัพยซีแอล

เอสเอ (ประเทศไทย) 

จํากัด 

230,238.41 264,533.69 34,295.28 14.90 2.86 3.32 

12 18 TNS บริษัท หลักทรัพยธนชาติ 

จํากัด(มหาชน) 
210,121.92 263,633.17 53,511.24 25.47 2.61 3.31 

13 11 TSC บริษัท หลักทรัพยทิสโก 

จํากัด 
239,310.02 255,846.55 16,536.53 6.91 2.97 3.21 

14 17 AYS บริษัท หลักทรัพยกรุงศรี

อยุธยา จํากัด (มหาชน) 
218,619.17 238,768.37 20,149.20 9.22 2.71 3.00 
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ตารางที่ 1.5 บริษัทหลักทรัพยขนาดกลาง มีสวนแบงทางการตลาด ระหวาง 1.5-3% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มูลคาการซื้อขาย สวนแบงทาง

การตลาด(%) 
อันดับ 
ป’49 

อันดับ 
ป’48 

ชื่อยอ 
โบรกเกอร 

 
บริษัทหลักทรัพย 

2548 2549 

เปลี่ยน 
แปลง 

(ลานบาท) 

เปลี่ยน 
แปลง 

(%) 2548 2549 

15 12 DBSV บริษัท หลักทรัพยดีบี

เอสวิคเคอรส(ประเทศ

ไทย)จํากัด 

237,642.27 225,974.71 -11,667.56 -4.91 2.95 2.84 

16 19 JPM บริษัท หลักทรัพยเจพี

มอรแกน(ประเทศไทย)

จํากัด 

190,548.35 222531.21 31,982.86 16.78 2.36 2.79 

17 20 TMBMACQ บริษัท หลักทรัพยทีเอ็ม

บีแมคควอรี่(ประเทศ

ไทย)จํากัด 

176,413.68 216,397.19 39,983.51 22.66 2.19 2.72 

18 24 ASL บริษัท หลักทรัพย

แอดคินสัน จํากัด 

(มหาชน) 

1597,88.74 203,765.76 43,977.01 27.52 1.98 2.56 
 
 

19 15 CNS บริษัท หลักทรัพยพัฒน

สิน จํากัด (มหาชน) 
228,182.68 203,863.65 -24,319.04 -10.66 2.83 2.56 

20 16 UOBKHST บริษัท หลักทรัพยยูโอ

บีเคยเฮียน(ประเทศไทย)

จํากัด(มหาชน) 

226,669.14 200,157.4 -26,511.67 -11.70 2.81 2.51 

21 30 ACLS บริษัท หลักทรัพยสิน

เอเชีย จํากัด 
115,129.77 172,891.78 57,762.01 50.17 1.43 2.17 

22 22 SICSEC บริษัท หลักทรัพยซิกโก 

จํากัด(มหาชน) 
164,612.61 169,933.21 5,320.60 3.23 2.04 2.13 

23 26 PST บริษัท หลักทรัพยฟลลิป

(ประเทศไทย)จํากัด

(มหาชน) 

152,640.07 138,340.03 -14,300.05 -9.97 1.89 1.74 

24 13 GLOBLEX บริษัท หลักทรัพยโกล

เบล็ก จํากัด 
231,295.37 130,530.62 -100,764.75 -43.57 2.87 1.64 



 
11 

ตารางที่ 1.6 บริษัทหลักทรัพยขนาดเล็ก ที่มีสวนแบงทางการตลาดนอยกวาหรือเทากับ1.5% 

 
 
 
 
 
 
 

มูลคาการซื้อขาย สวนแบงทาง

การตลาด(%) 
อันดับ 
ป’49 

อันดับ 
ป’48 

ชื่อยอ 
โบรกเกอร 

 
บริษัทหลักทรัพย 

2548 2549 

เปลี่ยน 
แปลง 

(ลานบาท) 

เปลี่ยน 
แปลง 

(%) 2548 2549 

25 23 FES บริษัท หลักทรัพยฟาร

อีส จํากัด 
161,070.62 119,091.36 -41,979.27 -26.06 2.00 1.49 

26 25 KKS บริษัท หลักทรัพย

เกียรตินาคิน จํากัด 

155,926.07 117,941.65 -37,984.41 -24.36 1.93 1.48 

27 27 TRINITY บริษัท หลักทรัพยทรี

นิตี้ จํากัด 
146,728.85 117,355.82 -29,373.03 -20.02 1.82 1.47 

28 32 BTSEC บริษัท หลักทรัพยบีที 

จํากัด 
89,236.78 89,316.12 79.34 0.09 1.11 1.12 

29 21 FINANSA บริษัท หลักทรัพย

ฟนันซา จํากัด 
171,636.08 88,556.57 -83,079.52 -78.40 2.13 1.11 

30 19 IVG บริษัท หลักทรัพยอิน

เทลวิชั่น จํากัด

(มหาชน) 

117,501.35 86,654.10 -30,847.25 -26.25 1.46 1.09 

31 31 US บริษัท หลักทรัพย

ยูไนเต็ด จํากัด

(มหาชน) 

98,782.47 79,272.76 -19,509.71 -19.75 1.23 0.99 

32 28 SYRUS บริษัท หลักทรัพย

ไซรัส จํากัด(มหาชน) 
126,695.65 70,904.61 55,791.05 -44.04 1.57 0.89 

33 36 KTBS บริษัท หลักทรัพยเคที

บี จํากัด 
31,188.08 54,690.41 23,502.33 75.36 0.39 0.69 

34 33 SCIBS บริษัท หลักทรัพยนคร

หลวงไทย จํากัด 
41,048.81 44,754.25 3,705.45 9.03 0.51 0.56 

35 38 KS บริษัท หลักทรัพย

กสิกรไทย จํากัด

(มหาชน) 

9,378.30 40,956.34 31,578.04 336.71 0.12 0.51 

36 37 PSS บริษัท หลักทรัพยพรู

เดนท จํากัด 
19,821.82 22,799.86 2,978.04 15.02 0.25 0.29 

37 39 MERCHANT บริษัท หลักทรัพย

เมอรชั่นพารทเนอร 

จํากัด 

400.82 17,775.02 17,354.20 4,329.66 - 0.22 

- 35 CIMB-GK บริษัท หลักทรัพยซี

ไอเอ็มบี-จีเค(ประเทศ

ไทย)จํากัด 

34,759.20 - -34,759.20 - 0.43 - 

- 34 APEX บริษัท หลักทรัพยเอ

เพกซ จํากัด 
40,281.14 - -40,281.14 - 0.50 - 
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2. ปญหาและสภาพความสําคัญของปญหา 
  
 ปจจุบันธุรกิจบริษัทหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง เพ่ือใหไดมาซึ่งสวนแบง
การตลาด โดยในปที่ผานมามีบริษัทหลักทรัพยที่เปนบริษัทลูกของสถาบันการเงินเปดดําเนินงาน
เขามาแขงขันจํานวนหลายราย บริษัทหลักทรัพยแตละแหงตางพยายามรักษาฐานลูกคาเดิมไว 
ขณะเดียวกันตางมุงหาลูกคารายใหมเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด ซึ่งสงผลตอสวนแบงทาง
การตลาดและผลการดําเนินงานของบริษัทโดยรวมที่มีแนวโนมการเติบโตในอัตราที่ลดลง 
  

สวนแบงทางการตลาด ป 2547-2549

0

1

2

3

4

ส
วน
แบ
งท
าง
ก
าร
ต
ล
าด

 (%
)

2547
2548
2549

2547 1.99 3.25 1.95 2.91 2.63

2548 1.98 2.83 2.04 1.89 2.81

2549 2.56 2.56 2.13 1.74 2.51

แอดคินสัน พัฒนสิน ซิกโก ฟลลิป ยูโอบี

 
 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสวนแบงทางการตลาด ป 2547-2549 ของบริษัทหลักทรัพยทั้ง 5 บริษัท 
 
 จากแผนภูมิที่ 1.1 สวนแบงทางการตลาดของบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) จะเห็นวาบริษัทฯ สัดสวนของสวนแบงทางการตลาดมีจํานวนนอยและมี
แนวโนมที่ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพยทั้ง 4  บริษัท  

แมในป 2548 บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สามารถ
ครองสวนแบงทางการตลาดอันดับที่ 16 ในธุรกิจนายหนาซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย แตจะเห็นไดวาตลอดเวลากวา 3  ป (2547-2549) ที่ผานมาบริษัทมีแนวโนมในสวน
แบงทางการตลาด และมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยโดยรวมของบริษัทที่ลดลง 
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คาใชจาย รายได กําไรสุทธิ ป 2547-2549 ของบริษัท
หลักทรัพยยูโอบเีคยเฮียน(ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)

692
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แผนภูมิที่ 1.2 แสดงคาใชจาย รายได กําไรสุทธิ ป 2547-2549 บริษัทหลักทรพัยยูโอบี        
เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

จากแผนภูมิที่ 1.2 ในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 203.68 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 
2548 จํานวน 12.32 ลานบาท ถึงแมวารายไดคานายหนาลดลงแตบริษัทไดผลประโยชนจากการเปน
บริษัทจดทะเบียน ทําใหอัตราภาษีสําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 
จะเห็นไดวาบริษัทใชปจจัยภายใน บริหารจัดการในการลดคาใชจายไมไดมีการจัดการพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขัน เพ่ือรองรับสภาวะการแขงขันที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น หลังการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายคาธรรมเนียมขั้นต่ํา 

จากที่กลาวมาขางตน พบวาบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) บริษัทมีแนวโนมในสวนแบงทางการตลาด และมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยโดยรวมของ
บริษัทที่มีมูลคานอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพยทั้ง 4 บริษัท ซึ่งปญหาที่สําคัญของ
บริษัทคือ กลยุทธทางการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ ทําใหบริษัทไมสามารถอยูรอดไดในระยะยาว
ภายใตสภาวะการแขงขันอยางรุนแรง ในการเปดเสรีคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย 
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 ผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 
 หากบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไมมีการปรับกลยุทธ
ในการดําเนินการ จะทําใหบริษัทจะเสียเปรียบในดานการแขงขันและหากบริษัทยังไมเรงทําการ
แกไขจะสงผลกระทบระยะยาวตอบริษัทเปนอยางมาก ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 สวนหลัก ดังนี้ 
 1. ดานลูกคา บริษัทไมไดใหความสําคัญของเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน ทั้งในดานการ
บริการทางดานธุรกิจการจัดจําหนายหลักทรัพย ธุรกิจดานวาณิชธนกิจ และธุรกิจดานบริการซื้อขาย
หนวยลงทุนที่ครบวงจรมากขึ้น ทําใหลูกคาขาดทางเลือกในการใชบริการสงผลใหลูกคาหันไปใช
บริการของคูแขงขนั สงผลใหบริษัทสูญเสียความสามารถในการแขงขันในธุรกิจ 
 2. ดานสวนแบงทางการตลาด บริษัทมีแนวโนมสวนแบงทางการตลาดที่ลดลง ซึ่งหากยังไม
มีกลยุทธการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน เพ่ือแขงขันกับคูแขงขันทั้งในดานการใหบริการและ
ธุรกรรมที่หลากหลาย จะทําใหการใชบริการของลูกคาลดนอยลงซึ่งจะสงผลโดยตรงตอสวนแบง
ทางการของบริษัท  
 3. ดานความอยูรอดในอนาคต บริษัทไมมีการศึกษาและพัฒนากลยุทธเพ่ือสรางศักยภาพ
ทางการแขงขันรองรับการเปดเสรีคาธรรมเนียม ซึ่งจะมีการแขงขันอยางรุนแรงในภาคธุรกิจ
หลักทรัพย บริษัทจะตองมีการพัฒนากลยุทธของบริษัทเพื่อสรางศักยภาพทางการแขงขัน และเพิ่ม
สวนแบงทางการตลาดสงผลตอความอยูรอดของบริษัทในอนาคต  
 
3. วัตถุประสงคของการศึกษา  
 1. เพ่ือวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมการแขงขันของภาคธุรกิจหลักทรัพย 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของบริษัท  
 3. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันใหกับบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 
ตลาดทุน ( Capital Market ) เปนแหลงระดมเงินทุนระยะยาว (เกิน 1 ป) สําหรับหนวยงานซึ่ง
ตองการเงินทุนระยะยาว เพ่ือนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ เชน การขยายธุรกิจของผูประกอบ
กิจการเอกชน หรือการลงทุนดานสาธารณูปโภคของภาครัฐบาล เปนตน โดยผูที่ตองการระดม
เงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพยในตลาดทุน ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ            
หุนบุริมสิทธิ หุนกู พันธบัตรรัฐบาล หนวยลงทุนของกองทุนรวม ใบสําคัญแสดงสิทธิฯตราสาร
อนุพันธ เปนตน เพ่ือขายใหกับบุคคลภายนอกหรือประชาชนโดยทั่วไปในตลาดแรก (Primary 
Market) โดยมีตลาดรอง (Secondary Market) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่เปนแหลงกลางเสริมสภาพ
คลองใหแกหลักทรัพยที่ผานการจองซื้อในตลาดแรก ใหสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือความเปนเจาของ
หลักทรัพย และชวยสรางความมั่นใจแกผูซื้อหลักทรัพยในตลาดแรกวาจะสามารถขายหลักทรัพย
นั้น เพ่ือเปลี่ยนกลับคืนเปนเงินสดไดเม่ือตองการ 
 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( The Stock Exchange of Thailand ) เปนตลาดรองที่จัดตั้ง 
ขึ้นอยางเปนทางการ ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน การซื้อขายของ
บริษัทสมาชิก และการเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
อยางไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพยฯ ไมไดทําหนาที่ซื้อขายหลักทรัพยโดยตรง แตจะควบคุมดูแลใหการ
ซื้อขายหลักทรัพยดําเนินไปอยางมีระเบียบ คลองตัว โปรงใส และยุติธรรม เพ่ือสรางความมั่นใจแก
ผูลงทุนและสงเสริมใหเกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม โดยเริ่มเปดทําการซื้อขายหลักทรัพย เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2518 
 
ตราสารทุน (Equity Instruments) เปนตราสารที่กิจการออกใหแกผูถือ เพ่ือระดมเงินทุนไปใชใน
กิจการ โดยผูถือตราสารทุนจะมีฐานะเปนเจาของกิจการ รวมทั้ง มีสวนไดเสียหรือมีสิทธิในทรัพยสิน
และรายไดของกิจการ และมีโอกาสจะไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผล (Dividend) เน่ืองจากไมไดมี
ขอผูกพันวากิจการที่ออกตราสารทุนจะตองจายเงินปนผล ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผลกําไรและขอตกลงของ
ธุรกิจน้ัน ๆ 
 
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย เปนตัวชี้ภาวการณซื้อขายของตลาดวามีความหนาแนนคึกคักหรือ
ซบเซาเพียงใด หากภาวะตลาดดีผูลงทุนก็จะเขามาซื้อขายกันมาก หากภาวะตลาดซบเซาผูลงทุน
จะเขามาซื้อขายกันนอยลง ดังน้ันจึงเปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการพิจารณาลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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อัตราดอกเบี้ย เปนตนทุนเสียโอกาสของเงินลงทุน และเปนตนทุนอยางหนึ่งในการดําเนินธุรกิจใน
ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยสูง ตนทุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจก็จะสูง แนวโนมอัตราดอกเบี้ยในขา
ขึ้นจึงสงผลลบตอการลงทุนในหลักทรัพย ในทางกลับกันในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ํา ตนทุนการลงทุน
และการดําเนินธุรกิจจะตํ่าลง แนวโนมการตํ่าลงของอัตราดอกเบี้ย จึงสงผลดีตอการลงทุนใน
หลักทรัพย 
 
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ไดแก อัตราการเปลี่ยนแปลงของ จีดีพี (GDP หรือ Gross 
Domestic Product) หรือ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศจีดีพี เปนมาตรวัดมูลคาของผลผลิตสินคา
และบริการทั้งหมด ที่ผลิตขึ้นในประเทศไมวาจะเปนการผลิตในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 
คาจีดีพีที่บงบอกถึงระดับผลผลิตของชาตินั้น สามารถวิเคราะหองคประกอบไดจากรายจายประเภท
ตาง ๆ ไดแก รายจายเพื่อการบริโภค รายจายเพื่อการลงทุนภาคเอกชนรายจายภาครัฐบาล และ
การสงออก 
 
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 
 ระยะสั้น 
 ทําใหทราบถึงสภาพการแขงขันของภาคธุรกิจหลักทรัพย และปจจัยที่เปนแนวทางที่สงผล
ตอการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของบริษัทฯ  
 ระยะกลาง 
 เปนการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันและเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหกับบริษัท 
 ระยะยาว 
 บริษัทมีความมั่นคงและมีการเติบโตอยางตอเน่ือง สรางความมั่งคั่งใหกับบริษัทไดอยาง
ยั่งยืน 
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บทที่ 2 

แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

จากการคนควาเรื่อง “การกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันบริษัท
หลักทรัพย ยูโอบีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” เปนการศึกษาถึงกลยุทธการเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของบริษัท มีแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. หลักการของ Five forces model  
2. แนวคิดการวิเคราะหเปรียบเทียบคูแขงขัน Competitive Benchmarking  
3. หลักการของ SWOT Analysis  
4. หลักการของ TOWS Matrix 

 5. การกําหนดกลยุทธ (Strategy formulation) 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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1. Five forces model  ดร. กฤษฎา เสกตระกูล (2547,หนา14) 
  

 
ที่มา : พัฒนาจากงานของ Porter (1985-1998), หนา 33. 

ภาพที่ 2.1 การวิเคราะหสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย five forces model 

 
 จากภาพที่ 2.1 แสดงแบบจําลอง 5 ปจจัยสามารถใชอธิบายความนาสนใจของอุตสาหกรรม 
โดยจะบอกถึงระดับการแขงขัน ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันของ 5 ปจจัย ไดแก  
 1.1 แรงจากการแขงขันของคูแขงขันที่มีอยูในปจจุบันในอุตสาหกรรม  
 พิจารณาจากจํานวนคูแขงขัน การพัฒนาเทคโนโลยีของคูแขงขัน และอัตราการเติบโตของ
ตลาด ถาอุตสาหกรรมยังเติบโตสูงการแขงขันก็จะไมรุนแรง นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนใน
สินทรัพยถาวรมากจะมีตนทุนคงที่สูง ซึ่งจําเปนตองผลิตสินคาจํานวนมากเพื่อใหมีตนทุนคงที่ตอ
หนวยต่ําลง ลักษณะเชนนี้จะทําใหมีอุปทานของสินคาออกมามาก และเกิดการแขงขันที่รุนแรง
ตามมาได  

1.2 แรงจากการคุกคามของคูแขงขันรายใหม  
 ถาคูแขงขันเขามาสูอุตสาหกรรมไดงาย การแขงขันในอุตสาหกรรมก็จะรุนแรง เปนอุปสรรค
ในการทําธุรกิจในอนาคต การลดแรงคุกคามของคูแขงขันรายใหมสามารถทําไดถาอุตสาหกรรมนั้น
มีสิ่งกีดกันตอไปน้ี  
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  - การประหยัดตนทุนตอหนวยเม่ือผลิตปริมาณมาก  
- การสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ  
- การใชเงินลงทุนมากในการเขาสูธุรกิจ  
- การใชเวลาในการสรางชองทางการจัดจําหนาย  
- การเสียเปรียบเรื่องตนทุน เน่ืองจากผูผลิตเดิมมีความชํานาญในการผลิต รูขอมูล
เกี่ยวกับวัตถุดิบมากกวามีทําเลที่ตั้งที่ดีกวา และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
เปนตน  

 1.3 แรงจากอํานาจตอรองของลูกคา  
 ถาลูกคามีอํานาจตอรองมากในอุตสาหกรรม ภาวะการแขงขันจะรุนแรง เพราะอํานาจการ
ตอรองที่มากนี้ทําใหลูกคาสามารถตอรองราคา และสามารถเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑของคูแขงได 
การตรวจสอบปจจัยที่จะทําใหผูซื้อมีอํานาจตอรองมากอาจพิจารณาไดจาก  

 - การที่ลูกคาซื้อสินคาในปริมาณมาก  
 - กลุมลูกคามีการรวมตัวกันเพื่อสรางอํานาจตอรอง  
 - ผลิตภัณฑที่จําหนายของผูขายแตละรายไมมีความแตกตาง  
 - ลูกคามีขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของผูขายแตละราย  

1.4 แรงจากการคุกคามของสินคาทดแทน  
 ถาผลิตภัณฑของเรานอกจากจะตองแขงขันกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกันจากคูแขงขันแลว ยัง
มีสินคาทดแทนที่เขามาแขงขันดวย การแขงขันจะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะถาราคาสินคาทดแทน
ถูกกวาสินคาของเรา ปจจัยที่จะชวยลดการคุกคามจากสินคาทดแทน คือตองพยายามสรางความ
แตกตางในตัวผลิตภัณฑรักษาคุณภาพ เพ่ิมคุณคาในตัวสินคาและสรางภาพพจนที่ดีอยางตอเนื่อง  

1.5 แรงจากอํานาจตอรองของซัพพลายเออร  
 ซัพพลายเออรในที่นี้หมายถึง ผูขายวัตถุดิบ หรือผูแทนจําหนายในชองทางการจัดจําหนาย
สินคาของเราก็ได ถาซัพพลายเออรมีอํานาจตอรองมาก เชน ขึ้นราคาวัตถุดิบหรือกําหนดเงื่อนไข
การจําหนายสินคา ลักษณะเชนน้ีผูขายสินคาจะตองแขงขันกันมาก สรุปสถานการณที่ทําใหเกิด
อํานาจตอรองสําหรับซัพพลายเออรมีหลายประการ เชน  

 - มีซัพพลายเออรนอยราย  
 - หาสินคาทดแทนไดยากหรือไมมีสิ่งทดแทน  
 - ความสําคัญของสินคาหรือบริการของซัพพลายเออรที่มีตอผูซื้อ  
 - ซัพพลายเออรสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑสูง 
 - การเปลี่ยนซัพพลายเออรกอใหเกิดตนทุนสูง  

 การวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง 5 ปจจัยของ Porter ตามที่กลาวถึงขางตนน้ัน 
ผูประกอบการจําเปนตองทราบขอมูลสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม ซึ่งมีเน้ือหาคอนขางมากและ
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กวางขวางวิธกีารหนึ่งคือ อาจทํา Checklist ขอมูลที่ควรทราบเกี่ยวกบัการวิเคราะหอุตสาหกรรม 
ซึ่งแสดงไวดังตัวอยางในตารางที่ 2.1 ตอไปน้ี อัจฉรา จันทรฉาย (2542,หนา15) 

  • ใครคือผูบริหารและผูถือหุนใหญของคูแขงขัน 

 
 

ตารางที ่2.1 แสดงขอมูลที่ควรทราบในการวิเคราะหอุตสาหกรรม   

 

ขอมูลอุตสาหกรรมที่ควรทราบ 

 • ขนาดของตลาด (Market size)  
 • อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม  
 • วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม  
 • จํานวนธุรกิจในอุตสาหกรรม  
 • ขอบเขต รูปแบบการแขงขันในอุตสาหกรรม  
 • ความยากงายในการทําธุรกิจตอเนื่อง  
 • ความยากงายในการเขาและออกจากอุตสาหกรรม  
 • ขนาดของอุตสาหกรรมที่ประหยัด  
 • ความกาวหนาดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม  
 • กําลังการผลิตรวมในอุตสาหกรรมและอัตราการใชงาน  
 • อัตรากําไรของอุตสาหกรรม  
 • ประสบการณและการเรียนรูในอุตสาหกรรม  
 • ชนิด และขนาดลูกคาในอุตสาหกรรม  
 • ลักษณะของสินคาและบริการในอุตสาหกรรม  
     ขอมูลคูแขงที่ควรทราบ 
 • มีใครอยูในอุตสาหกรรมเดียวกับเราบาง  
 • ใครมียอดขาย และสวนแบงการตลาดเปนอยางไร  
 • ใครมีฐานะการเงินและกําไรดีกวากัน  
 • ใครมีกลยุทธทางดานการตลาดเหนือกวากัน  
 • ใครมีการขยายตัวธุรกิจตอเนื่องทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน  
 • ใครมีตนทุนต่ํากวากัน  
 • โครงสรางขององคกรและวัฒนธรรมของคูแขงขันเปนอยางไร  
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 จากตารางที่ 2.1 แสดงการวิเคราะหในแบบจําลอง 5 ปจจัยของ Porter ผลที่ไดนี้จะมี
ประโยชนหลายประการ เชน ทําใหทราบขอไดเปรียบเสียเปรียบดานการแขงขันของเราเมื่อเทียบ
กับคูแขงขันในอุตสาหกรรม ขอไดเปรียบนี้เราสามารถใชระบุเปนโอกาสของธุรกิจ สวนขอเสีย
เปรียบควรจะถูกบันทึกไวเปนอุปสรรคของธุรกิจในการแขงขัน ซึ่งจะเปนประโยชนในการกําหนด 
กลยุทธการแขงขันในอุตสาหกรรมตอไป 

 
2. แนวคิดการวิเคราะหเปรียบเทียบ (Benchmarking) และการเปรียบเทียบคูแขงขัน 

(Competitive Benchmarking)  ดํารง มาตี๋  (2547,หนา65) 
 เปนกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวธิีปฏิบัติกับองคกรที่สามารถ
ทําไดดีกวา เพ่ือนําผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเองเพ่ือมุงสูความเปน
เลิศ ซึ่งจากความหมายนี้ สรุปไดวาการทํา Benchmarking ประกอบดวย 2 สวนหลัก ๆ ไดแก 
 2.1 การเปรียบเทียบวัด (Benchmark) ซึ่งในสวนนี้ตองมีการกําหนดตัววัดหรือที่เรียกวา 
KeyPerformance Indicator (KPIs) วาจะเปรยีบเทียบกับใคร ในเร่ืองใด 
 2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่ดี/เปนเลิศ (Best Practices) จากผูที่ทําไดดีกวา 
โดยเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการเปรียบเทียบวัดใหรูถึงผูที่ทําไดดีกวา และเขาไปเรียนรู
วิธีการปฏิบัติซึ่งทําใหประสบความสาํเร็จ หรือมีคา Benchmark สูง เพ่ือนํามาใชปรับปรุงองคกรของ
ตนเอง 
 ตัววัดเปนขอมูลที่เรียกวา “Benchmark” และคาของตัววัดนั้น ๆ เรียกคา Benchmark เชน
บริษัท ก. ตองการปรับปรุงเวลาที่ใชในการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา ซึ่งสมมติวาปจจุบันใชเวลา 
1 วัน และทราบขอมูลวาภายใตเง่ือนไขและกระบวนการเดียวกัน มีบริษัท ข. ซึ่งใชเวลาสงมอบ
ผลิตภัณฑเพียง 1 ชั่วโมง ในกรณีนี้กลาวไดวา ระยะเวลาที่ใชในการสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา 
คือ Benchmark เพ่ือใชในการเปรียบเทียบ และคาของระยะเวลาที่ใชเปรียบเทียบเปนคา 
Benchmark ในการกําหนดวาองคกรควรเปรียบเทียบกับผูที่มีผลการปฏิบัติที่ดีกวาในระดับใดนั้น 
ขึ้นอยูกับความตองการขององคกรวาตองการปรับปรุงไปสูระดับใด หรือตองการแขงขันกับคูแขง
ระดับใด เชนระดับอุตสาหกรรม ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก อยางไรก็ตาม คาของ Benchmark 
เปนตัวเลขซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  
 ดังน้ัน การปรับปรุงองคกรโดยการเปรียบเทียบวัด/และเรียนรูจากผูที่ทําไดดีกวาจึงตองมี
การทําอยางตอเน่ืองตลอดเวลา เน่ืองจากผูที่ทําไดดีกวาก็ยอมมีการปรับปรุงตลอดเวลาดวยเชนกัน
วิธีปฏิบัติของผูที่ทําไดดีกวา/เปนเลิศ (Best Practices) เปนขอมูลสําคัญที่นําไปสูการปรับปรุง
องคกร ในการทํา Benchmarking ปจจุบันหลายองคกรที่ทํา Benchmarking ยังมีความสับสนกับคํา
วา“Best”ของ Best Practices โดยคิดวาเปนการยากท่ีจะพูดวาเปนวิธีปฏิบัติ “ที่ดีที่สุด” ทําใหหลาย
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องคกรที่ทํา Benchmarking ใชคําวา Good Practices หรือ Better Practices แทน อยางไรก็ตาม 
ในที่นี้ Best Practices หมายถึง วิธีปฏิบัติที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ หรือ วิธีปฏิบัติที่นํา
องคกรไปสูความเปนเลิศ ซึ่งเหมาะสมกับองคกรนั้น ๆ โดยไมจําเปนตองเปนสิ่งที่สามารถทําไดหรือ
เหมาะสมกับทุกองคกร ก็จะทําใหสามารถใชคําวา Best Practices ได ดังน้ัน ในการเรียนรู Best 
Practices จากผูที่ทําไดดีกวา เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเอง ผูใชตองนํามาประยุกต
ใหเหมาะกับองคกรของตนเองดวย 
 ประโยชนของการทํา Benchmarking 
 Benchmarking เปนเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงองคกรที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากใน
ปจจุบัน เน่ืองจากทําใหมีการปรับปรุงองคกรอยางกาวกระโดด แตสําหรับประเทศไทย 
Benchmarking ยังคอนขางเปนเรื่องใหม เร่ิมมีการนําเครื่องมือน้ีมาใชในการปรับปรุงองคกรอยาง
เปนระบบในชวง 2-3 ปที่ผานมาเทานั้น แตในตางประเทศมีการใชกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประเภทและแนวทางการทํา Benchmarking 
 ประเภทของการทํา Benchmarking แบงได 2 ลักษณะ คือ แบงตามวัตถุประสงคการทํา/สิ่ง
ที่เอาไปทํา Benchmarking และแบงตามผูที่เราทํา Benchmarking การแบงประเภทตามวัตถุ 
ประสงคการทํา/สิ่งที่ทํา Benchmarking แบงเปน 4 กลุม ไดแก 
 1) Strategy Benchmarking เปนการทํา Benchmarking เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการวางกล
ยุทธดานตาง ๆ ขององคกรที่ประสบความสําเร็จ เชน ความสําเร็จของ Dell Computer ที่เปลี่ยน  
กลยุทธจาก Mass Production มาเปนแบบ Customization ที่ผูซื้อเลือกแบบสินคาเองได เน่ืองจาก
การทํา Strategy Benchmarking 
 2) Process Benchmarking เปนการเปรียบเทียบกระบวนการทํางานขององคกรเรากับ
องคกรอ่ืน โดยเนนการเรียนรู Best Practices เพ่ือนํามาใชปรับปรุงองคกร เชน การเปรียบเทียบ
กระบวนการจัดคิวของผูมารับบริการ การรับคําสั่งซ้ือและจัดสงสินคา เปนตน การทํา Bench 
marking ประเภทนี้เปนที่นิยมอยางกวางขวางเน่ืองจากกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม
ใหม ๆ 
 3) Product Benchmarking โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณลักษณะ
ของสินคา เชน การออกแบบ ความคงทน การใชงาน รูปแบบการใหบริการ เปนตน และเปรียบ 
เทียบความแตกตางระหวางเรากับองคกรที่เราทํา Benchmarking ดวย 
 4) Performance Benchmarking เปนการเทียบเคียงเฉพาะผลการปฏิบัติงาน เชน การ
เปรียบเทยีบยอดขาย จํานวนผลิตภัณฑ เปนตน เพ่ือดูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 การแบงประเภทตามผูที่เราไปทํา Benchmarking ดวย แบงเปน 4 กลุม ไดแก 
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 1) Internal Benchmarking เปนการทํา Benchmarking ระหวางบริษัทในเครือ หรือระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ในองคกรเดียวกัน โดยมีการเปรียบเทียบวัดและเรียนรู Best Practices ระหวาง
กัน การทําในลักษณะนี้สวนใหญนําไปสูการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard) ของ
องคกรและกลุมภายในองคกร ขอจํากัดของการทํา คือ เปนการเรียนรูในวงแคบไมมีการเรียนรู
วิธีการปฏิบัติใหม ๆ มากเทาที่ควร 
 2) Competitive Benchmarking เปนการทํา Benchmarking กับคูแขงโดยตรง บางครั้งการ
ทําในลักษณะนี้จะมุงหวังในเชิงการแขงขน เพ่ือใหทราบวาคนอื่นเปนอยางไรมากกวาที่จะคนหา 
Best Practices ที่จะสามารถเรียนรูไดจริง ๆ ซึ่งการทาํในลักษณะนี้มักมีขอจํากัด คือ เก็บขอมูล
ยาก ตองใชเวลาในการสรางความเขาใจกับทุกฝาย หรือตองใชบุคคลที่สามเขามารวบรวมขอมูล 
 3) Industry Benchmarking เปนการทํา Benchmarking ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน แต
ไมใชคูแขงโดยตรง เชน อุตสาหกรรมผลิตปลากระปองทํา Benchmarking อุตสาหกรรมผลิตผัก
ผลไมกระปอง เปนตน 
 4) Generic Benchmarking เปนการทํา Benchmarking กับองคกรใด ๆ ก็ไดที่มี Best 
Practices ในกระบวนการที่เราตองการปรับปรุง ซึ่งองคกรนั้นอาจมีธุรกิจที่แตกตางจากเราอยาง
สิ้นเชิง การทําในลักษณะนี้กอใหเกิดความรูและมุมมองใหม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรมใหม ๆ ไดดีที่สุด เชน Federal Express ทํา Benchmarking เร่ืองการรับคําสั่งซ้ือและสง
สินคาใหลูกคากับ Domino Pizza และ First Chicago National Bank ทํา Benchmarking เร่ืองการ
จัดคิวของผูมารับบริการกับธุรกิจสายการบิน เปนตน 
 
 3. หลักการของ SWOT Analysis  ผศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร และ รศ.ดร.ณรงค หุตานุวัตร 
(2545,หนา 45) 

 SWOT Analysis คือ การพิจารณาทุกสวนภายในองคกรวามีประสิทธิภาพในการทํางาน
มากนอยเพียงใด SWOT เปนคํายอมาจากคําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats โดย Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปน
บวก ซึ่งองคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การ
ดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดดี  
 Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอย
ความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือ
หมายถึง การดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดไมดี  
 Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหการ
ทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินการขององคกร  
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 Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ
องคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร  
 บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหสถานการณที่เคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรค
ได และในทางกลับกันอุปสรรคอาจกลับกลายเปนโอกาสไดเชนกัน ดวยเหตุนี้องคกรมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธของตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณแวดลอม  
 ในการวิเคราะห SWOT การกําหนดเรื่อง หัวขอ หรือประเด็น (Area) เปนสิ่งสําคัญที่จะตอง
คํานึงถึง เพราะวา การกําหนดประเด็นทําใหการวิเคราะหและประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคไดถูกตองโดยเฉพาะการกําหนดประเด็นหลัก (key area) ไดถูกตองจะทําใหการวิเคราะห
ถูกตองยิ่งขึ้น  
 การกําหนดกรอบการวิเคราะห SWOT ใด ๆ ขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจและธรรมชาติของ
องคกรนั้น ๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคนกรอบการวิเคราะห SWOT ที่มีความหลากหลาย
รูปแบบ   
 
4. หลักการของ TOWS Matrix ศิริวรรณ เสรีรักษและคณะ (2542, หนา 37) 
 TOWS ยอมาจาก Threats Opportunities Weakness Strengths ในภาษาไทยหมายถึง 
สิ่งกีดขวาง โอกาส จุดออน จุดแข็ง TOWS Matrix คือตารางโทว ซึ่งแสดงถึง 
 T ไดแก สิ่งกีดขวาง ณ ภายนอกที่ทําใหองคกรของเราไมสามารถบรรลุเปาหมายได 
 O ไดแก โอกาส ณ ภายนอกที่ชวยเกื้อหนุนใหองคกรของเราบรรลุสูเปาหมายได 
 W ไดแก จุดออนหรือจุดดอยภายในองคกรที่ถวงมิใหองคกรของเราบรรลุสูเปาหมาย 
 S ไดแก จุดแข็งหรือจุดเดนภายในองคกรที่เปนตัวผลักดันใหองคกรของเราบรรลุสู
เปาหมายได  
 และมีการผสมผสานกันขององคประกอบภายในและภายนอก ซึ่งทําใหเกิดกลยุทธตาง ๆ ที่
เหมาะสมขึ้นมาซึ่งก็คือ  
 
ตารางที่ 2.2  SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix 
   

 จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) กลยุทธเชิง S-O (S-O Strategies) กลยุทธเชิง W-O (W-O Strategies) 
อุปสรรค (Threats) กลยุทธเชิง S-T (S-T Strategies) กลยุทธเชิง W-T (W-T Strategies) 
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 จากตารางที่ 2.2 แสดงหลักการของ TOWS Matrix จาก SWOT Matrix ดังนี้ 
 4.1 กลยุทธ SO หรือกลยุทธจุดแข็งกับโอกาส ไดแก กลยุทธที่องคกรจะใชความเขมแข็ง
ภายในฉวยประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดโอกาสให ซึ่งทุกองคกรตางก็อยากไดความ
เขมแข็งภายในเพ่ือใหสามารถฉวยประโยชนจากสถานการณหรือเหตุการณและสิ่งแวดลอม ณ 
ภายนอกไดดวยกันทั้งสิ้น และหลายองคกรใชกลยุทธ WO,ST,WT ก็เพ่ือจะกลับเขาสูสถานการณที่
จะสามารถใชกลยุทธ SO ไดอีกนั่นเอง หมายความวา เม่ือองคกรมีความออนแอภายในก็จะ
พยายามปรับปรุงใหภายใหภายใจเขมแข็งขึ้น และเม่ือองคกรประสบกับสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก ก็
จะพยายามหลกีเลี่ยงและมุงเขาหาโอกาสที่เปนคุณตอองคกรใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 4.2 กลยุทธ WO หรือกลยุทธจุดออนกับโอกาส ไดแกกลยุทธที่องคกรจะปรับปรุงแกไข
ความออนแอภายใน โดยอาศัยหรือฉวยประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดโอกาสให เพราะ
บางครั้งสิ่งแวดลอม ณ ภายนอกดีมากแตทวาองคกรมีปญหาภายในเอง ก็เปนท่ีนาเสียดายที่ไมอาจ
ไดรับประโยชนจากโอกาส ณ ภายนอกที่เปดกวางใหในขณะนั้นได 
 4.3 กลยุทธ ST หรือกลยุทธจุดแข็งกับสิ่งกีดขวาง ไดแกกลยุทธที่ใชความเขมแข็งภายใน
องคกร หลีกเลี่ยงหรือลดทอนอิทธิพลของสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอกนั่นเอง 
 4.4 กลยุทธ WT หรือกลยุทธจุดออนกับสิ่งกีดขวาง ไดแกกลยุทธที่ปกปองตัวเองอยางที่สุด 
คือ พยายามลดความออนแอภายในใหไดและพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะแวดลอมภายนอกที่กีดขวาง
คุกคามใหไดมากที่สุด องคกรใดหากเผชิญกับสิ่งกีดขวางภายนอกมากมายและภายในก็ออนแอ
องคกรนั้น ก็จะตกอยูในสถานการณที่นาเปนหวงอยางยิ่ง 

 
5. การกําหนดกลยุทธ (Strategy formulation) ศิริวรรณ เสรีรักษและคณะ (2542,หนา139) 
 การกําหนดกลยุทธสามารถแบงไดเปน 3 ระดับ ไดแก 
 5.1 กลยุทธระดับบริษัท (Corporate Strategies) 
 5.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategies) 
 5.3 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategies) 
 

5.1 กลยุทธระดับบริษัท (Corporate level strategies) 
 เปนการกําหนดทิศทางโดยรวมของบริษัทในรูปของทัศนคติทั่วไป เพ่ือจะไดนําไปสูการ
เจริญเติบโตและการบริหารจัดการในธุรกิจและสายผลิตภัณฑท่ีหลากหลายของ หรือเปนกลยุทธที่
เกี่ยวของกับการขยายกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือการเจริญเติบโตทางดานยอดขาย 
สินทรัพย กําไรหรือหลาย ๆ ดานรวมกัน  
 5.1.1 กลยุทธเติบโต (Growth Strategies) เปนกลยุทธที่ใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ทางดานความเจริญเติบโต โดยการเพิ่มระดับการปฏิบัติการขององคกร (Coulter.2002:253) หรือ
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เปนกลยุทธที่เกี่ยวกับการขยายกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือการเจริญเติบโตของยอดขาย 
รายได กําไร และผลประกอบการ 
  1) กลยุทธการขยายตัวแบบเขมขน (Intensive growth strategies) เปนการ
พิจารณาโอกาสในการเพิ่มยอดขายใหเขมขนยิ่งกวาผลิตภัณฑเดิม (Same product) และตลาดเดิม 
(Same market) ที่ ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 
       - กลยุทธการเจาะตลาด (Market penetration strategy) เปนความพยายามที่
จะเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑเดิม ในตลาดเดิม โดยใชความพยายามในการดําเนินงานที่มากขึ้น
กวาเดิม ซึ่งจะเหมาะสําหรับใชในการปรับปรุงตําแหนงของธุรกิจ 
       - กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market development strategy) เปนความ
พยายามในการเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑเดิม โดยการแสวงหาผลิตภัณฑใหม เปนกลยุทธที่
เหมาะสําหรับใชเพ่ือเพิ่มสวนแบงการตลาดจํานวนมาก จากผลิตภัณฑในปจจุบันในตลาดที่มีการ
อ่ิมตัว หรือใชเพ่ือการพัฒนาตลาดใหม สําหรับผลิตภัณฑในปจจุบัน 
       - กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development strategy) เปนความ
พยายามในการเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑใหม (New product) จากตลาดเดิมหรือเปน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดในปจจุบัน โดยกลยุทธนี้จะเหมาะเพื่อใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดในปจจุบันหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหมสําหรับตลาดใหม 
  2) กลยุทธการเจริญเติบโตแบบรวมตัว (Integrative growth strategy) เปนการ
คนหาโอกาสการขยายตัวจากระบบการดําเนินงานขององคกร ดังนี้ 
       - การขยายกิจการตามแนวดิ่ง (Vertical Integration) เปนการเขาครอบครอง
กิจการ ที่อยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมตอเนื่องกัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการควบคุม สรางผล
กําไร เพ่ิมยอดขาย แบงเปนการขยายกิจการแบบไปขางหลัง (Backward Integration) กับการ
ขยายกิจการแบบไปขางหนา (Forward Integration) 
       - การขยายกิจการตามแนวราบ (Horizontal Integration) เปนการไปเขา
ครอบครองกิจการคูแขงขันที่อยูในธุรกิจเดียวกัน เพ่ือเพิ่มขนาดของกิจการ เพ่ิมยอดขาย เพ่ิมผล
กําไร และเพ่ิมสัดสวนการครองตลาด 
  3) การขยายกิจการแบบกระจายตัว (Diversification) เปนการเขาครอบครอง
กิจการเพื่อตองการ การผลิต เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และชองทางการจําหนาย สาเหตุเพราะตองการ
เขาซื้อกิจการที่มีการเติบโตเร็วกวา มีเงินสดมากเกินไป ตองการกระจายความเสี่ยงตองการความ
ชํานาญพิเศษ หรือ ตองการแหลงการเงินหรือเทคโนโลยี 
       - การกระจายแบบมีความสัมพันธ 
       - การกระจายแบบไมมีความสัมพันธ 
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  4) การควบรวมกิจการ และกิจการรวมคา (Mergers & Joint Ventures) การควบ
รวมกิจการ เกิดจากกิจการตั้งแตสองกิจการสลายตัว และรวมตัวเปนกิจการองคกรใหมขึ้นมา สวน
กิจการรวมคา เกิดจากกิจการตั้งแตสองกิจการรวมมือกันสรางองคกรธุรกิจใหมขึ้นมา 
  5) กลยุทธพันธมิตร (Strategy alliance) การเปนหุนสวนกันระหวาง 2 บริษัทหรือ
มากกวา เพ่ือนําขอไดเปรียบของแตละแหงมาเปนจุดแข็ง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางดานกลยุทธ
ที่สําคัญและไดรับผลประโยชนรวมกัน โดยกลยุทธพันธมิตรจะชวยธุรกิจในดานการปรับตําแหนง
ทางการตลาดใหมีความเขมแข็งในทันที การลดตนทุน ประหยัดจากการผลิต การลดความเสี่ยง 
 5.1.2 กลยุทธคงที่ (Stability Strategy) เปนกลยุทธที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพเดิมใน
ปจจุบัน โดยการเสนอบริการเดิม (Same Product) ตอไปเพื ่อใหบริการในตลาดเดิม            
(Same market) หรือเปนกลยุทธที่บริษัทใชเพ่ือรักษาขนาดและระดับการดําเนินการของธุรกิจใน
ปจจุบันกลยุทธนี้จะไมใชการขยายตัว ลดหรือเลิกกิจการ แตจะเสนอสินคาหรือบริการเดิมในตลาด
เดิม เพ่ือรักษาสภาพเดิม (Status quo) โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย 
 5.1.3 กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategies) หรือกลยุทธการปองกัน 
(Defensive strategy) เปนกลยุทธที่เกี่ยวกับการลดกิจกรรมการดําเนินงานในปจจุบันของบริษัท
หรือเปนกลยุทธระยะสั้น สําหรับบริษัทที่มีความออนแอในการดําเนินงาน หรือมีผลการดําเนินงานที่
ลดลง (Coulter. 2002:275) ผูบริหารตองลดการดําเนินงานของบริษัทลงเมื่อประสบปญหาดาน
การเงิน มีอุปสรรคจากคูแขงขันใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ซึ่งกลยุทธการตัด
ทอนประกอบดวย 
  1) กลยุทธปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Turnaround Strategy) เปนกลยุทธเพ่ือใหธุรกิจอยู
รอดเม่ือเขาสูภาวะวิกฤต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยับยั้งและเปลี่ยนความออนแอทางดานทรัพยากร
ทางการแขงขันและดานการเงินใหอยูในสภาพที่ดีขึ้น หรือเนนใหความสําคัญที่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความดึงดูดใจมากขึ้น 
  2) กลยุทธการไมลงทุน (Divestment Strategy) เปนกลยุทธเม่ือบริษัทดําเนินธุรกิจ
หลายสายในธุรกิจ เลือกที่จะยุติการดําเนินงานในสวนที่ขาดประสิทธิภาพ หรือมีการเจริญเติบโต
ของยอดขายต่ํา หรือเปนกลยุทธเกี่ยวกับการขายกิจการไปบางสวนหรือทั้งหมดของบริษัท เม่ือ
ผลิตภัณฑหรือสายธุรกิจน้ันไมสามารถที่จะแกปญหาได 
  3) กลยุทธการเลิกกิจการ (Liquidation Strategy) เปนการสิ้นสุดของธุรกิจเน่ือง 
จากอุตสาหกรรมนั้นไมเปนที่ดึงดูดใจ และบริษัทมีความออนแอในการดําเนินงานอยางมาก ไม
สามารถที่จะพัฒนาใหเจริญเติบโตตอไปได 
  4) กลยุทธการเก็บเกี่ยวผลประโยชน (Harvest) เปนกลยุทธเกี่ยวกับการลด
คาใชจายใหต่ําที่สุดและพยายามทํากําไรในระยะสั้นใหสูงที่สุด เพ่ือวางแผนการขายหรือเลิก
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ดําเนินงานในระยะยาว เม่ือบริษัทอยูในชวงที่ตกต่ํา กลยุทธนี้ผูบริหารอาจเพ่ิมราคาเพื่อใหไดกําไร
สูง ในขณะเดียวกันก็ลดโฆษณาหรือคาใชจายทางการตลาด 
  5) กลยุทธการลมละลาย (Bankruptcy) เปนกลยุทธที่ใชเม่ือบริษัทประสบความลม 
เหลวในการดําเนินงาน และไมสามารถที่จะแกปญหาหรือปรับองคกรใหมได ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย
การลมละลาย 
 5.1.4 กลยุทธแบบผสม (Combination Strategies) เปนการผสมผสานกลยุทธตางๆ ใน
เวลาเดียวกัน 
  
 5.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business level Strategies) 
 เปนกลยุทธที่กําหนดขึ้นในระดับหนวยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ โดยมุงความสําคัญที่การ
ปรับปรุงตําแหนงการแขงขัน (Competitive position) ของผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทใน
อุตสาหกรรมหรือสวนตลาดที่เฉพาะเจาะจงของหนวย หรือเปนแผนการบริหารจัดการเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินในหนึ่งหนวยที่เฉพาะเจาะจง จะเปนการหาวิธีการที่จะทําการแขงขันในแต
ละหนวยธุรกิจ ซึ่งบริษัทตองพยายามที่จะสรางตอไปน้ี 
 5.2.1 การสรางความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) เปนกลยุทธ                     
ที่มุงการผลิตสินคาและบริการใหมีคุณภาพเหนือกวาคูแขงขันโดยคํานึงถึงความเปนเอกลักษณใน
อุตสาหกรรม มุงที่ผูบริโภคโดยไมคํานึงถึงราคามากนัก 
 Innovation Strategy – กลยุทธการพัฒนานวัตกรรมใหม ซึ่งแยกออกเปน Operational 
Innovation ที่มุงนวัตกรรมในการลดตนทุนเพิ่มคุณภาพเพ่ิมประสิทธิภาพ และ Strategic 
Innovation ที่มุงนวัตกรรมในการเพิ่มคุณคา บริษัทที่เลือกใชกลยุทธนี้จําเปนตองใหความสําคัญกับ
การวิจัยและพัฒนา 
 ความเสี่ยงของการใชกลยุทธความแตกตาง ไดแก 

1) การเสนอคุณคาที่ลูกคาไมตองการหรือลูกคารูสึกวาไมคุมกับราคา 
2) การเลียนแบบจากคูแขง 

 5.2.2 ความเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) กลยุทธที่มุงการผลิตที่มีมาตรฐาน 
(Standardized product) ดวยตนทุนตอหนวยที่ต่ํา โดยมีเปาหมายสําหรับผูบริโภคที่มีความออน 
ไหวตอราคา 
          Low-Price Strategy – กลยุทธราคาต่ํา เหมาะกับสินคาหรือบริการที่มีขอจํากัดในการสราง
ความแตกตางในคุณสมบัติ และคุณภาพ โดยการเสนอราคาต่ํากับลูกคาตองพิจารณาทั้งหวงโซ
คุณคา เชน หากบริษัทมีตนทุนในการผลิตต่ํา แตคาขนสงสูงก็จะไมประสบความสําเร็จในการใช  
กลยุทธนี้ 
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 ความเสี่ยงของการใชกลยุทธผูนําดานตนทุน ไดแก 
1) งายตอการลอกเลียนแบบ 
2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือความนิยมของลูกคา 

 5.2.3 การตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick-response) ในระดับนี้ธุรกิจจะตองเผชิญกับ      
คูแขงขันในดานแสวงหาลูกคาและยอดขาย บริษัทจะแขงขันกับบริษัทอ่ืนที่มีธุรกิจคลายคลึงกัน และ
การนําเสนอผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันในตลาดที่คลายคลึงกัน 
 5.2.4 การมุงตลาดเฉพาะสวน (Focus) เปนกลยุทธซึ่งมุงการผลิตสินคาและบริการที่
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเล็ก มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการเนน
ความชํานาญในตลาดบางตลาด (Niche Market) เชน กลุมลูกคาเฉพาะ สินคาเฉพาะ หรือพ้ืนที่บาง
พ้ืนที่ และองคกรสามารถสรางคุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนนกับการสรางความแตกตางและ
การเปนผูนําดานตนทุน 
  ปจจัยที่สนับสนุนการใชกลยุทธแบบมุงเนน 

 1) ตลาดขนาดเล็กทําใหบริษัทใหญไมคุมในการเขาสูตลาด 
 2) บริษัทมีทรัพยากรที่จํากัดสําหรับการแขงขันในตลาดขนาดใหญ 
 3) บริษัทสามารถแขงขันในตลาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกวาตลาดใหญที่มีคูแขง
จํานวนมาก 
 4) การเลือกกลยุทธแบบมุงเนนทําใหองคกรสรางคุณคาในหวงโซคุณคาไดงายและ
มีทิศทางที่ชัดเจน 
ความเสี่ยงของการใชกลยุทธแบบมุงเนน ไดแก 
 1) ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป 
 2) คูแขงที่อยูในตลาดใหญอาจเขาสูตลาดเฉพาะ 
 3) ความตองการของลูกคาตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนดวยสินคา/บริการ
ทั่วไป 
 

 5.3 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategies) 
 กลยุทธระดับหนาที่ เปนวิธีการที่แตละหนาที่ใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและกลยุทธของ
บริษัทและหนวยธุรกิจ โดยการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือเปนการสรางใหเกิด           
ขอไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งเปนสาเหตุใหธุรกิจประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับคุณคา ซึ่งองคกร
สามารถสรางลูกคาได งานของการสรางคุณคาเกิดขึ้นภายในหนาที่ตาง ๆ ซึ่งอยูภายในธุรกิจ ซึ่งทุก
หนาที่มีสวนสรางคุณคาสําหรับลูกคา (Customer Value) และขอไดเปรียบทางการแขงขันโดย
คํานึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสงมอบคุณคาใหกับลูกคา กลยุทธระดับหนาที่ประกอบดวย 
5 ดานที่สําคัญ 
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 5.3.1 กลยุทธดานวิจัยและพัฒนา (Research and development strategy) เปนหนาที่ของ
ฝายวิชาการที่จะตองดําเนินกิจกรรมคนควาหาวิธีผลิตสินคาใหม หรือรูปแบบการบริการใหมที่มี
คุณภาพดีกวาทดแทน หรือดําเนินกิจกรรมปรับปรุงสินคาเดิม หรือปรับปรุงรูปแบบบริการ ซึ่งมีทั้ง
การประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเอง (Innovation strategy) และการลอกเลียนแบบจากองคกรอ่ืน 
(Imitation strategy) 
 5.3.2 กลยุทธดานปฏิบัติการ (Operations strategy) เปนหนาที่ของฝายผลิตโดยดําเนิน
กิจกรรมควบคุมกระบวนการผลิต โดยพิจารณาในดานการควบคุมคาใชจาย (Controlling costs) 
และดานการจัดการกระบวนการผลิต (Efficient plant operations) ซึ่งจะตองพิจารณาองคประกอบ
ทางการปฏิบัติการ และการวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติดังนี้ 
   1) การพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 
        - การใชสมรรถนะของทรัพยากร (Capacity utilization) เชน ความตองการ
สมรรถนะที่เพ่ิมขึ้นของเครื่องจักรและแรงงาน และวิธีการใชสมรรถนะที่มีอยูในการปฏิบัติการ
เพ่ือใหกระบวนการผลิตและบริการมีคุณภาพมากขึ้น ผลิตไดรวดเร็วขึ้นลดตนทุนมากขึ้น 
        - การกําหนดสถานที่ปฏิบัติการ เชน แหลงผูรับบริการ ความพรอมดาน
แรงงานทองถิ่น การจัดหาวัสดุ รายจายจากเงินทุน และการกระจายสินคาและบริการเพื่อเปนปจจัย
ในการสนับสนุนการผลิต และบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นสงมอบไดเร็วขึ้นและลดตนทุนมากขึ้น 
        - กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี ความรวดเร็ว 
ในการเรียนรูการใชเทคโนโลยี คุณภาพของอุปกรณการผลิต ความยืดหยุนในกระบวนการผลิต และ
การควบคุมคุณภาพของปจจัยการผลิต เพ่ือการผลิตและบริการที่มีปริมาณมากขึ้น มีคุณภาพมาก
ขึ้นผลิตไดรวดเร็วขึ้นและลดตนทุนไดมากขึ้น 
        - การจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ เชน การวางแผนและจัดซื้ออุปกรณ
ทดแทนการบํารุงรักษาซอมแซมอุปกรณ เพ่ือใหกระบวนการผลิตและบริการมีคุณภาพมากขึ้นผลิต
ไดรวดเร็วและลดตนทุนไดมากขึ้น 
   2) การวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพดาน
ตนทุน คุณภาพการจัดการ ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลิต และความยืดหยุนในการใช
ทรัพยากร  
        - ประสิทธิภาพดานตนทุน เชน การลงทุนโครงสรางพื้นฐานต่ําอุปกรณเหมาะ 
สมกับกิจการ สมรรถนะสูง ประสิทธิภาพในการผลิตสูง และคาแรงต่ํา เปนตน เพ่ือลดตนทุนและ
เพ่ิมผลผลิต 
        - คุณภาพของการจัดการ เชน การจัดหาพนักงานที่มีทักษะสูง การสงเสริม
ความกาวหนาของพนักงาน การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานที่มีคุณคาสูง การใหคาตอบแทนที่
เปนธรรม และการควบคุมมาตรฐานของงานเปนตน เพ่ือใหไดผลงานที่มีคุณภาพ 
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        - ความเชื่อถือไดในกระบวนการผลิต เชน ผลผลิตที่ไดตามเวลาที่กําหนด 
เครื่องจักรไมเสียหาย การลาออกของพนักงานต่ํา และพนักงานอุทิศตนตามขอผูกพัน เปนตน 
เพ่ือใหไดผลงานในระยะเวลาที่กําหนด 
        - ความยืดหยุนในการใชทรัพยากรเชนการจัดหาวัสดุทันตามเวลา มีสมรรถนะ
สวนเกิน มีคนงานที่มีทักษะหลายดาน มีการควบคุมการไหลเวียนของงาน มีเครื่องจักรที่ใช
ประโยชนไดหลายอยาง และมีการออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ อยูเสมอ เปนตน เพ่ือไดผลงานที่มี
ปริมาณมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ลดตนทุนไดมากขึ้นและผลิตไดรวดเร็วขึ้น 
 5.3.3 กลยุทธดานการเงิน (Financial strategy) เปนหนาท่ีของฝายการเงินโดยดําเนิน
กิจกรรมดานการประเมินผลกระทบ ที่เนนความคุมคาในการลงทุนกอนที่จะตัดสินใจใหดําเนินการ
และดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลสถานะทางการเงิน เพ่ือการปรับแผนโดยพิจารณาดังนี้ 
   1) การพิจารณาองคประกอบทางการเงิน ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสราง
ของเงินทุน การจัดหาและจัดสรรเงินทุน และการจัดการเงินปนผล 
   2) การวิเคราะหทางการเงิน เชน การวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน การวิเคราะห
จุดคุมทุน และการวิเคราะหมูลคาปจจุบัน 
 5.3.4 กลยุทธดานการตลาด (Marketing strategy) เปนหนาที่ของฝายการตลาด โดย
ดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดแผนการตลาดที่นําเรื่องราคา ผลิตภัณฑ การสงเสริม และชองทาง
การกระจายตลาดมาพิจารณาประกอบกัน 
 5.3.5 กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human resource strategy) เปนหนาที่ของฝายบุคคล
โดยดําเนินกิจกรรมศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่เกี่ยวของ โดยที่ปจจัยภายนอก เนน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ของรัฐในดานแรงงาน และภาวะ
ตลาดแรงงาน และปจจัยภายในเนนในเรื่องประสิทธิภาพของบุคลากร การเขาออกของพนักงาน 
และความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน  
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6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ประสาร  ไตรรัตนวรกุล (2545,หนา 95) ไดศึกษา ความจําเปนและแนวทางในการพัฒนา

ตลาดทุนไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการ ปญหาพื้นฐาน และอุปสรรคสําคัญของระบบ
การเงินไทย รวมทั้งปจจัยที่นําไปสูความเสี่ยงของระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงิน และการเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาและศึกษาพัฒนาการของตลาดทุนในระบบการเงินไทย ตลอดจน
ศึกษาปญหา และอุปสรรคของการพัฒนาตลาดทุนภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และการเงิน
ที่เปนอยูในปจจุบันตลอดจนการวิเคราะหองคประกอบของตลาดทุนที่ดี เพ่ือชี้แนะแนวทางในการ
พัฒนาตลาดทุนไทยใหมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความมั่นคงของระบบการเงินอยางมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพในระยะยาว ทั้งน้ี
วิธีการศึกษาไดศึกษาพัฒนาการระบบการเงินไทย ศึกษาพัฒนาการตลาดทุนไทยโดยทําการศึกษา
วิเคราะหโครงสราง และองคประกอบดานตางๆ ในชวงที่ผานมาวามีการพัฒนาในระดับใด อีกทั้งยัง
ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาตลาดทุนไทยที่เหมาะสมโดยทําการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม
และระดับความพรอมของตลาดทุนไทย 
 ผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษาพบวา การที่ประเทศไทยพึ่งพาเงินทุนหลักผานระบบสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยซึ่งมีจุดออนทางดานความเสี่ยง ที่เกิดจากความไมสอดคลองกันระหวางการไดมาและใชไป
ของเงินทุน (maturity mismatch) และทางดานอัตราแลกเปลี่ยน (currency mismatch) และการ
จัดสรรทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพจากการปลอยกูมากไปในแบงภาคธุรกิจ เชน ภาค
อสังหาริมทรัพย รวมทั้งการขาดขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ และการขาดการกํากับดูแลกิจการที่
ดีทั้งภาครัฐและเอกชน ตางเปนปจจัยสําคัญในการนํามาซึ่งวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 
 2. ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความจําเปนจะตองสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นในระบบ 
โดยลดการพึ่งพาระบบธนาคารพาณิชย และใหความสําคัญกับการพัฒนาตลาดทุนมากยิ่งขึ้น ดวย
วิธีวิเคราะหตาม functional approach พบวาตลาดทุนสามารถทําหนาที่ไดครบทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 
  1) ดานการชําระเงินและสงมอบทรัพยสิน ตลาดทุนมีระบบชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพยที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพยในตลาดทุน 

2) ดานการระดมและจัดสรรเงินทุน ตลาดทุนมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลง
เงินทุนระยะยาวของภาครัฐและภาคเอกชน ดวยการออกตราสารหนี้และตราสารทุนจําหนายตอ             
ผูลงทุน ซึ่งสามารถชวยแกไขปญหา maturity mismatch และยังชวยลดปญหา currency mismatch 
ดวยการลดการพึ่งพาแหลงเงินทุนจากตางประเทศ 

3) ดานการบริหารความเสี่ยง ตลาดทุนมีความเสี่ยงตอความลมเหลวของระบบ
การเงิน (Systemic risk) นอยกวาระบบธนาคารพาณิชย เน่ืองจากทรัพยสินของลูกคาที่ฝากไวกับ
บริษัทหลักทรัพย (บล.) จะถูกเก็บและจัดทําบัญชีแยกตางหาก เม่ือบริษัทหลักทรัพยมีปญหาจน
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ตองเลิกกิจการจะไมกระทบตอทรัพยสินของลูกคา นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพยไมไดรับฝากเงินจาก
ประชาชน จึงไมตองกังวลเรื่องขาดสภาพคลองจากการถูกแหถอนเงิน ดังน้ัน เม่ือบริษัทหลักทรัพย
มีปญหาจึงไมสงผลกระทบจนกอใหเกิดความลมเหลวของระบบ 

4) ดานการใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ ตลาดทุนมีการกําหนดหลักเกณฑใหมีการ
เปดเผยขอมูลฐานะการเงิน และการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน และเปนสวนสําคัญในกลไกการกําหนดราคา (Price discovery 
process) 

5) ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลาดทุนสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย ตองมีการเปดเผยขอมูลใหกับผูลงทุนอยางครบถวนตามความเปนจริง 
และตองจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ เพ่ือดูแลใหมีการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.  จากการศึกษาพบวาตลาดทุนไทยในปจจุบนัยังมีปญหาที่เปนอุปสรรค ไดแก 
     1) ปญหาดานผูลงทุนทั้งดานปริมาณที่มีจํานวนนอย ซึ่งสวนใหญเปนผูลงทุนราย

ยอยและดานคุณภาพ ที่มีพฤติกรรมการลงทุนระยะสั้นเนนที่การเก็งกําไรเปนหลัก 
    2) ปญหาดานสถาบันตัวกลางที่บริษัทหลักทรัพยตางแขงขัน เพ่ือมุงเนนรายได

จากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเปนหลักไมมีการกระจายการทําธุรกิจ และการขาดความ
ชํานาญในการทําธุรกิจใหม ๆ ขณะที่ธุรกิจจัดการลงทุนยังมีบทบาทในการระดมทุนต่ํา ปญหาการ
ขาดความรูความเขาใจของประชาชน ตลอดจนการมีทัศนคติที่ไมดีตอการลงทุนผานกองทุนรวม 

     3) ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การขาดขอมูลดานงานวิจัยและวิเคราะห
หลักทรัพยที่เพียงพอ ปญหาดานการทําธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย (Securities borrowing 
and lending: SBL) และธุรกรรมซื้อคืน (repurchase agreement: repo) เพ่ือชวยเสริมสรางสภาพ
คลองในการซื้อขายหลักทรัพยและเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับระบบชําระราคา การขาดเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยง ปญหาดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และปญหาดานการบังคับใชกฎหมายที่ไมมี
ประสิทธิภาพ 

 
อรุณี รักษาดี (2543,หนา 64) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิเคราะหปจจัยทางดานตาง ๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของ
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมนักลงทุนที่ติดตอซ้ือขายภายในหองคาหลักทรัพยสวนใหญ
จะมีการถือครองหลักทรัพยไวในระยะสั้นสูง เพราะจะเปนนักลงทุนที่ใกลชิดและไดรับขอมูลขาวสาร
ที่รวดเร็ว ซึ่งการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยจะไดรับขอมูลจากการวิเคราะหของโบรกเกอร เพ่ือน 
และญาติ ซึ่งกระทบจากการผลประกอบการของแตละบริษัทสวนใหญ งบการเงินขาดทุนหรือกําไร
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ลดลง สงผลใหฐานะของหลักทรัพยของหลายบริษัทไมดี ไมสามารถจายดอกเบี้ยและเงินปนผลได 
ทํานักลงทุนสวนใหญที่พฤติกรรมการถือครองหลักทรัพยระยะสั้นสูง เพราะขาดความเชื่อม่ันในการ
ที่จะทํากําไรของแตละบริษัท 

 
อุดร โรจนรัชนีกรและคณะ (2545,หนา 94) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช

บริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการหลักทรัพยของนักลงทุน ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุน และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมของนักลงทุนกับปจจัยสวนบุคคล 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนใน
หองคาหลักทรัพยที่ตองปรับปรุง คือ บทวิเคราะหหลักทรัพย คอมพิวเตอรที่ใหบริการ สิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน โทรศัพท โทรทัศน ความตองการในการปรับปรุงเจาหนาที่การตลาด และการ
ใหบริการของเจาหนาที่การตลาดที่ใหบริการดีกวาปจจุบัน รวมถึงบรรยากาศในหองคาหลักทรัพย 
ที่ทําใหเอ้ือตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยนั้น ๆ ดวย 

 
เทียมจันทร ลีลิตธรรม (2546,หนา 82) ไดทําการศกึษาปจจัยที่กอใหเกิดความสามารถใน

การแขงขันของธุรกิจหลักทรัพย กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันของกิจการทั้งใน
ปจจุบันและตามความคาดหวังในอนาคต 

ผลการศึกษาพบวา พนักงานกลุมตัวอยางเห็นดวยวาในปจจุบันปจจัยทั้ง 14 ดาน มีผลตอ
ความสามารถทางการแขงของกิจการอยางมาก และความคาดหวังในอนาคตพนักงานกลุมตัวอยาง
เห็นวาปจจัยทั้ง 14 ดาน มีสวนสําคัญมากยิ่งขึ้นในอันที่ทําใหกิจการเกิดความสามารถทางการ
แขงขัน โดยเฉพาะปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหกิจการเกิดความสามารถทางการแขงขันมากที่สุดทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 
จินตนา อินทรัตนชัยกิจ (2547,หนา 134) ไดทําการศึกษากลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานและการดําเนินงาน กรณีศึกษา ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  โดยทําการ 
ศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธของธนาคาร โดยนําขอมูล
การดําเนินงานของธนาคาร สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะการแขงขัน นํามาวิเคราะหทางอัตราสวน
ทางการเงิน และวิเคราะหเชิงกลยุทธ  

ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ธนาคารมีสินทรัพยหมุนเวียนเหลือ
มากกวาหนี้สินหมุนเวียน ธนาคารยังมีสภาพคลองอยูเจาหนี้ระยะสั้นยังไดรับการคุมครอง แตจาก
การคํานวณจะเห็นวาสภาพคลองคอย ๆ ลดลงมา ก็จะชําระเจาหนี้ชาลงและอาจมีการกูยืมเพ่ิม  
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การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธ ธนาคารอยูในตําแหนงจุดออนและโอกาส ธนาคารจะตองพัฒนา
ตลาด การเจาะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ การรวมตัวไปขางหนา การรวมตัวไปขางหลัง การ
รวมตัวในแนวนอน การกระจายธุรกิจจากจุดศูนยกลาง ธนาคารตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่
หลากหลาย พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีใหทันสมัย ปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้น และการ
ปรับปรุงการสงเสริมการขายในผลิตภัณฑตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือที่จะสามารถแขงขันไดในสภาวะ
ที่การแขงขันรุนแรงในปจจุบัน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 

 
 ในบทนี้จะเปนสวนของการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคใน
การศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของตาง ๆ ในบทที่ 2 มาประยุกตใช
ในการวิเคราะหและหาแนวทางแกปญหา เพ่ือพิจารณาถึงกลยุทธการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน
ของบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาในครั้งน้ีไดทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลทางดานทุติยภูมิโดยการศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรมของ
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และศึกษาโดยการสัมภาษณจากผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย   
ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และการสํารวจความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอบริษัท
หลักทรัพย เพ่ือตองการทราบถึงแนวทางในการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของบริษัท จุดประสงค
ในการพัฒนาธุรกรรมตาง ๆ แนวโนมการขยายตัวของธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัท โดยรายละเอียด
ประเด็นการสัมภาษณไดแสดงไวในภาคผนวก และบทสรุปจากแบบสอบถาม รวมไปถึงการ
วิเคราะหขอมูลซ่ึงผลการศึกษาจะประกอบดวย 4 สวน คือ 
 1. แนวทางการศึกษาและวิธีการศึกษา 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
  2.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ 
  2.3 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม 
  2.4 การวิเคราะห Five Force Model  
  2.5 การวิเคราะห Benchmarking  
  2.6 การวิเคราะห SWOT 
  2.7 การวิเคราะห TOWS Matrix  
  2.8 การกําหนดกลยุทธ (Strategy formulation) 
 3. แนวทางการแกปญหา 
 4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
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1. แนวทางการศึกษาและวิธีการศึกษา 
1.1 รวบรวมขอมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary Data)  

 การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับจากเอกสาร วารสาร และรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน
ตางๆ คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการศึกษาคนควานี้
จะใชผลประกอบการทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย โดยใชขอมูลตั้งแตป 2547 - 2549 โดยใช
ขอมูลจากงบกําไรขาดทุนของบริษัทหลักทรัพย 5 บริษัท ไดแก บริษัทหลักทรัพยแอคคินสัน จํากัด 
(มหาชน), บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพ่ืออธิบายขอมูลทั่วไปและการวิเคราะหหาสาเหตุปญหา และ
แนวทางการแกปญหาในเชิงกลยุทธเพ่ือศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอการสรางศักยภาพทางการแขงขัน
ของบริษัท 

1.2 รวบรวมขอมูลเชิงปฐมภูมิ (Primary Data) 
 1.2.1 การสัมภาษณจากผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) เพ่ือตองการทราบถึงแนวทางในการการสรางศักยภาพทางการแขงขันของ
บริษัทการพัฒนาธุรกรรมตางๆ ใหมากขึ้น และแนวโนมการขยายตัวของธุรกรรมตางๆ ของบริษัท  
 1.2.2 สํารวจความคิดเห็นของลูกคาที่มีการใหบริการของบริษัท เพ่ือจะไดทราบถึง
ความพอใจที่ลูกคามีตอบริษัทบริษัท และนําไปพัฒนากลยุทธในการสรางศักยภาพทางการแขงขัน 
เปนการรักษาสวนแบงทางการตลาดเดิมและขยายฐานลูกคาในอนาคต 

1.3 วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  
การอธิบายถึงความสามารถในการสรางศักยภาพทางการแขงขันทั้งภายในและภายนอก 

และวิเคราะหขอมูลเชิงกลยุทธของบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
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2. การวิเคราะหขอมูล 
 2.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิประกอบดวยขอมูลจากแหลงขอมูล ไดแก ขอมูลสรุปสภาวะ
เศรษฐกิจไทยป 2550 โดยธนาคารแหงประเทศไทย รายงานประจําปของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จะทําการวิเคราะห ดังนี้ 
  2.1.1. ศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 2550 ขยายตัวไดถึงรอยละ 4.3 ต่ํากวาในครึ่ง
แรกของป 2549 ที่ขยายตัวรอยละ 5.5 เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากปจจัยลบหลายประการ ไมวา
จะเปนความไมแนนอนทางการเมือง ราคาน้ํามันที่ยังทรงตัวอยูในระดับสูง และคาเงินบาทที่แข็งขึ้น
อยางตอเนื่องสงผลใหการบรโิภค และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงตอเนื่องจากในชวงครึ่งหลัง
ของปกอน โดยมีการสงออกที่ยังขยายตัวในอัตราสูงและการใชจายของภาครัฐที่เรงตัวขึ้นเปนปจจัย
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟออยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 2.2   
 ไตรมาสที่ 3 เกิดปญหาในตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยที่ใหแกผูที่มีความนาเชื่อถือต่ํา
หรือ Subprime Mortgage Lending ของสหรัฐฯ ซึ่งทําใหผูปลอยสินเชื่อ Subprime ประสบกับ
ภาวะลมละลายหลายราย และสงผลกระทบตอเน่ืองไปยังตลาดตราสารอนุพันธที่ มีสินเชื่อ 
Subprime เปนสินทรัพยหนุนหลัง เชน Mortgage-backed Securities (MBS) Collateralized Debt 
Obligation (CDO) และ Asset-backed Commercial Paper (ABCP) จนทําใหนักลงทุนที่ถือ
สินทรัพยดังกลาวอยูประสบกับภาวะขาดทุนอยางหนัก สถาบันการเงินตางๆ ในสหรัฐฯ 
 สําหรับผลกระทบตอตลาดหุนไทย มีการคาดการณวาจะไดรับผลกระทบในระยะสั้น 
เน่ืองจากความเชื่อม่ันที่ลดลงในการลงทุนสินทรัพยเสี่ยงทั่วโลก และทําใหเกิดความผันผวนมากขึ้น 
อีกทั้งนักลงทุนสถาบันทั่วโลกจะขายหลักทรัพยออกมาเพื่อถือเงินสดเพิ่มขึ้น ทําใหราคาหุนปรับ
ลดลง อยางไรก็ตามเม่ือนักลงทุนเขาใจวาตลาดในเอเชีย ไดรับผลกระทบจากปญหา Subprime ใน
วงจํากัด จะทําใหความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น  
 2.1.2 สภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ยังไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยทางการเมือง ราคาน้ํามัน อัตราเงินเฟอ การเคลื่อนยายเงินทุนกลับของ
ตางชาติ ซึ่งจะสงผลใหตลาดหุนมีการปรับฐาน รวมไปถึงการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ
คาเงินบาท และการเปดเสรีคาคอมมิชชัน-ไลเซนต อีก 3 ปขางหนา โดยจะเปดเต็มรูปแบบในป 
2553 ในครั้งนี้แมวาจะยังมีเสียงคัดคานแตการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนโลก ที่เนนระบบการ
แขงขันที่เสรีเปนจุดหักที่สําคัญที่ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของตองยอมที่จะเปดเสรีที่แขงขันสราง
ความนาสนใจใหกับนักลงทุนทั่วโลก 
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 การปรับตัวของบริษัทหลักทรัพยเพ่ือรองรับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลง การเปด
เสรีคาคอมมิชชั่นรวมถึงการเปดเสรีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ทําใหภาคธุรกิจตองหัน
มาสรางศักยภาพในการแขงขันทั้งกับคูแขงในประเทศและคูแขงที่จะเขามาจากตางประเทศภายหลัง
การเปดเสรีทั้งน้ี รูปแบบหรือสิ่งที่สําคัญภายใตการแขงขันที่จะเกิดขึ้น การจัดสรรสรางความสมดุล
ในเร่ืองรายไดของบริษัทถือวาเปนเรื่องที่จําเปนและถือวาเปนเรื่องเรงดวนที่จะตองเปลี่ยนแปลง 
โดยที่ผานมาบริษัทหลักทรัพยของไทยตางมีสัดสวนรายไดที่มาจากนายหนาซื้อขายหลักทรัพยมาก
ถึง 80% ของรายไดรวมบริษทั ขณะที่เปนรายไดอ่ืนๆไมถึง 20% แตในตางประเทศรายไดที่มาจาก
ดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพยอยูในสัดสวนไมถึง 50% และอีกมากกวาครึ่งมาจากรายไดดานอ่ืนๆ 
ทําใหความผันผวนและความเสี่ยงในธุรกิจมีนอยกวาบริษัทหลักทรัพยไทย 
 สําหรับบริษัทหลักทรัพยในปจจุบันการปรับตัวเพื่อใหอยูรอดบนการแขงขันที่
ดุเดือด หลายบริษัทตั้งเนนธุรกิจที่เปนการจับเฉพาะกลุมมากขึ้น โดยแบงกลุมบริษัทหลักทรัพยออก
ไดเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีรายไดหลักมาจากคาคอมมิชชั่นซึ่งตองมีฐานลูกคากลุมที่มีศักยภาพ
รวมถึงตองมีฐานลูกคารายยอยเปนจํานวนมาก แตการเติบโตของบริษัทในกลุมน้ีอาจจะลําบาก
เน่ืองจากมีฐานนักลงทุนที่จํากัด 
 กลุมที่เนนการใหบริการผานอินเตอรเน็ตเทรดดิ้ง กลุมดังกลาวตองเนนการเพิ่ม
ลูกคากลุมใหมที่มีความเขาใจในเรื่องการใชบริการสงคําสั่งซ้ือขายผานอินเตอรเน็ต แตตองการ
บริหารตนทุนใหต่ํา โดยบริษัทกลุมดังกลาวจะพึ่งพาเจาหนาที่การตลาด (มารเก็ตติ้ง) ไมมากตนทุน
ในการบริหารงานจึงไมสูง และกลุมสุดทายกลุมที่มีธุรกิจที่หลากหลาย มีการใหบริการทั้งเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาทางลงทุน รวมถึงมีพอรต
ลงทุนเปนของบริษัทเอง 
 การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหลักทรัพยนอกเหนือจากการเปดเสรีคาคอมฯที่จะเกิดขึ้น
นั้น ระบบการซื้อขายผานอินเตอรเน็ตที่สรางความสะดวก สบายใหแกนักลงทุนรวมถึงประหยัด
ตนทุนในการซื้อขายกวาการซื้อขายผานเจาหนาที่การตลาดเริ่มเปนที่นิยมของนักลงทุนในปจจุบัน
มากขึ้น โดยในเรื่องดังกลาวเพื่อไมใหเกิดความเสี่ยงจากการใหบริการดังกลาวการสนับสนุนใหมี
การใชวงเงินในบัญชี 100% ในการซื้อขายหลักทรัพยถือวาเปนเรื่องจําเปนเพ่ือไมใหมีการใช
ชองทางดังกลาวในการเก็งกําไรจากการลงทุน ในอนาคตความชัดเจนในเรื่องการแปรรูปตลาด
หลักทรัพยจะมีความชัดเจนมากขึ้นวาจะเปนไปในทิศทางใด โดยในหลายบริษัทมีการแปรรูปตลาด
หลักทรัพย เพ่ือใหนักลงทุนไดเขามามีสวนรวมในความเปนเจาของ หรือเปนการนําตลาด
หลักทรัพยในประเทศนั้นๆ เขาไปรวมกลุมกับตลาดหลักทรัพยชั้นนําในหลายประเทศ เพ่ือสราง
เครือขายและการใหความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีตอกัน 
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 ทั้งน้ี เร่ืองดังกลาวอาจจะตองใชเวลาอีก 2-3 ป จึงจะไดขอสรุปที่ชัดเจน ขณะเดียว 
กันการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไมตองพิจารณาถึงนโยบายจากภาครัฐ กระทรวงการคลัง 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยฯ วาจะ
มีนโยบายตอเรื่องดังกลาวอยางไร  
 บริษัทหลักทรัพยจะตองมีการหาพันธมิตรเขามาเสริมธุรกิจจากการที่ในอนาคตจะมี
การเปดเสรีคาคอมมิชชั่น และใบไลเซนตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ทําใหการควบรวมกิจการ 
โดยเฉพาะโบรกเกอรขนาดเล็กที่มีมารเก็ตแชรไมถึง 1% และโบรกเกอรจะตองมีการกระจายรายได
มากขึ้น และไมอิงกับรายไดการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 2.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง 
 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ผูบริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพยยูโอบี 
เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดผลการวิเคราะห ดังนี้ 

คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุม ประธานเจาหนาที่บริหารรวม บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคย
เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลาวถึงการแขงขันในภาคธุรกิจหลักทรัพยในปจจุบันวาธุรกิจ
หลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง โดยเฉพาะธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
ซึ่งบริษัทสวนใหญยังคงเนนการแขงขันดานคุณภาพการใหบริการ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายเนนการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ เพ่ือรักษาฐานลูกคาของบริษัทพรอมทั้งขยายฐานลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน โดย
การเพิ่มคุณภาพของงานวิจัย การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ใหบริการลูกคา โดยใชระบบบริหาร
ความสัมพันธลูกคา (CRM) รวมทั้งการเสริมสรางใหพนักงานของบริษัทมี Service Mind ในการ
ใหบริการและใหคําแนะนําแกลูกคา ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว  
 สวนในดานธุรกิจดานวาณิชธนกิจ ที่ผานมาบริษัทยังไมไดเนนการใหบริการดานนี้มากนัก 
ซึ่งปจจุบันบริษัทกําลังพัฒนาธุรกิจดานนี้อยู โดยไดรับความชวยเหลือจาก ยูโอบีกรุป ในการขยาย
ฐานลูกคาดังกลาว 
 สําหรับการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพยในอนาคตนั้น อาจจะมีโบรกเกอรบางรายตองควบรวม
กิจการกันเอง เพ่ือลดบริการที่เกินความตองการลง อยางไรก็ตามคุณชัยพัชร ไดกลาวถึงโอกาสที่
บริษัท จะมีการควบรวมกับธนาคารอื่น ๆ นั้นวา ตองดูสถานการณ โอกาส และดูเวลาใหเหมาะสม 
หากควบรวมแลวทําใหบริษัทมีความมั่นคงและเติบโตได ก็มีความเปนไปไดที่จะเกิดการควบรวมขึ้น 
ซึ่งการแขงขันในเรื่องของราคาคาคอมมิชชั่นหลังเปดเสรีใน 5 ปขางหนานั้น เชื่อวาคงมีโบรกเกอร
บางรายนํากลยุทธดานราคามาใชในการแขงขัน แตสําหรับคุณชัยพัชรแลวคาดวา ในอนาคตการให
คําแนะนําบนขอมูลที่ดีและรวดเร็วนาจะเปนคียสําคัญมากกวาเรื่องราคาจะเปนกลยุทธที่นํามาใชใน
การแขงขัน 
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 สวนการขยายธุรกิจของบริษัทนั้น จะเปนลักษณะที่คอย ๆ ขยายการเติบโตและสรางฐานให
ม่ันคง และจะประเมินแผนการขยายธุรกิจไปตามสถานการณในประเทศมากกวา เชน หากการเมือง
และเศรษฐกิจไมในประเทศไมดี การขยายธุรกิจก็จะสิ้นเปลืองทางบริษัทจะไมเนนลงทุนมาก โดยตั้ง
เปามารเก็ตแชรในชวง 1-2 ปขางหนาเปน 3% จากปจจุบันอยูที่ระดับ 2.51-2.81% โดยจะอาศัย
ฐานลูกคาของธนาคารยูโอบี และความชวยเหลือจากกลุม   ยูโอบี เคยเฮียน ทั้งนี้ยังมองวาการที่
บริษัทมีธนาคารตางชาติหรือ Regional Bank เปนผูถือหุนถือเปนขอไดเปรียบ เน่ืองจากกลุมยูโอบี
มีเครือขายทั้งในประเทศฮองกง และสิงคโปร 
 2.3 การวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจยั 
 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 นักลงทุนภายในและภายนอกบริษัทสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 68 และ 62 ของ
นักลงทุน โดยนักลงทุนภายในบริษัทสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 48 สวนนัก
ลงทุนภายนอกโบรกสวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 44 ของนักลงทุน สวนใหญจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 72 และ 76 ประกอบธุรกิจสวนตัวอาชีพ
อิสระ คิดเปนรอยละ 52.00 และ 60.00 และมีรายไดระหวาง 20,000-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 
50.00 และ 36 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 พฤติกรรมการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย 
 นักลงทุนภายในและภายนอกบริษัทที่มีประสบการณเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยมาก
ที่สุดเปนนักลงทุนที่ประสบการณ 2-5 ป  คิดเปนรอยละ 40 และ 46 นักลงทุนภายในสวนใหญ
รับทราบขอมูลทางการลงทุนผานวิทยุ/โทรทัศนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 20 และนักลงทุนภายนอก
สวนใหญรับทราบขอมูลทางการลงทุนผานสื่อสิ่งพิมพคิดเปนรอยละ18 โดยการซื้อขายหลักทรัพย
เปนผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เลือกใชบริการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
50 และ 43 ซึ่งสวนใหญใชบริการบริษัทหลักทรัพย 1 แหง คิดเปนรอยละ 28 และ 20 โดยนักลงทุน
ภายในลงทุนในหลักทรัพยแตละครั้งเปนจํานวนเงิน 20,000-50,000บาท คิดเปนรอยละ 18 สวนนัก
ลงทุนภายนอกสวนใหญลงทุนในหลักทรัพยแตครั้งเปนจํานวนเงิน 100,001-500,000 บาท คิดเปน
รอยละ 17 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 ความพึงพอใจในปจจัยตาง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย 
 จากคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 นักลงทุนภายในและภายนอกบริษัทใหความสําคัญกับ "การเก็บ
รักษาความลับของลูกคา" ในการเลือกใชบริการของบริษัทหลักทรัพยมากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 3.98 รองลงมานักลงทุนภายในบริษัทพึงพอใจกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.76 และใหความสําคัญกับการใหบริการอยางทั่งถึงนอยที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22  สวน
นักลงทุนภายนอกบริษัทพึงพอใจกับความสะอาดตกแตงทันสมัยคิดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 
รองลงมาเปนพนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 นักลงทุนภายนอก
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มีความพึงพอใจในความครอบคลุมของสถานที่ตั้งและสถานที่จอดรถขวางขวางเพียงพอนอยที่สุด
คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 
 การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย 
 จากการศึกษา พบวา ภายในบริษัทหลักทรัพย การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุนเปนอยางดี เปนปจจัยที่สําคัญอันดับที่ 1 และรองลงมา คือ การ
เปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาอยางสม่ําเสมอ และ การเปนบริษัท
หลักทรัพยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามลําดับ ภายนอกบริษัทหลักทรัพย การเปนบริษัทหลักทรัพย
ที่มีพนักงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุนเปนอยางดี เปนปจจัยที่สําคัญอันดับที่ 1 และ
รองลงมา คือ การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาอยางสม่ําเสมอ และ 
การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางไดสะดวก ตามลําดับ  
 2.4 การวิเคราะห Five forces model  
 Michael E. Porter ไดเสนอ Five forces model ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจ
สภาพแวดลอมทางการแขงขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการแขงขันในรูปของแรงกดดัน
พ้ืนฐานทางการแขงขัน 5 ประการ 
 1) สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing firms) 
  โดยความสามารถทางการแขงขันในกลุมบริษัทหลักทรัพยทั้ง 5 บริษัท ไดแก บริษัท
หลักทรัพยแอคคินสัน จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน จํากัด (มหาชน), บริษัท
หลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) การปรับเกณฑคาธรรมเนียมใน
การซื้อขาย สงผลใหการแขงขันในภาคธุรกิจหลกัทรัพยมีความรุนแรงมากขึ้น  
  โดยบริษัทหลักทรัพยแอคคินสัน จํากัด (มหาชน) มีการปรับโครงสรางองคกรเกิดขึ้นในป 
2549 ไดมีการรวม บริษัทหลักทรัพย เอเพ็กซ จํากัด และบริษัทหลักทรัพยแอดคินซัน จํากัด 
(มหาชน) เขาดวยกัน ไดมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงของบริษัท การ
ปรับเปลี่ยนนี้เปนการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด และความหลากหลายในการใหบริการทางการเงิน  
  สวนบริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทลูกของ Nomura Securities    
Co., Ltd  ซึ่งเปนโบรกเกอรที่มีชื่อเสียงในญี่ปุน จึงมีจุดแข็งทางดานฐานะทางการเงินที่เขมแข็ง โดย
มีการใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบทวิจัย จนเปนที่ยอมรับไดรับรางวัล Set Awards 
2005 ในประเภท Best Research House Retail Clients จากตลาดหลักทรัพย โดยแผนกวิจัยของ
บริษัทหลักทรัพยพัฒนสินมีการประสานงานกับทางกลุม   โนมูระในการจัดโรดโชวใหแกนักลงทุน
สถาบันตางประเทศอยางสม่ําเสมอ จึงเปนชองทางในการเสริมสรางรายได  
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  สวนบริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทในครือของบริษัทเงินทุนสิน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีการใชกลยุทธดานการตลาดและดานบุคลากรเพื่อขยายฐานลูกคา  
มีการขยายการทําธุรกิจเพ่ือใหมีรายไดคาธรรมเนียมมากขึ้น   โดยขยายงานดานธุรกิจธนบดีธนกิจ  
การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน  และการเปนนายหนาซื้อขายตราสารอนุพันธ และมุงเนนการทําธุรกิจ
ดานอินเทอรเน็ตเทรดดิ้ง  มีการหาพันธมิตรในลักษณะคูคา (Exclusive Partnership) เพ่ือเขามา
สนับสนุน เพ่ิมสัดสวนลูกคาที่เปนนักลงทุนสถาบันตางประเทศ และการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) จะทําใหสัดสวนรายไดดานวาณิชธนกิจเพ่ิมขึ้น 
  บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทในเครือ Phillip 
Brokerage ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจากประเทศสิงคโปร เปนบริษัทที่มีการใหบริการทางการเงินที่
หลากหลาย โดยเปนผูใหบริการซื้อขายหุนผานระบบอินเตอรเน็ตรายแรกที่เรียกวา POEMS 
(Phillip's On-line Electronic Mart System) มีการเดินสายโรดโชวประชาสัมพันธใหความรูการซื้อ
ขายอนุพันธผานอินเตอรเน็ตอยางตอเนื่อง  

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินธุรกิจที่เนน
รายไดจากการใหบริการซื้อขายหลักทรัพยเปนสวนใหญ ซึ่งเม่ือมีการเปรียบเทียบกันบริษัทไมมี
จุดเดนในความสามารถทางการแขงขัน 
 2) ภัยคุกคามจากผูเขามาใหม (Threats of New Entrants) 
 การควบรวมของโบรกเกอรตาง ๆ เพ่ือรองรับการเปดเสรีโบรกเกอรในอีก 5 ปขางหนา  ทั้ง
จากการควบรวมกันเองของบริษัทหลักทรัพย หรือจากการควบรวมกันระหวางบริษัทหลักทรัพยและ
บริษัทตางชาติ การเขามาของบริษัทหลักทรัพยตางชาติ และการเกิดใหมของบริษัทหลักทรัพยที่มา
จากกลุมเงินทุนที่มีความสามารถ และมีเงินทุนพอที่จะตั้งเปนบริษัทหลักทรัพย เชน บริษัท
หลักทรัพยซีไอเอ็มบ-ีจีเค (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยไดในชื่อ CIMB-GK เกิดจาก
การรวมตัวกันของธนาคารซีไอเอ็มบี ซึ่งใหญติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศมาเลเซีย และบริษัท
หลักทรัพย จีเค สัญชาติสิงคโปร เปนตน 
 บริษัทหลักทรัพยมีการหาพันธมิตรในการทําธุรกิจ ทั้งพันธมิตรจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
การทําสัญญาการเปนนายหนาหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย จดทะเบียนในลักษณะคูคา 
(Exclusive Partner) ใหกับบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ และอาศัยจุดแข็งในการเปนเครือขาย
ธุรกิจการเงินกลุมเดียวกันมากขึ้น ทําใหจํานวนบริษัทหลักทรัพยที่มีอยูในปจจุบันมีแนวโนมที่จะลด
จํานวนลง ขณะที่บริษัทหลักทรัพยที่ยังคงอยูในตลาดจะมีขนาดใหญขึ้น และมีการทําธุรกิจที่ครบ
วงจรมาก  
 การควบรวมกิจการทําใหมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น สงผลตอสวนแบงทางการตลาดและ
รายไดของบริษัทหลักทรัพยยโูอบีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทตองเสริมสรางจุด
ขายเฉพาะดาน หรือสรางความแตกตางใหกับตนเองจากรายอื่น ๆ ปรับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเตรียม
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รับมือการสภาพการแขงขันที่จะรุนแรงมากขึ้นในอนาคตในหลาย ๆ ดานตามไปดวย  
 3) อํานาจตอรองของผูขาย (Bargaining Power of Suppliers) 

ในปจจุบันการแขงขันในภาคธุรกิจหลักทรัพยมีความรุนแรงมากขึ้น แตเน่ืองจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดใหสามารถมีสิทธิ์
หรือไมมีสิทธในการซื้อขายหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยจึงมีมาตรฐานในการดําเนินงานคลายกัน 
บริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จึงใชกลยุทธในดานอ่ืน ๆ ในการ
สรางอํานาจตอรอง เชน การมีพนักงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน สามารถเก็บ
ความลับของลูกคาไดอยางดี การบริการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีสาขาครอบคลุมตอความ
ตองการของลูกคา เปนตน 
 4) อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
 การแขงขันที่เพ่ิมมากขึ้นของภาคธุรกิจหลักทรัพย ทําใหลูกคามีทางเลือกในการลงทุนมาก
ยิ่งขึ้น ลูกคาจึงมีอํานาจตอรองในการเลือกใชบริการ การใหบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทันตอการ
ตัดสินใจของนักลงทุน การสรางระบบลูกคาสัมพันธเพ่ือสรางสายสัมพันธที่ดี และการขยายฐานลูกคา
ธุรกิจหลักทรัพยใหมีความหลากหลายมากขึ้น จะเปนการสรางความประทับใจในการใหบริการใหกับ
ลูกคา 
 5) ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threats of Substitute Products) 

ในสวนของตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ เงินฝาก ประกันชีวิต และกองทุน ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
ที่ใชสามารถทดแทนตราสารทุนได สงผลใหลูกคาบางรายที่ตองการความเสี่ยงในการลงทุนนอยหัน
ไปใชบริการตราสารอื่น ๆ ทดแทน อีกทั้งปจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดมากขึ้น ทําใหบริษัทหลักทรัพยมีการใหบริการผานชอง     ทางตาง ๆ มากขึ้น 
เชน อินเตอรเน็ต, มือถือ, PDA Phone และสาขาออนไลนในธนาคารและหางสรรพสินคา ลูกคา
ไดรับความสะดวกสบายในการใชบริการซึ่งทําใหลูกคาหันมาใหความสนใจใชบริการผานชองทาง
ตางๆ ที่สามารถทดแทนไดมากขึ้น 
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ภาพที่ 3.1 ผลการวิเคราะหโมเดลผลกระทบจากแรงกดดัน 5 ประการ 
 

หมายเหตุ :   * = ผลกระทบนอยมาก   **  = ผลกระทบนอย   *** = ผลกระทบปานกลาง  
     **** = ผลกระทบมาก      ***** = ผลกระทบสูงมาก 
  

จากภาพที่ 3.1 การแขงขันของคูแขงรายเดิม และคูแขงที่เขามาใหมในอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
สภาพแวดลอมสําคัญที่มีผลตอการแขงขัน ทําใหทางบริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) ตองพยายามเพิ่มขอไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการใหม ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา เพ่ิมคุณคาในการใหบริการ เพ่ือใหลูกคา
สามารถที่จะสัมผัสไดมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันลูกคาก็ตองการความสะดวกในการเลือกใชบริการมาก
ขึ้น และสามารถใชบริการไดหลากหลาย  ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการที่ไดรับซึ่งก็จะ
สงผลตอสวนแบงทางการตลาดของบริษัทที่จะเพ่ิมมากขึ้น 
  
 
 
 

คูแขงขันที่เขามาใหม 

     **** 

อํานาจการตอรองของผูขาย  

* 

การแขงขันระหวางธุรกิจ 

      ***** 
       อํานาจการตอรองของผูซื้อ 

**** 

    ผลิตภัณฑที่ทดแทน 

       **** 
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 2.5 การวิเคราะห Competitive Benchmarking  
 ตางรางที่ 3.1 การเปรียบเทียบจํานวนธุรกรรมตางๆ ของ บริษัทหลักทรัพย 
 
ประเภทธุรกรรม ASL CNS SSEC PST UOB 

1. นายหนาซื้อขายหลักทรพัย / / / / / 
2. กิจการคาหลักทรัพย / / / / / 
3. ที่ปรึกษาทางการเงิน - - - - - 
4. การจัดจําหนายหลักทรัพย / / / / / 
5. ที่ปรึกษาการลงทุน / / / / / 
6. กิจการยืมและใหยืม
หลักทรัพย 

- - - - - 

7. กิจการนายทะเบียน
หลักทรัพย 

- - - - - 

8. ตัวแทนสนบัสนุนฯหนวย
ลงทุน 

- - - - - 

9. กิจการตราสารอนุพันธ - - - - - 
10. กิจการตัวแทนสัญญาซือ้
ขายลวงหนา 

- / / / / 

รวม 4 5 5 5 5 
  
 จากตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนการใหบริการธุรกรรมตางๆ ของบริษัทหลักทรัพยคูแขงขัน 
ซึ่งจะเห็นไดวาไมมีความแตกตางกัน ในสวนของบริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) นั้นไดขึ้นทะเบียนเปนตัวแทนสัญญาซื้อขายลวงหนา แตปจจุบันยังไมเปดใหบริการ
กับลูกคา อันเนื่องมากจากความไมพรอมทั้งในดานบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท 
 
  
 
 
  

 



 
47 

ตารางที่ 3.2 การเปรียบเทียบขอมูลจาํนวนสาขา 
 

ภาค/จํานวนสาขา ASL CNS SSEC PST UOB 

สํานักงานใหญ 1 1 1 1 1 

สาขากรุงเทพฯ 6 5 5 8 5 

สาขาตางจังหวัด 

- ภาคกลาง 
- ภาคตะวันออก 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ภาคเหนือ 

- ภาคใต 

 

6 

3 

8 

11 

8 

 

- 
- 
- 
- 
- 

 

3 

- 
3 

2 

3 

 

- 
1 

1 

1 

2 

 

4 

- 
- 
1 

1 

รวมสาขาทั้งหมด 42 6 17 14 12 

 

 จากตารางที่ 3.2 บริษัทหลักทรัพยแอดคินสัน (จํากัด) มหาชน เปนบริษัทหลักทรัพยคู
แขงขันที่มีสาขามากที่สุด รองลงมาเปนบริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพยพัฒนสินจํากัด (มหาชน) มีสาขานอยที่สุด ในสวนของบริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีจํานวนสาขาที่ใหบริการลูกคาเม่ือเทียบกับคูแขงขันจํานวนนอย 
ไมพียงพอตอความตองการในการใชบริการของลูกคา 
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แผนภูมิที่ 3.1 การเปรียบเทียบขอมูลรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 

 จากแผนภูมิที่ 3.1 จะเห็นไดวารายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยของทุกบริษัท
หลักทรัพยในป 2547-2549 มีแนวโนมที่ลดลง ในสวนของบริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รายไดจากคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยมีแนวโนมที่ลดลงอยาง
ตอเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ในป 2549 บริษัทมีรายไดคานายหนา 496.91 ลานบาท ลดลง
รอยละ 12.32 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยรายไดคานายหนาคิดเปนสัดสวนรอยละ 85-90 ของ
รายไดรวม 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 



 
49 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

รา
ยไ
ด 

(ห
นว

ย:
ลา
นบ

าท
)

แอดคินสัน พัฒนสิน ซิกโก ฟลลิป ยูโอบี

บริษัทหลักทรัพย

รายงานแสดงการเปรียบเทียบ รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

2547

2548

2549

 
  

แผนภูมิที่ 3.2 การเปรียบเทียบขอมูลรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 
 
 จากแผนภูมิที่ 3.2 จะเห็นไดวาในป 2547-2549 บริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) มีรายไดคาธรรมเนียมและบริการนอยกวาคูแขงขัน เน่ืองจากบริษัทไมให
ความสําคัญกับการดําเนินงานในธุรกรรมการสรางการจําหนายหลักทรัพย และการเปนที่ปรึกษา
การลงทุน   
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2547

2548

2549

 
  

แผนภูมิที่ 3.3 การเปรียบเทียบขอมูลรายไดจากรายไดอ่ืนๆ 
 
 จากแผนภูมิที่ 3.3 จะเห็นไดวาบริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) มีแนวโนมจากรายไดอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้นแตยังนอยกวาคูแขงขัน โดยบริษัทมีรายไดอ่ืนๆ 
ในป 2549 จํานวน 4.00 ลานบาท โดยเปนรายไดจากคาธรรมเนียมโอนหุน คาปรับจากการชําระ
เงินลาชา และคาธรรมเนียมจากการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย เปนตน 
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 2.6 การวิเคราะห SWOT Analysis 
 S: Strengths จุดแข็ง 
  1. ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทแม คือ ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอรซีส (UOB) เปน
อันดับหนึ่งในประเทศสิงคโปร มีความชํานาญในการคาหุนและมีฐานะทางการเงินดี 
  2. มีการเขาถึงลูกคารายใหญไดโดยตรง ทําใหมีกําไรตอหนวยสูง โดยมีกําไรตอ
ปริมาณซื้อขายสูงถึง 0.095% ดีกวาคูแขงขันในระดับเดียวกัน 3 เทา 
  3. มีตนทุนต่ํา เพราะการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  4. ขั้นตอนในการใหบริการแกลูกคาที่ไดมาตรฐานถูกตองและรวดเร็ว 
  5. พนักงานมีศักยภาพ มีทักษะในการทํางาน 
  6. มีกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง 
 W: Weakness จุดออน 
  1. บริษัทขาดเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยใหแกผูปฏิบัติงานอยางทั่วถึง 
  2. ธุรกรรมทางการเงินที่ใหบริการกับลูกคามีนอยเม่ือเทียบกับคูแขงขัน 
  3. สาขาในการใหบริการลูกคามีนอย ไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา 
  4. ทักษะการแขงขันดานการตลาดมีความออนแอ 
 O: Opportunities โอกาส 
  1. นโยบายของภาครัฐในการสงเสริมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ทําใหบริษัทมี

โอกาสเติบโตไปกับการดําเนินธุรกิจที่ม่ันคง 
  2. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยดุลบัญชี

เดินสะพัดเกินดุลและเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง  

  3. ตลาดหุนไทยยังมีราคาถูกเม่ือเทียบกับภูมิภาค สําหรับตลาดเอเชียนั้นมีคา PE 
(สัดสวนราคาหุนตอกําไร) เทากับ 13.3 เทา สําหรับประเทศไทยเพียง 10.5 เทา จึงเปนหุนที่มีราคา
ถูกในเอเชีย 

  4. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3 ของป 2550 โต 4.9% เน่ืองจากอุปสงคในประเทศทั้งการ
ใชจายและการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มฟนตัว 

  5. การเติบโตของธุรกิจหลักทรัพย นักลงทุนหันมาสนใจตลาดทุนกันมากขึ้น  

 T: Threats อุปสรรคภายนอก 
 1. ปจจัยทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีแนวโนมชะลอตัว จากผลกระทบที่ไดรับ

จากปญหาซับไพรม 
  2. ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกนโยบายการสกัดกั้นคาเงินบาท ทําใหเกิดผล
กระทบตอการลงทุนของนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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  3. ปญหาทางการเมืองสงผลดานจิตวิทยาตอนักลงทุนในตลาดทุน ทําใหภาวะ
ตลาดเกิดความความผันผวน  

  4. คูแขงขันรายใหมที่มีศักยภาพเขามาในตลาดมากมาย 
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2.7 การวิเคราะห TOWS Matrix 
 ตารางที่ 3.3 ตารางเสนอแนวทางเลือกโดยใช TOWS Matrix 
 
                          
                   ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
  ปจจัยภายนอก 

จุดแข็งขององคกร (S) 
1.ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทแม 
2.มีการ เข าถึ ง ลูกค า รายใหญ ได
โดยตรง 
3.การบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ 
4.ใหบริการแกลูกคาที่ไดมาตรฐาน
ถูกตองและรวดเร็ว 
5.พนักงานมีศักยภาพ มีทักษะในการ
ทํางาน 
6.มีกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยาง
ตอเนื่อง 

จุดออนขององคกร (W) 
1.บริษัทขาดเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัย 
2.ธุ ร ก ร รมทางการ เ งิ นที่ ใ ห 
บริการมีนอย 
3.สาขาในการใหบริการลูกคามี
น อ ย  ไ ม เ พี ย งพอต อ ค ว าม
ตองการของลูกคา 
4.ทักษะการแขงขันดานการ 
ตลาดมีความออนแอ 

โอกาสขององคกร (O) 
1.นโยบายของภาครัฐในการสงเสริม
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย  
2.ภาวะ เศ รษฐกิ จ โดยรวมของ
ประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 
3.ตลาดหุนไทยยังมีราคาถูกเมื่อ
เทียบกับภูมิภาค  
4.ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3 ของป 2550 
โต 4.9%  
5.การเติบโตของภาคธุรกิจ
หลักทรัพย 

SO STRATEGIES 
1. กลยุทธ Quick response มุงเนน
การเคลื่อนไหวสูขอไดเปรียบทางการ
แขงขัน โดยการใหบริการที่รวดเร็วลด
ขั้นตอนในการบริการที่ซ้ําซอน และ
ฝกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะรวมไปถึง
จรรยาบรรณในการบริการ สามารถ
บริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

WO STRATEGIES 
1. กลยุทธ Power of  MIS โดย
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และพัฒนาเครื่องมือในการ
สงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย เพ่ือ
รองรับความตองการของลูกคา
ในอนาคต 

ขอจํากัดขององคกร (T) 
1.ผลกระทบจากปญหาซับไพรม ของ
ประเทศสหรัฐ 
2.นโยบายการสกัดกั้นคาเงินบาท
ของธนาคารแหงประเทศไทย 
3.ปญหาทางการเมืองสงผลดาน
จิตวิทยาตอนักลงทุนในตลาดทุน 
4.คูแขงขันรายใหมที่มีศักยภาพเขา
มาในตลาดมากมาย 

ST STRATEGIES 
1. กลยุทธสรางความแข็งแกรง 
(Fortify strategy)  โดยการพัฒนา 
การขยายฐานลูกคาและผลิตภัณฑ
ทางการ เ งิ น   ผ านทางธนาคาร   
ยูโอบีพัฒนสิน จํากัด (มหาชน)   

WT STRATEGIES 
1.กลยุทธ Research & 
development make wealth 
โดยทําการวิจัยและพัฒนาความ
ตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง
สร า งผ ลิตภัณฑทางการ เงิ น
ใหมๆ  เ พ่ือตอบสนองความ
ต อ งกา รของลู กค า ได อย า ง
รวดเร็ว 
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 จากตารางที่ 3.3 การหาแนวทางเลือกจากการใช TOWS Matrix บริษัทมีกลยุทธทั้งหมด 4 
ทางเลือก เพ่ือใหเกิดความสามารถทางการแขงขันที่ดีที่สุดและยั่งยืนที่สุด 
 
 2.8 การกําหนดกลยุทธ (Strategy formulation) 
      1. Strengths-Opportunities (SO)  
  กลยุทธ Quick response มุงเนนการเคลื่อนไหวสูขอไดเปรียบทางการแขงขัน 
โดยการใหบริการที่รวดเร็วลดขั้นตอนในการบริการที่ซ้ําซอน และฝกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะรวมไปถึง
จรรยาบรรณในการบริการ สามารถบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
      2. Weaknesses-Opportunities (WO) 
  กลยุทธ Power of MIS โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเดิมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาเครื่องมือในการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย เพ่ือรองรับความ
ตองการของลูกคาในอนาคต เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรพกพา PDA บนมาตรฐานสากลดาน
ความปลอดภัย การมุงการพัฒนาการซื้อขายผานอินเตอรเน็ตเพ่ือตอบสนองกับกระแสความนิยม 
และตอบรับในการซื้อขายที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
      3. Strengths-Threats (ST) 
  กลยุทธสรางความแข็งแกรง (Fortify strategy) โดยการพัฒนาการขยายฐาน
ลูกคา และผลิตภัณฑทางการเงิน ผานทางธนาคารยูโอบีพัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โดยการ
แลกเปลี่ยนฐานลูกคาและเสนอผลิตภัณฑขามสายบริษัทมากขึ้น ตลอดจนการประชาสัมพันธบริษัท
ผานทางธนาคาร เพ่ือสรางความเขมแข็งทางการตลาดใหกับบริษัท 
      4. Weaknesses-Threats (WT) 
   กลยุทธ Research & development make wealth โดยทําการวิจัยและพัฒนา
ความตองการของลูกคาอยางตอเนื่องเพ่ือทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การสรางผลิตภัณฑทาง
การเงินใหมๆ ปรับรูปแบบการบริการใหมที่มีคุณภาพดีกวาทดแทน หรือดําเนินกิจกรรมปรับปรุง
สินคาเดิม หรือปรับปรุงรูปแบบบริการ ซึ่งมีทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ขึ้นมาเอง เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
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3. แนวทางการแกปญหา 
 จากการศึกษาถึงปญหาและปจจัยที่มีความเกี่ยวของผลกระทบที่มีตอสวนแบงทาง
การตลาดของบริษัท ในปจจุบันธุรกิจหลักทรัพยมีการแขงขันกันรุนแรงมากขึ้น จากการใชทฤษฎี
ตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน เพ่ือใชในการวิเคราะหกําหนดกลยุทธการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน
ของบริษัท และเพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการแกปญหา โดยมีทางเลือกดังนี้ 

 ทางเลือกที่ 1 กลยุทธ Quick response มุงเนนการเคลื่อนไหวสูขอไดเปรียบทางการ
แขงขัน โดยการมีใหบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงระบบการอํานวยความ
สะดวกใหกับลูกคา พัฒนาคุณภาพของการบริการอยางตอเน่ือง จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานเพื่อ
เพ่ิมทักษะการใหบริการรวมไปถึงจรรยาบรรณกฎระเบียบของตลาดในการใหการบริการ สามารถ
บริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในสวนของงานดานการตลาดและการขาย (Marketing and 
Sales) เปนสวนงานที่นําเสนอธุรกรรมทางการเงินของบริษัทใหกับกลุมลูกคา จัดทีมงานขายที่มี
ความรูความสามารถมีประสบการณคอยใหคาํปรึกษากับลูกคา และบริการลูกคาอยางเสมอภาคโดย
ไมคํานึงถึงวงเงินในการลงทุน ในเรื่องการตอบคําถามลูกคา บริษัทจะตองใหความสําคัญกับทุก
คําถามที่ลูกคาทุกทานถามมาโดยไมคํานึงถึงวาคําถามนั้นจะมีสาระหรือไมมีสาระ บริษัทจึงควรที่จะ
ตอบสนองตอคําถามของลูกคาอยางรวดเร็วเพื่อเปนวิธีการสรางความพอใจใหกับลูกคา ในสวนของ
ชองทางในการใหบริการ บริษัทควรปรับปรุงใหสามารถบริการไดอยางทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น เพ่ือ
สรางความรูสึกประทับใจและเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของบริษัทใหเปนที่ยอมรับและมีความ
นาเชื่อถอืในสายตาของลูกคา 
 ขอดี 
 1. พนักงานมีทักษะการใหบริการที่ดีและมีจรรยาบรรณในการใหบริการ 
 2. บริษัทมีขีดความสามารถทางการแขงขันที่สูงขึ้น 
 3. สรางความพึงพอใจและความสะดวกสบายใหกับลูกคา ทําใหเกิดความประทับใจ 
 4. เพ่ิมสวนแบงทางการตลาดใหกับบริษัท 
 ขอเสีย 
 1. เกิดตนทุนในการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือทําการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร 
 2. การฝกอบรมพนักงาน แตไมใหความสําคัญการสรางแรงจูงใจในการทํางาน อาจทําให
บริษัทมีอัตราการเขาออกที่สูง 
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 ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ Power of MIS โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเดิมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีเสถียรภาพและความแมนยํา สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางรวดเร็ว มีการพัฒนาเครื่องมือในการสงคําสั่งซ้ือขายหลักทรัพย เพ่ือรองรับความตองการของ
ลูกคาในอนาคต เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรพกพา PDA บนมาตรฐานสากลดานความ
ปลอดภัย หรือจะเปนการกระตุนการขายโดยทําการสง SMS เกี่ยวกับขาวสารของหลักทรัพยให
ลูกคาทราบ และในการมุงการพัฒนาการซื้อขายผานอินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองกับกระแสความ
นิยม และตอบรับในการซื้อขายที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และทําการปรับปรุงเว็บไซตของบริษัทให
งายและสะดวกในการใชงาน โดยจะทําการใหความรู ขั้นตอน และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมทุกประเภทไวในเว็บไซต ลูกคาสามารถทําการซื้อ-ขายและปอนขอมูลเกี่ยวกับหุน ผูลงทุน
รายยอยสามารถที่จะไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาหุน ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงขาวเกี่ยวกับการ
ลงทุน ประวัติหุน คําแนะนําการลงทุน และขอมูลที่มีประโยชนอ่ืน ๆ ไดเลย และการลงทุนเพ่ิมใน
ดานการซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร และโปรแกรมตางๆ ที่ใชสําหรับการซื้อขายการทําโฆษณาผาน
เว็บไซตที่เกี่ยวของ เนนถึงผลตอบแทนที่ลูกคาจะไดรับเพ่ือเปนการสนับสนุนการขาย ทําการ
ประชาสัมพันธจัดอบรมการใชโปรแกรมในการดูขอมูลและโปรแกรมการซื้อขาย มีการใหลูกคา
สามารถทดลองใชโปรแกรมในการซื้อขายกอนได เพ่ือเปนการจูงใจใหลูกคาใชเวลาในการเยี่ยมชม
เว็บไซตนานขึ้น กลับมาเยี่ยมชมบอยขึ้น และหวังวาจะทําการซื้อขายผานทางออนไลนมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับการแขงขัน สรางความสะดวกและความพึงพอใจในการใช
บริการใหกับลูกคา  

 ขอดี 
 1. สรางความสะดวกสบายใหกับลูกคาในการใชบริการเพิ่มมากขึ้น 
 2. ไดรับความสนใจจากลูกคาเปนอยางดี ลูกคาสามารถใชบริการดวยตัวเอง 
 3. สรางความแตกตางทางการแขงขัน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแขงขัน 
 ขอเสีย 
 1. ตองใชงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาระบบ 
 2. มีความเสี่ยงในการใชบรกิารดวยตนเองของลูกคา 
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 ทางเลือกที่ 3 กลยุทธสรางความแข็งแกรง (Fortify strategy) โดยการพัฒนาการขยาย
ฐานลูกคา และผลิตภัณฑทางการเงินผานทางธนาคารยูโอบีพัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โดยการ
แลกเปลี่ยนฐานลูกคา และเสนอผลิตภัณฑขามสายบริษัทมาก ซึ่งทางบริษัทจัดใหมีการแนะนํา การ
บริการการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทใหแกลูกคาของธนาคาร โดยใหคําแนะนํา ชัก
จูง หรือจูงใจลูกคาที่ใชบริการของธนาคารอยูแลวใหใชบริการของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยแนะนํา
หลักทรัพยที่สามารถสรางผลกําไรใหแกลูกคาอยางแมนยํา การจัดใหมีการอํานวยความสะดวก
จัดการอบรมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน การซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัท 
การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานและเทคนิคในการลงทุนใหกับลูกคาใหกับลูกคาที่อยูในโครงการ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธบริษัทผานทางธนาคาร โดยการการทําประชาสัมพันธใหความรูขอมูล
เกี่ยวกับการซื้อขายในธุรกรรมตางๆ ที่บริษัทใหบริการตามสาขาธนาคาร เพ่ิมความพยายามในการ
กระจายขาวสารใหกับสาธารณชนอยางทั่วถึง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ของลูกคา โดยในสวนของลูกคาสถาบันบริษัทจะมีการขยายฐานลูกคาผานเครือขายของกลุมยูโอบี 
ซึ่งมีอยูในตลาดทุนที่สําคัญทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น เชน ในประเทศสิงคโปร ฮองกง 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เปนตน จะมีการใหคําแนะนําและ
ประชาสัมพันธบริการของบริษัท โดยใชความสัมพันธกับบริษัทในเครือเปนจุดแข็งในการขยายฐาน
ลูกคา เพ่ือสรางความเขมแข็งทางการตลาดใหกับบริษัท 
 ขอดี  
 1. ทําใหสามารถขยายฐานลูกคาจากธนาคารได 
 2. เขาถึงกลุมลูกคา สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาเหนือคูแขงขัน 
 3. เพ่ิมสวนแบงทางการตลาดใหกับบริษัท 
 ขอเสีย 
 1. เสียงบประมาณในการจัดการอบรม โดยที่ไมอาจะทราบแนชัดวาจะไดรับความสนใจ
อยางจริงจังจากลูกคาของธนาคาร 
 2. ตองใชเวลาในการใหความรูกับนักลงทุนหนาใหม 
  
  
 
 
 
 



 
58 

 ทางเลือกที่ 4 กลยุทธ Research & development make wealth โดยทําการวิจัยและ
พัฒนาความตองการของลูกคาอยางตอเน่ืองเพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พัฒนาคิดคน
นวัตกรรมใหมของบริการและการสรางผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ เน่ืองจากความตองการของ
ลูกคามีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การปรับรูปแบบการบริการใหมที่มีคุณภาพดีกวาทดแทน หรือ
ดําเนินกิจกรรมปรับปรุงสินคาเดิม หรือปรับปรุงรูปแบบบริการ ซึ่งมีทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ 
ขึ้นมา เพ่ือเนนความแตกตางและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและ
แมนยําเหนือคูแขงขนั พัฒนาผลิตภัณฑใหมในตลาดเดิมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมโดยจะทําการ
เพ่ิมธุรกรรมตราสารอนุพันธ ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน จากการเพิ่มธุรกรรมตางๆ เขามาใน
บริษัท บริษัทตองสามารถจูงใจลูกคาใหทดลองการใชงานตราสารตางๆ ใหลูกคาเกิดความประทับใจ 
เพ่ือที่จะสามารถทําใหบริษัทมีรายไดเพ่ิมขึ้น และเพื่อมารองรับความตองการของลูกคาที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งในปจจุบันตองมีการแขงขันกันสูงมาก ดังน้ันการวิจัยและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จะชวยใหกลยุทธการดําเนินของบริษัทจะเปนไปในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้น สรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน 
 ขอดี  
 1. เกิดรูปแบบการใหบริการใหม ๆ เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง 
 2. เพ่ือชวงชิงความไดเปรียบทางการแขงขัน 
 3. ทําใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพทางการแขงขันในการคิดคนบริการและผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคามากขึ้น  
 ขอเสีย 
 1. ในการจัดทําตองใชงบประมาณเปนจํานวนมากทั้งในเรื่องตนทุนของการวิจัยและพัฒนา 
 2. มีปจจัยความเสี่ยงตอภาวะเศรษฐกิจ 
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4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา  
 ตารางที่  3.4 การประเมินทางเลือกจากปจจัยภายใน  โดยใชตารางวางแผน
ยุทธศาสตรเชิงปริมาณ (Quantitative Strategic Planning Matrix : QSPM)  
  
Key  Internal  Factors  ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 ทางเลือกท่ี 4 

Strengths Weight AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 
1.ไดรับการสนับสนุนจาก 
บริษัทแม 

0.10 3 0.30 3 0.30 4 0.40 3 0.30 

2.มีการเขาถึงลูกคารายใหญได
โดยตรง 

0.15 4 0.60 4 0.60 3 0.45 2 0.30 

3.การบริหารตนทุนที่มี
ประสิทธภิาพ 

0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

4.ใหบริการแกลูกคาที่ได
มาตรฐานถูกตองและรวดเร็ว 

0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30 4 0.40 

5.พนักงานมีศักยภาพ มีทักษะ
ในการทํางาน 

0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30 4 0.40 

6.มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม
อยางตอเนื่อง 

0.05 2 0.10 2 0.10 2 0.10 2 0.10 

Weaknesses          

1.บริษัทขาดเทคโนโลยีที่มี
ความทันสมยั 

0.15 2 0.30 3 0.45 2 0.30 3 0.45 

2.ธุรกรรมทางการเงินที่
ใหบริการมีนอย 

0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20 3 0.30 

3.สาขาในการใหบริการลูกคา
ไมเพียงพอ 

0.05 2 0.10 1 0.05 2 0.10 2 0.10 

4.ทักษะการแขงขันดาน
การตลาดมีความออนแอ 

0.15 2 0.30 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

Subtotal 1  2.85  3.10  2.66  2.95 

 

หมายเหตุ : AS:คะแนนความดึงดูด  TAS:ผลรวมของคะแนนความดึงดูด 
      คะแนนความดึงดูด   1=ไมยอมรับ   2=เปนไปไดที่จะยอมรับ 
              3=ยอมรับได     4=ยอมรับไดมาก 
 จากตารางที่ 3.4 การวิเคราะหจากปจจัยภายใน ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ Power of MIS โดย
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาเครื่องมือในการสง
คําสั่งซ้ือขายหลักทรัพย เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาในอนาคต เชน โทรศัพทมือถือ 
คอมพิวเตอรพกพา PDA เปนทางเลือกที่ไดคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักมากที่สุด เทากับ 3.10 คะแนน 
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 ตารางท่ี 3.5 การประเมินทางเลือกจากปจจัยภายนอก โดยใชตารางวางแผน
ยุทธศาสตรเชิงปริมาณ (Quantitative Strategic Planning Matrix : QSPM) 
Key  Internal  Factors  ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2  ทางเลือกท่ี 3   ทางเลือกท่ี 4   

Opportunities Weight AS TAS AS AS TAS TAS AS TAS 
1.นโยบายของภาครัฐในการ
สงเสริมการลงทนุในตลาด
หลักทรัพย  

0.10 3 0.30 4 0.40 4 0.40 4 0.40 

2.ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง 

0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30 4 0.40 

3.ตลาดหุนไทยยงัมีราคาถูก
เมื่อเทยีบกับภูมภิาค 

0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.60 3 0.45 

4.ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3 ของป 
2550 โต 4.9% 

0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

5.การเติบโตของภาคธุรกิจ
หลักทรัพย 

0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30 4 0.40 

Threats          

1.ผลกระทบจากปญหาซับไพรม 
ของประเทศสหรฐั 

0.15 2 0.30 2 0.30 2 0.30 2 0.30 

2.นโยบายการสกัดกั้นคาเงิน
บาทของธนาคารแหงประเทศ
ไทย 

0.15 2 0.30 2 0.30 2 0.30 2 0.30 

3.ปญหาทางการเมืองสงผล
ดานจิตวิทยาตอนักลงทุน 

0.10 2 0.20 2 0.20 1 0.10 2 0.20 

4.คูแขงขันรายใหมที่มีศักยภาพ 
เขามาในตลาดมากมาย 

0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20 1 0.10 

Subtotal 1  2.70  2.70  2.65  2.70 

Sum of Total Attractive Score   5.55  5.80  5.31  5.65 

  
 หมายเหตุ : AS:คะแนนความดึงดูด   TAS:ผลรวมของคะแนนความดึงดูด 
                คะแนนความดึงดูด   1=ไมยอมรับ   2=เปนไปไดที่จะยอมรับ 
                        3=ยอมรับได     4=ยอมรับไดมาก 
 จากตารางที่ 3.5 การวิเคราะหจากปจจัยภายนอก ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ Power of MIS 
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาเครื่องมือในการ
สงคําสั่งซ้ือขายหลักทรัพย เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาในอนาคต เชน โทรศัพทมือถือ 
คอมพิวเตอรพกพา PDA เปนทางเลือกที่ไดคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักมากที่สุด เทากับ 2.70 คะแนน 
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 โดยจะเห็นไดวา จากคะแนนรวมตารางวางแผนกลยุทธศาสตรเชิงปริมาณ (Quantitative 
Strategic Planning Matrix:QSPM) ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ Power of MIS โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนทางเลือกที่ไดคะแนนคาเฉลี่ยถวง
น้ําหนักรวมมากที่สุดเทากับ 5.8 แสดงวาบริษัทมีความเขมแข็งในการสรางกลยุทธนี้จากปจจัย
ภายใน และมีตําแหนงที่มีโอกาสจากปจจัยภายนอกในการสรางกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ 

 โดยมีเหตุผลในการเลือกทางเลือกที่ 2 คือ จากการศึกษาขอมูลสภาวะอุตสาหกรรมของ
ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ผลจากการสัมภาษณผูบริหาร การวิเคราะหสภาพการแขงขันของ
อุตสาหกรรม และการวิเคราะห SWOT พบวา ทางเลือกที่ 2 กลยุทธ Power of MIS โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองกับกระแสความนิยม
ของลูกคา  ทําใหบริษัทสามารถแขงขันกับคูแขงขันรายเดิมและรายใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทจะตองมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพัฒนาระบบที่มีอยูเดิมใหทันสมัยทดแทน
ระบบเดิมที่ลาสมัย เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไวเพ่ือรองรับธุรกรรม
การซื้อขายผานอินเตอรเน็ต ที่คาดวาจะไดรับความตองการจากลูกคามากขึ้นในอนาคต ตลอดจน
การขยายขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน งานวิจัยซ่ึงตองเกี่ยวของ
กับขอมูลรวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการซื้อขายหลักทรัพย เปนตน ซึ่งเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและแมนยํามากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการศึกษา 

  

 จากการศึกษาโดยใชขอมูลทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยทั้ง 5 บริษัท คือ บริษัท
หลักทรัพยแอคคินสัน จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน จํากัด (มหาชน), บริษัท
หลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตั้งแต ป 2547-2549 และขอมูล
การดําเนินงาน สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะทางการแขงขัน นํามาวิเคราะหในการกําหนดกลยุทธ
การเพิ่มรายไดและในการแกปญหาของบริษัทฯ ไดโดยสามารถสรุปผลการศึกษาได 2 สวน ดังนี้ 

 
 1 สรุปผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 
  
 1.1 สรุปผลการศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันของธุรกิจ
หลักทรัพย 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 2550 ขยายตัวไดถึงรอยละ 4.3 ต่ํากวาในครึ่งแรกของป 
2549 ที่ขยายตัวรอยละ 5.5 เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากปจจัยลบหลายประการ ไมวาจะเปนความ
ไมแนนอนทางการเมือง ราคาน้ํามันที่ยังทรงตัวอยูในระดับสูง และคาเงินบาทที่แข็งขึ้นอยางตอเนื่อง
สงผลใหการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงตอเน่ืองจากในชวงครึ่งหลังของปกอน 
โดยมีการสงออกที่ยังขยายตัวในอัตราสูงและการใชจายของภาครัฐที่เรงตัวขึ้นเปนปจจัยสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟออยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 2.2   
 ไตรมาสที่ 3 เกิดปญหาในตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยที่ใหแกผูที่มีความนาเช่ือถือต่ําหรือ
Subprime Mortgage Lending ของสหรัฐฯ ซึ่งทําใหผูปลอยสินเชื่อ Subprime ประสบกับภาวะ
ลมละลายหลายราย และสงผลกระทบตอเนื่องไปยังตลาดตราสารอนุพันธที่มีสินเชื่อ Subprime เปน
สินทรัพยหนุนหลัง จนทําใหนักลงทุนที่ถือสินทรัพยดังกลาวอยูประสบกับภาวะขาดทุนอยางหนัก 
สถาบันการเงินตางๆ ในสหรัฐฯ 
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 โดยภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ยังไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยทางการเมือง ราคาน้ํามัน อัตราเงินเฟอ การเคลื่อนยายเงินทุนกลับของ
ตางชาติ ซึ่งจะสงผลใหตลาดหุนมีการปรับฐาน รวมไปถึงการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ
คาเงินบาท และการเปดเสรีคาคอมมิชชัน-ไลเซนต อีก 3 ปขางหนา โดยจะเปดเต็มรูปแบบในป 
2553  
 การปรับตัวของบริษัทหลักทรัพยเพ่ือรองรับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลง การเปดเสรีคา
คอมมิชชั่นรวมถึงการเปดเสรีใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ทําใหภาคธุรกิจตองหันมา
สรางศักยภาพในการแขงขันทั้งกับคูแขงในประเทศ และคูแขงที่จะเขามาจากตางประเทศภายหลัง
การเปดเสรี สําหรับบริษัทหลักทรัพยในปจจุบันการปรับตัวเพ่ือใหอยูรอดบนการแขงขันที่ดุเดือด 
บริษัทหลักทรัพยจะตองมีการหาพันธมิตรเขามาเสริมธุรกจิ จากการที่ในอนาคตจะมีการเปดเสรีคา
คอมมิชชั่น และใบไลเซนตประกอบธุรกิจหลักทรัพย ทําใหการควบรวมกิจการ โดยเฉพาะโบรก
เกอรขนาดเล็ก และโบรกเกอรจะตองมีการกระจายรายไดมากขึ้น และไมอิงกับรายไดการเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
 
 1.2 สรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของบริษัทหลกัทรัพยยูโอบี 
เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ผูบริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพยยูโอบี 
เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุม ประธานเจาหนาที่บริหารรวม บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคย
เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลาวถึงสถานการณการแขงขันในภาคธุรกิจหลักทรัพยใน
ปจจุบันวาธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง โดยเฉพาะธุรกิจการเปนนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย ซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัทหลักทรัพย ทั้งน้ีบริษัทมีนโยบายเนนการใหบริการที่มี
คุณภาพ เพ่ือรักษาฐานลูกคาของบริษัทพรอมทั้งขยายฐานลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน  
 แผนงานของบริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในการขยาย
ธุรกิจของบริษัทนั้น จะเปนลักษณะที่คอย ๆ ขยายการเติบโตและสรางฐานใหม่ันคง และจะประเมิน
แผนการขยายธุรกิจไปตามสถานการณในประเทศมากกวา เชน หากการเมืองและเศรษฐกิจไมใน
ประเทศไมดี การขยายธุรกิจก็จะสิ้นเปลืองทางบริษัทจะไมเนนลงทุนมาก โดยตั้งเปามารเก็ตแชร
ในชวง 1-2 ปขางหนาเปน 3% จากปจจุบันอยูที่ระดับ 2.51-2.81% โดยจะอาศัยฐานลูกคาของ
ธนาคารยูโอบี และความชวยเหลือจากกลุมยูโอบี ทั้งน้ียังมองวาการที่บริษัทมีธนาคารตางชาติหรือ 
Regional Bank เปนผูถือหุนถือเปนขอไดเปรียบ เน่ืองจากกลุมยูโอบีมีเครือขายทั้งในประเทศ
ฮองกง และสิงคโปร 
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 1.3 สรุปผลจากศึกษาจากขอมูลจากผลการวิจัย 
 ความพึงพอใจในปจจัยตาง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย นักลงทุนภายในและภายนอกบริษัทให
ความสําคัญกับการเก็บรักษาความลับของลูกคา ในการเลือกใชบริการของบริษัทหลักทรัพยเปน
อันดับที่ 1 รองลงมานักลงทุนภายในบริษัทพึงพอใจกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย สวนนักลงทุน
ภายนอกบริษัทพึงพอใจกับความสะอาดตกแตงทันสมัยเปนปจจัยที่สําคัญอันดับที่ 1 รองลงมาเปน
พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ  

การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย นักลงทุนภายในบริษัทหลักทรัพย การเปน
บริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุนเปนอยางดี เปนปจจัยที่สําคัญ
อันดับที่ 1 และรองลงมา คือ การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาอยาง
สมํ่าเสมอ และการเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามลําดับ ภายนอกบริษัท
หลักทรัพย การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุนเปนอยางดี 
เปนปจจัยที่สําคัญอันดับที่ 1 และรองลงมา คือ การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานใหการดูแลเอา
ใจใสลูกคาอยางสม่ําเสมอ และ การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางได
สะดวก ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ อุดร โรจนรัชนีกรและคณะ (2545,หนา 94) ปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในหองคาหลักทรัพยที่ตองปรับปรุง คือ บทวเิคราะห
หลักทรัพย คอมพิวเตอรที่ใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก เชน โทรศัพท โทรทัศน ความตองการ
ในการปรับปรุงเจาหนาที่การตลาด และการใหบริการของเจาหนาที่การตลาดที่ใหบริการดีกวา
ปจจุบัน รวมถึงบรรยากาศในหองคาหลักทรัพย ที่ทําใหเอ้ือตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัท
หลักทรัพยนั้น ๆ ดวย 
  
 2. การวิเคราะหเชงิกลยทุธ จะทําการสรุปผลการวเิคราะหดังน้ี 

จากการวิเคราะหเชิงกลยุทธ โดยไดทําการสรุปผลวิเคราะหในการกําหนด กลยุทธการ
ศักยภาพทางการแขงขันของบริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได
ทําการเลือกกลยุทธดังนี้ 

กลยุทธ Power of MIS โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มีเสถียรภาพและความแมนยํา สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
มีการพัฒนาเครื่องมือในการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาใน
อนาคต เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรพกพา PDA บนมาตรฐานสากลดานความปลอดภัย การ
มุงการพัฒนาการซื้อขายผานอินเตอรเน็ตเพ่ือตอบสนองกับกระแสความนิยม และตอบรับในการซื้อ
ขายที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น มุงการเปนระบบงานที่ดีและมีความพรอมในการรองรับการแขงขัน 
สรางความสะดวกและความพึงพอใจในการใชบริการใหกับลูกคา ซึ่งสอดคลองกับ เทียมจันทร ลีลิต
ธรรม (2546,หนา 82) ในปจจุบันปจจัยทั้ง 14 ดาน มีผลตอความสามารถทางการแขงขันของกิจการ
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อยางมาก และความคาดหวังในอนาคตพนักงานกลุมตัวอยางเห็นวาปจจัยทั้ง 14 ดาน มีสวนสําคัญ
มากยิ่งขึ้นในอันที่ทําใหกิจการเกิดความสามารถทางการแขงขัน โดยเฉพาะปจจัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกิจการเกิด
ความสามารถทางการแขงขันมากที่สุดทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 
2. ขอจํากัดของการศึกษา 
 1. ความไมสมบูรณของขอมูลเน่ืองจากขอมูลของบริษัทหลักทรัพยที่นํามาใชในการศึกษา
เปนขอมูลที่ไดจากบทความ หนังสือพิมพ ซึ่งอาจมีขอความบางขอความที่ไดรับการตกแตงจนทําให
บิดเบือนไปจากความเปนจริง ทําใหไมสามารถไดขอมูลที่แทจริงมาใชในการศึกษา 

 2. จากการศึกษา Independent Study เลมน้ี มีการเก็บขอมูลการสัมภาษณผูบริหารของ
บริษัทเพียงคนเดียวซึ่งอาจจะไมเพียงพอกับการทําการศึกษาครั้งนี้ 
 
3. ขอเสนอแนะการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่องการกําหนดกลยุทธเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันของบริษัท
หลักทรัพยพบวา จากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงของภาคธุรกิจหลักทรัพยในปจจุบัน กลยุทธที่
เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจสําหรับการเปนผูนําในธุรกิจหลักทรัพย คือ 
 กลยุทธการทําใหแข็งแกรงและการปองกัน (Fortify-and-defend strategy) ธุรกิจหลักทรัพย
ที่แขงขันกันอยางรุนแรง โดยมีการเปดบริษัทหลักทรัพยใหม ซึ่งทําใหบริษัทสูญเสียสวนแบงทาง
การตลาด และนอกจากนี้กลุมบริษัทหลักทรัพยยังมีปจจัยเสี่ยงจากการเปดเสรีคาธรรมเนียม ซึ่งใน
อนาคตอาจเกิดการควบรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย เพ่ือรักษาฐานลูกคาไว พรอมทั้ง
บรรยากาศการลงทุนยังปกคลุมไปดวยภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ํามัน เนื่องจากธุรกิจใหมตอง
ทํางานหนักเพื่อเขาการเปนผูทาชิง การปองกันสวนครองตลาดเอาไวใหไดดวยการสรางความ
แข็งแกรงของตลาดในปจจุบันและการปองกันขอไดเปรียบทางการแขงขัน กลยุทธการปองกัน 
ไดแก 
 1. การพยายามเพิ่มขอไดเปรียบใหสูงกวาผูทาชิง โดยการเพิ่มคาใชจายการโฆษณา และ
การบริหารลูกคาใหมีระดับสูงขึ้น มีการทําวิจัยและพัฒนาใหมากขึ้น 
 2. นําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑใหมใหมากขึ้น เพ่ือปดชองวางของความตองการของผูบริโภค 
 3. เพ่ิมการใหบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวและสิ่งพิเศษอ่ืน ๆ ซึ่งทําใหลูกคามีความ
จงรักภักดี และทําใหลูกคายากลําบากตอการเปลี่ยนแปลงไปใชผลิตภัณฑของคูแขง 
 4. การสรางความสามารถใหม ๆ สําหรับความตองการตลาด เพ่ือปองกันคูแขงขันรายยอย
ไมใหเขามาแขงขัน  
 5. ควรมีการลงทุนเพ่ือสรางขอไดเปรียบทางดานตนทุน และความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก ก ผลการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทหลักทรัพย                 
ในกรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยางจํานวน 100 ชุด แบงเปน กลุมตัวอยางภายในและภายนอก 
บริษัทหลักทรัพย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการทําวิจัย กลุมละ 50 ชุด ที่ครอบคลุม
ขอมูลใน 5 สวน คือ ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  พฤติกรรมการลงทุนในบริษัท
หลักทรัพย  ความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทหลักทรัพย การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัท
หลักทรัพย  และ ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  โดยสามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ ไดดังตอไปน้ี 
 
สวนที่ 1 : ปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม   
 

จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 100 คน แบงเปน ภายในบริษัทหลักทรัพย                     
50 คน ประกอบดวย ชาย 16 คน และหญิง 34 คน คิดเปนรอยละ 32.00 และ 68.00 ของกลุม
ตัวอยางภายในบริษัทฯ ตามลําดับ ภายนอกบริษัทหลักทรัพย ประกอบดวย ชาย 19 คน และ             
หญิง 31 คน คิดเปนรอยละ 38.00 และ 62.00 ของกลุมตัวอยางภายนอกบริษัทฯ ตามลําดับ         
(ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1 : สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

กลุมตัวอยาง 

ภายในบริษัทหลักทรัพย ภายนอกบริษัทหลักทรัพย 
รายการ 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน (รอย
ละ) 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน (รอยละ) 

ท้ังหมด 50 100.00 50 100.00 

ชาย 16 32.00 19 38.00 
หญิง 34 68.00 31 62.00 

 
 เม่ือจําแนกตามอายุของกลุมตัวอยาง คือ ต่ํากวา 30 ป  31 – 40 ป  41 – 50 ป             
และ 51 ปขึ้นไป แบงเปน ภายในบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 15  24  8          
และ  3 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 30.00  48.00  16.00  และ 6.00 ของกลุมตัวอยาง
ภายในบริษัทฯ ตามลําดับ ภายนอกบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 22  16  7  
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และ 5 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 44.00  32.00  14.00 และ 10.00 ของกลุมตัวอยาง
ภายนอกบริษัทฯ ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 : สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 
 

กลุมตัวอยาง 

ภายในบริษัทหลักทรัพย ภายนอกบริษัทหลักทรัพย 
รายการ 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

ท้ังหมด 50 100.00 50 100.00 

ต่ํากวา 30 ป     15 30.00 22 44.00 
31 – 40 ป 24 48.00 16 32.00 
41 – 50 ป        8 16.00 7 14.00 
51 ปขึ้นไป 3 6.00 5 10.00 

 
เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา/ปวช.ปวส.          

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และสูงกวาปริญญาตรี แบงเปน ภายในบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุม
ตัวอยาง เทากับ 1  5  36  และ 8 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 2.00  10.00  72.00               
และ 16.00 ของกลุมตัวอยางภายในบริษัทฯ ตามลําดับ ภายนอกบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุม
ตัวอยาง เทากับ 1  5  38 และ 6 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 2.00  10.00  76.00 และ  
12.00 ของกลุมตัวอยางภายนอกบริษัทฯ ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 : สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

กลุมตัวอยาง 

ภายในบริษัทหลักทรัพย ภายนอกบริษัทหลักทรัพย 
รายการ 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน 
 (รอยละ) 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

ท้ังหมด 50 100.00 50 100.00 

ประถมศึกษา   1 2.00 1 2.00 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา/
ปวช.ปวส.           

5 10.00 5 10.00 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 36 72.00 38 76.00 
สูงกวาปริญญาตรี 8 16.00 6 12.00 
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เม่ือจําแนกตามอาชีพ คือ นักศึกษา  ขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน
บริษัทเอกชน  รับจาง  และประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ แบงเปน ภายในบริษัทหลักทรัพย          
มีจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 0  3  19  2  และ 26 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 0.00  6.00  
38.00  4.00  และ 52.00 ของกลุมตัวอยางภายในบริษัทฯ ตามลําดับ ภายนอกบริษัทหลักทรัพย มี
จํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 2  0  17  1  และ  30 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 4.00  0.00  
34.00  2.00  และ 60.00 ของกลุมตัวอยางภายนอกบริษัทฯ ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 4 : สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 
 

กลุมตัวอยาง 

ภายในบริษัทหลักทรัพย ภายนอกบริษัทหลักทรัพย 
รายการ 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

ท้ังหมด 50 100.00 50 100.00 

นักศึกษา     0 0.00 2 4.00 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3 6.00 0 0.00 

พนักงานบริษัทเอกชน   19 38.00 17 34.00 
รับจาง 2 4.00 1 2.00 
ประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพ
อิสระ 

26 52.00 30 60.00 

 
เม่ือจําแนกตามรายไดตอเดือน คือ  ต่ํากวา 20,000 บาท  20,000 – 50,000 บาท           

50,001 – 100,000 บาท และ 100,000 บาทขึ้นไป แบงเปน ภายในบริษัทหลักทรัพย มีจํานวน 
กลุมตัวอยาง เทากับ 20  25  3  และ 2 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 40.00  50.00  6.00  
และ 4.00 ของกลุมตัวอยางภายในบริษัทฯ ตามลําดับ ภายนอกบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุม
ตัวอยาง เทากับ 16  18  11  และ  4 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 32.00  36.00  22.00  และ 
4.00 ของกลุมตัวอยางภายนอกบริษัทฯ ตามลําดับ โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 1 คน หรือรอยละ 
2.00 ที่ไมระบุขอมูลในสวนน้ี (ตารางที่ 5) 
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ตารางที ่5 : สถานภาพของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

กลุมตัวอยาง 

ภายในบริษัทหลักทรัพย ภายนอกบริษัทหลักทรัพย 
รายการ 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

ท้ังหมด 50 100.00 50 100.00 

ต่ํากวา 20,000 บาท    20 40.00 16 32.00 
20,000 – 50,000 
บาท 

25 50.00 18 36.00 

50,001 – 100,000 
บาท 

3 6.00 11 22.00 

100,000 บาทขึ้นไป 2 4.00 4 8.00 
ไมระบุขอมูล 0 0.00 1 2.00 

 
 
 
สวนที่ 2 : พฤติกรรมการลงทุนในบรษิัทหลักทรัพย 
 

เม่ือพิจารณาระยะเวลาที่ไดใชบริการของบริษัทหลักทรัพยของกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน
ออกไป ซึ่งจําแนกออกเปน 4 ชวงเวลา คือ นอยกวา 2 ป  2 – 5 ป  5 – 10 ป และ มากกวา 10 ป
ขึ้นไป แบงเปน ภายในบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 4  20  11  และ 15 คน 
ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 8.00  40.00  22.00  และ 30.00 ของกลุมตัวอยางภายในบริษัทฯ 
ตามลําดับ ภายนอกบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 8  23  10  และ 8 คน 
ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 16.00  46.00  20.00  และ 16.00 ของกลุมตัวอยางภายนอกบริษัทฯ 
ตามลําดับ โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 1 คน หรือรอยละ 2.00 ที่ไมระบุขอมูลในสวนน้ี (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 : ระยะเวลาที่ไดใชบริการของบริษัทหลักทรัพย 
 

กลุมตัวอยาง 

ภายในบริษัทหลักทรัพย ภายนอกบริษัทหลักทรัพย 
รายการ 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

ท้ังหมด 50 100.00 50 100.00 

นอยกวา 2 ป   4 8.00 8 16.00 
2 – 5 ป   20 40.00 23 46.00 
5 – 10 ป 11 22.00 10 20.00 
มากกวา 10 ปขึ้น
ไป 

15 30.00 8 16.00 

ไมระบุขอมูล 0 0.00 1 2.00 

 
 

กลุมตัวอยางมีการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยที่แตกตางกัน
ออกไป ซึ่งชองทางการรับรู จําแนกออกเปน 4 ชองทาง คือ สื่อสิ่งพิมพ  วิทยุ/โทรทัศน                
เพ่ือนแนะนํา และพนักงานแนะนํา แบงเปน ภายในบริษทัหลักทรัพย มีจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 
18  20  5  และ 7 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 16.00  40.00  10.00  และ 14.00 ของกลุม
ตัวอยางภายในบริษัทฯ ตามลําดับ ภายนอกบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 18  
13  10  และ 8 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 36.00  26.00  20.00  และ 16.00 ของกลุม
ตัวอยางภายนอกบริษัทฯ ตามลําดับ โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 1 คน หรือรอยละ 2.00 ที่ไมระบุ
ขอมูลในสวนน้ี (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 7 : การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทหลักทรพัย 
 

กลุมตัวอยาง 

ภายในบริษัทหลักทรัพย ภายนอกบริษัทหลักทรัพย 
รายการ 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

ท้ังหมด 50 100.00 50 100.00 

ส่ือส่ิงพิมพ   18 36.00 18 36.00 
วิทยุ/โทรทัศน    20 40.00 13 26.00 
เพ่ือนแนะนํา 5 10.00 10 20.00 
พนักงาน
แนะนํา 

7 14.00 8 16.00 

ไมระบุขอมูล 0 0.00 1 2.00 

 
 บริษัทหลักทรัพยจะมีผลิตภัณฑตางๆ ที่หลากหลาย มาตอบสนองความตองการใหกับ
ลูกคา ซึ่งจําแนกออกเปน บริการซื้อขายหลักทรัพย  บริการดานธุรกิจยืมและใหยืมหลักทรัพย  
ธุรกิจตราสารอนุพันธ  ธุรกิจตราสารหนี้  ธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายลวงหนา  ธุรกิจวาณิชธนกิจ  
ธุรกิจบริหารกองทุนสถาบัน  ธุรกิจบริการสินเชื่อ  ธุรกิจรับฝากเงิน  ธุรกิจงานจัดการทรัพยสินเพ่ือ
ความมั่นคง และ อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กลาวมา จากการศึกษา พบวา การซื้อขายหลักทรัพย           
เปนผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางสวนใหญทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เลือกใชบริการ (ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8 : ผลิตภัณฑตางๆ ในบริษทัหลักทรัพย 
 

กลุมตัวอยาง 

ภายในบริษัทหลักทรัพย ภายนอกบริษัทหลักทรัพย 
รายการ 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

ท้ังหมด 50 100.00 50 100.00 

บริการซื้อขายหลักทรัพย      50 100.00 43 86.00 
บริการดานธุรกิจยืมและใหยืม
หลักทรัพย 

2 4.00 3 6.00 

ธุรกิจตราสารอนุพันธ   1 2.00 9 18.00 
ธุรกิจตราสารหนี้   1 2.00 1 2.00 
ธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายลวงหนา   0 0.00 2 4.00 
ธุรกิจวาณิชธนกิจ 0 0.00 2 4.00 
ธุรกิจบริหารกองทุนสถาบัน   0 0.00 0 0.00 
ธุรกิจบริการสินเชื่อ   1 2.00 3 6.00 
ธุรกิจรับฝากเงิน 1 2.00 1 2.00 
ธุรกิจงานจัดการทรัพยสินเพ่ือความ
มั่นคง 

0 0.00 0 0.00 

อื่นๆ 0 0.00 0 0.00 

 
กลุมตัวอยางสามารถที่จะใชบริการของบริษัทหลักทรัพย 1 แหงหรือมากกวา 1 แหง                

( 2 บริษัท  3 บริษัท หรือมากกวา 3 บริษัท) ได  แบงเปน ภายในบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุม
ตัวอยาง เทากับ 28  17  4  และ 1 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 56.00  34.00  8.00  และ 
2.00 ของกลุมตัวอยางภายในบริษัทฯ ตามลําดับ ภายนอกบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุมตัวอยาง 
เทากับ 20  17  7  และ 5 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 40.00  34.00  14.00  และ 10.00 
ของกลุมตัวอยางภายนอกบริษัทฯ ตามลําดับ โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 1 คน หรือรอยละ 2.00       
ที่ไมระบุขอมูลในสวนน้ี (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่ 9 : จํานวนบริษทัที่กลุมตวัอยางเลือกใชบริการ 
 

กลุมตัวอยาง 

ภายในบริษัทหลักทรัพย ภายนอกบริษัทหลักทรัพย 
รายการ 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

ท้ังหมด 50 100.00 50 100.00 

1 บริษัท 28 56.00 20 40.00 
2 บริษัท   17 34.00 17 34.00 
3 บริษัท 4 8.00 7 14.00 
มากกวา 3 
บริษัท 

1 2.00 5 10.00 

ไมระบุขอมูล 0 0.00 1 2.00 

 
จํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่กลุมตัวอยางใชในการลงทุนในหลักทรัพยแตละครั้ง จําแนกออกเปน 

ต่ํากวา 20,000 บาท  20,000 – 50,000 บาท  50,001 – 100,000 บาท  100,001 – 500,000 บาท  
500,001 – 1,000,000 บาท  และ 1,000,000 บาท  แบงเปน ภายในบริษัทหลักทรัพย มีจํานวน
กลุมตัวอยาง เทากับ 3  18  9  14  และ 4 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 6.00  36.00  18.00  
28.00 และ 8.00 ของกลุมตัวอยางภายในบริษัทฯ ตามลําดับ โดยไมมีกลุมตัวอยางที่ลงทุน 
1,000,000 บาทในแตละครั้ง ประกอบกับมีกลุมตัวอยางจํานวน 2 คน หรือรอยละ 4.00 ที่ไมระบุ
ขอมูลในสวนนี้  ภายนอกบริษัทหลักทรัพย มีจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 7  15  9  17  1 และ           
1 คน ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 14.00  30.00  18.00  34.00  2.00  และ 2.00 ของ            
กลุมตัวอยางภายนอกบริษัทฯ ตามลําดับ (ตารางที่ 10) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
79 

ตารางที่ 10 : จํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่กลุมตัวอยางใชในการลงทุนในหลักทรัพยแตละครั้ง 
 

กลุมตัวอยาง 

ภายในบริษัทหลักทรัพย ภายนอกบริษัทหลักทรัพย 
รายการ 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวน 
(คน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

ท้ังหมด 50 100.00 50 100.00 

ต่ํากวา 20,000 บาท   3 6.00 7 14.00 
20,000 – 50,000 บาท   18 36.00 15 30.00 
50,001 – 100,000 บาท   9 18.00 9 18.00 
100,001 – 500,000 
บาท   

14 28.00 17 34.00 

500,001 – 1,000,000 
บาท   

4 8.00 1 2.00 

1,000,000 บาท   0 0.00 1 2.00 
ไมระบุขอมูล 2 4.00 0 0.00 

 
การศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน 

มีผลตอจํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใชในการลงทุนในหลักทรัพยแตละครั้ง ซึ่งสามารถวิเคราะหไดจากคา
นัยสําคัญของไครสแควร ถาคานัยสําคัญของไครสแควรที่ได นอยกวา คานัยสําคัญทางสถิติที่
กําหนดไวเทากับ 0.05 ก็แสดงวา ปจจัยสวนบุคคลขางตนที่แตกตางกัน มีผลตอจํานวนเงินโดย
เฉลี่ยที่ใชในการลงทุนในหลักทรัพยแตละครั้ง น่ันคือ ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับจํานวน
เงินโดยเฉลี่ยที่ใชในการลงทุนในหลักทรัพยแตละครั้ง  

 
เม่ือพิจารณาระดับการศึกษา พบวา ภายในบริษัทหลักทรัพย คานัยสําคัญของไครสแควร 

เทากับ 0.54 ซึ่งมากกวา คานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวเทากับ 0.05 ดังน้ัน ระดับการศึกษา           
ทุกระดับ มีจํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใชในการลงทุนในหลักทรัพยแตละครั้งที่ไมแตกตางกัน              
(ตารางที่ 11) ภายนอกบริษัทหลักทรัพย คานัยสําคัญของไครสแควร เทากับ 0.18 ซึ่งมากกวา          
คานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวเทากับ 0.05 ดังน้ัน ระดับการศึกษาทุกระดับ มีจํานวนเงิน             
โดยเฉลี่ยที่ใชในการลงทุนในหลักทรัพยแตละครั้งที่ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 12) 
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สวนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทหลักทรัพย 
 

จากกลุมตัวอยาง 100 คน แบงเปน กลุมตัวอยางภายในและภายนอกบริษัทหลักทรัพย  
โดยแบงเปนกลุมละ 50 คน โดยที่แตละคนจะใหระดับความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท
หลักทรัพยที่แตกตางกัน (ตารางที่ 11 และ 12) และสวนใหญคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจะอยูในระดับต่ํา 
นั่นแสดงใหเห็นวา ปจจัยตางๆ ที่นํามาศึกษากับกลุมตัวอยางนั้น สามารถใชอธิบายในระดับ
ประชากรได (ตารางที่ 12 และ 14)  
 

  ตารางที่ 11 : การเปรียบเทียบจํานวนกลุมตัวอยางในแตละลักษณะระดับความพึงพอใจของปจจัย 
  ตางๆ (ภายในบริษัทหลักทรัพย) 

        

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)  จําแนกตามระดับความพึงพอใจ 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด  

ไมลง
ขอมูล 

รวม 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 4 29 17 0 0 0 50 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 4 25 19 2 0 0 50 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสมํ่าเสมอ 5 29 15 1 0 0 50 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 5 26 16 1 1 1 50 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 6 26 15 3 0 0 50 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 3 17 21 5 4 0 50 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 2 17 22 8 1 0 50 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 4 21 22 3 0 0 50 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 11 29 9 0 1 0 50 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 2 20 20 6 1 1 50 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 5 16 24 5 0 0 50 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 6 15 20 4 4 1 50 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 8 13 18 10 1 0 50 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 4 20 21 5 0 0 50 
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  ตารางที่ 12 : การเปรียบเทียบจํานวนกลุมตัวอยางในแตละลักษณะระดับความพึงพอใจของปจจัย 
  ตางๆ (ภายนอกบริษัทหลักทรัพย) 

        

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)  จําแนกตามระดับความพึงพอใจ 
รายการ มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด  

ไมลง
ขอมูล 

รวม 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 20 15 11 4 0 0 50 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 16 19 11 4 0 0 50 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสมํ่าเสมอ 18 21 11 0 0 0 50 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 17 20 11 2 0 0 50 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 17 24 7 2 0 0 50 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 17 18 12 3 0 0 50 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 13 21 13 3 0 0 50 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 20 21 6 2 0 1 50 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 21 16 11 2 0 0 50 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 15 20 10 2 2 1 50 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 17 21 10 2 0 0 50 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 13 21 11 4 1 0 50 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 17 25 7 1 0 0 50 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 21 17 9 3 0 0 50 
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  ตารางที่ 13 : การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปจจัยตางๆ (ภายในบริษัทหลักทรัพย) 
  

คาทางสถิติ 
รายการ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 3.74 0.60 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 3.62 0.70 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ 3.76 0.66 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 3.60 0.93 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 3.70 0.76 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 3.20 0.99 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 3.22 0.84 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 3.52 0.74 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 3.98 0.77 

 
  ตารางที่ 13 (ตอ) : การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปจจัยตางๆ (ภายในบริษัทหลักทรัพย) 

  

คาทางสถิติ 
รายการ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 3.26 0.94 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 3.42 0.81 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 3.24 1.15 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.34 1.04 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 3.46 0.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 
83 

  ตารางที่ 14 : การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของปจจัยตางๆ (ภายนอกบริษัทหลักทรัพย) 
  

คาทางสถิติ 
รายการ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 4.02 0.98 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 3.94 0.93 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ 4.14 0.76 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 4.04 0.86 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 4.12 0.80 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 3.98 0.92 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 3.88 0.87 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 4.12 1.00 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 4.12 0.90 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 3.82 1.20 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 4.06 0.84 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 3.82 0.98 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4.16 0.74 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 4.12 0.92 

 
การศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน                 

มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งสามารถวิเคราะหไดจากคานัยสาํคญั
ของ F- statistic ถาคานัยสําคัญของ F- statistic นอยกวา คานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวเทากับ 
0.05 ก็แสดงวา ปจจัยสวนบุคคลขางตน มีผลตอความพึงพอใจดานตางๆ ในการใหบริการของ
บริษัทหลักทรัพย  
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เม่ือพิจารณาอายุ พบวา ภายในบริษัทหลักทรัพย คานัยสําคัญของ F- statistic ของปจจัย
ตางๆ แสดงดังตารางที่ 15 ภายนอกบริษัทหลักทรัพย คานัยสําคัญของ F- statistic ของปจจัยตางๆ 
แสดงดังตารางที่ 16 
ตารางที่ 15 : ความสําคัญของอายุที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทหลักทรัพย  
(ภายในบริษัทหลักทรัพย) 
                           

คาทางสถิติ 
รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 0.51 0.68 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 1.16 0.34 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ 0.52 0.67 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 3.27 0.03* 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 3.48 0.02* 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 0.36 0.78 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 0.48 0.70 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 1.58 0.21 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 0.67 0.58 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 1.05 0.38 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 0.70 0.55 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 1.76 0.17 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 0.04 0.99 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 0.27 0.85 
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ตารางที่ 16 : ความสําคัญของอายุที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทหลักทรัพย 
 (ภายนอกบริษัทหลักทรัพย) 
                   

คาทางสถิติ 
รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 1.26 0.30 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 0.84 0.48 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ 2.39 0.08 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 0.68 0.57 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 1.34 0.27 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 2.33 0.09 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 0.35 0.79 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 0.59 0.62 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 5.28 0.00* 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 0.99 0.40 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 0.71 0.55 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 4.42 0.01* 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 0.84 0.48 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 1.19 0.32 
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เม่ือพิจารณาระดับการศึกษา พบวา ภายในบริษัทหลักทรัพย คานัยสําคัญของ F- statistic 
ของปจจัยตางๆ แสดงดังตารางที่ 17 ภายนอกบริษัทหลักทรัพย คานัยสําคัญของ F- statistic ของ
ปจจัยตางๆ แสดงดังตารางที่ 18 
ตารางที่ 17 : ความสําคัญของระดับการศึกษาที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของ 
บริษัทหลักทรัพย (ภายในบริษัทหลักทรัพย) 
                   

คาทางสถิติ 
รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 0.15 0.93 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 0.35 0.80 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ 0.66 0.60 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 0.47 0.71 

 
 
ตารางที่ 17 (ตอ): ความสาํคัญของระดับการศึกษาทีมี่ผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของ 
บริษัทหลักทรพัย (ภายในบริษัทหลักทรัพย) 

คาทางสถิติ 
รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 0.33 0.80 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 1.27 0.30 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 0.58 0.63 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 0.24 0.87 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 0.67 0.60 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 2.13 0.11 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 1.80 0.16 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 2.40 0.08 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 0.56 0.65 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 0.96 0.42 
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ตารางที่ 18 : ความสําคัญของระดับการศึกษาที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของ 
บริษัทหลักทรัพย (ภายนอกบริษัทหลักทรัพย) 

คาทางสถิติ 
                 รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 0.12 0.95 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 0.89 0.45 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ 0.07 0.97 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 0.06 0.98 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 0.83 0.48 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 1.79 0.16 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 0.36 0.78 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 0.57 0.64 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 3.33 0.02* 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 3.10 0.04 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 0.46 0.71 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 3.80 0.02* 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 0.10 0.96 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 0.86 0.47 
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เม่ือพิจารณาอาชีพ พบวา ภายในบริษัทหลักทรัพย คานัยสําคัญของ F- statistic ของปจจัย
ตางๆ แสดงดังตารางที่ 19 ภายนอกบริษัทหลักทรัพย คานัยสําคัญของ F- statistic ของปจจัยตางๆ 
แสดงดังตารางที่ 20 
ตารางที่ 19 : ความสําคัญของอาชีพที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัท 
หลักทรัพย (ภายในบริษัทหลักทรัพย) 
                   

คาทางสถิติ 
รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 1.48 0.23 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 0.23 0.88 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ 0.53 0.66 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 0.75 0.53 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 0.19 0.90 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 1.43 0.25 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 0.79 0.51 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 0.07 0.98 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 0.80 0.50 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 0.45 0.72 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 0.45 0.71 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 1.76 0.17 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 0.21 0.89 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 0.84 0.48 

 
 
ตารางที่ 20 : ความสําคัญของอาชีพที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทหลักทรัพย  
        (ภายนอกบริษัทหลักทรัพย) 
 

คาทางสถิติ 
                 รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 2.94 0.04* 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 1.89 0.15 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ 1.28 0.29 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 2.37 0.08 
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ตารางที่ 20 (ตอ) : ความสําคัญของอาชีพที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของ 
บริษัทหลักทรัพย (ภายนอกบริษัทหลักทรัพย) 
 

คาทางสถิติ 
                 รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 0.43 0.74 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 2.24 0.10 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 1.07 0.37 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 2.50 0.07 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 0.42 0.74 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 0.62 0.60 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 0.86 0.47 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 0.19 0.90 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 0.86 0.47 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 2.55 0.07 

 

เม่ือพิจารณารายไดตอเดือน พบวา ภายในบริษัทหลักทรัพย คานัยสําคัญของ F- statistic 
ของปจจัยตางๆ แสดงดังตารางที่ 21 ภายนอกบริษัทหลักทรัพย คานัยสําคัญของ F- statistic ของ
ปจจัยตางๆ แสดงดังตารางที่ 22 

ตารางที่ 21 : ความสําคัญของรายไดตอเดือนที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของ
บริษัทหลักทรัพย (ภายในบริษัทหลักทรัพย) 
                   

คาทางสถิติ 
รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 0.46 0.71 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 0.95 0.42 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ 0.92 0.44 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 1.16 0.34 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 2.57 0.07 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 1.88 0.15 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 0.87 0.46 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 1.34 0.27 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 0.37 0.78 
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ตารางที่ 21 (ตอ): ความสําคัญของรายไดตอเดือนที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ 
ของบริษัทหลักทรัพย (ภายในบริษัทหลักทรัพย) 

                                           

คาทางสถิติ 
รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 2.01 0.13 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 1.27 0.30 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 1.89 0.14 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 1.21 0.32 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 0.24 0.87 

 
 
ตารางที่ 22 : ความสําคัญของรายไดตอเดือนที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการของ 
บริษัทหลักทรัพย (ภายนอกบริษัทหลักทรัพย) 
 
 

คาทางสถิติ 
                 รายการ 

F- statistic คานัยสําคัญ 

ดานพนักงานของบริษัทหลักทรัพย 

- บุคลิกภาพ ความสุภาพ ความยิ้มแยมแจมใส 1.79 0.15 

- พนักงานมีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุน 0.69 0.60 

- พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาสม่ําเสมอ 0.08 0.99 

- พนักงานใหคําแนะนําในการลงทุนอยางเหมาะสม 0.37 0.83 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

- การใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว แมนยํา 1.23 0.31 

- ความหลากหลายในการใหบริการ 1.79 0.15 

- การใหบริการของพนักงานอยางทั่วถึง 0.44 0.78 

- ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 0.74 0.57 

- การเก็บรักษาความลับของลูกคา 2.05 0.10 

ดานสถานที่ในการใหบริการ 

- ความครอบคลุมของสาขาที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย 0.74 0.57 

- มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางสะดวก 0.41 0.80 

- สถานที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ 2.49 0.05* 

- การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 1.26 0.30 

- มีความสะอาด ตกแตงทันสมัย 0.80 0.53 
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สวนที่ 4 : การตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย   
 

 ปจจัยที่ชวยในการตัดสินใจเลือกใชบริการของบริษัทหลักทรัพย ไดแก การเปนบริษัท
หลักทรัพยที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ  การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในการลงทุนเปนอยางดี  การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานใหการดูแลเอาใจใส
ลูกคาอยางสมํ่าเสมอ  การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางไดสะดวก  
และ การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการศึกษา พบวา ภายในบริษัท
หลักทรัพย การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุนเปนอยางดี 
เปนปจจัยที่สําคัญอันดับที่ 1 และรองลงมา คือ การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานใหการดูแลเอา
ใจใสลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และ การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามลําดับ 
ภายนอกบริษทัหลักทรัพย การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการ
ลงทุนเปนอยางดี เปนปจจัยที่สําคัญอันดับที่ 1 และรองลงมา คือ การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มี
พนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาอยางสม่ําเสมอ และ การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีสถานที่หรือ
สาขาที่สามารถเดินทางไดสะดวก ตามลําดับ (ตารางที่ 23 และ 24) 
ตารางที่ 23 : อันดับความสําคัญ 3 อันดับแรกที่เปนปจจัยที่ชวยในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
                 (ภายในบริษัทหลักทรัพย) 
  

ภายในบริษัท
หลักทรัพย 

รายการ 
จํานวน 

(คน) 
สัดสวน 
(รอยละ) 

อันดับที่ 1 : การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุนเปนอยางด ี    30 60.00 

อันดับที่ 2 : การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาอยางสม่ําเสมอ 31 62.00 

อันดับที่ 3 : การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 21 42.00 
   หมายเหต ุ: การจัดอันดับแตะละอันดับ จะทํากาารเลือกปจจัยที่กลุมตัวอยางเลือกมากที่สุดในอันดับนั้นๆ  

 

ตารางที่ 24 : อันดับความสําคัญ 3 อันดับแรกที่เปนปจจัยที่ชวยในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
                 (ภายนอกบริษัทหลักทรัพย) 
  

ภายนอกบริษัท
หลักทรัพย 

รายการ 
จํานวน 

(คน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

อันดับที่ 1 : การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการลงทุนเปนอยางด ี 42 84.00 

อันดับที่ 2 : การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีพนักงานใหการดูแลเอาใจใสลูกคาอยางสม่ําเสมอ         29 58.00 

อันดับที่ 3 : การเปนบริษัทหลักทรัพยที่มีสถานที่หรือสาขาที่สามารถเดินทางไดสะดวก   19 38.00 
 หมายเหต ุ: การจัดอันดับแตะละอันดับ จะทํากาารเลือกปจจัยที่กลุมตัวอยางเลือกมากที่สุดในอันดับนั้นๆ  
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ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณผูบริหารระดับสงูของบริษัทหลักทรพัย  
ยูโอบี เคยเฮยีน  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
 คําสัมภาษณ คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุม ตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหารรวม 
บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
1. ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของทางบริษัทฯและผูบริหารมีอุปสรรคอยางไรบาง 

ตอบ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จะมาจากการที่บริษัทมีคูแขงจํานวนมาก คูแขงแต
ละแหงมีการเสนอทางเลือกใหกับลูกคาที่หลากหลาย ทําใหดึงลูกคาบางสวนไป 
2. สภาพการแขงขันในปจจุบันมีผลตอนโยบายของบริษัทอยางไรบาง 
 ตอบ การแขงขันในภาคธุรกิจหลักทรัพยในปจจุบันวาธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขัน
คอนขางสูง โดยเฉพาะธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งบริษัทสวนใหญยังคงเนนการ
แขงขันดานคุณภาพการใหบริการ ทั้งน้ีบริษัทมีนโยบายเนนการใหบริการที่มีคุณภาพ เพ่ือรักษา
ฐานลูกคาของบริษัทพรอมทั้งขยายฐานลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน โดยการเพิ่มคุณภาพของงานวิจัย 
การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ใหบริการลูกคา โดยใชระบบบริหารความสัมพันธลูกคา (CRM) 
รวมทั้งการเสริมสรางใหพนักงานของบริษัทมี Service Mind ในการใหบริการและใหคําแนะนําแก
ลูกคา ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว  
3. ในการเปดเสรีใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย ทางบริษัทมีแนวทางในการดําเนินงานอยางไรเพื่อที่จะ
รองรับการเปดเสรีใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย 
 ตอบ   คุณชัยพัชร กลาววา สําหรับการเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพยในอนาคตนั้น อาจจะมีโบรก
เกอรบางรายตองควบรวมกิจการกันเอง เพ่ือลดบริการที่เกินความตองการลง อยางไรก็ตามคุณชัย
พัชร ไดกลาวถึงโอกาสที่บริษัท จะมีการควบรวมกับธนาคารอื่น ๆ นั้นวา ตองดูสถานการณ โอกาส 
และดูเวลาใหเหมาะสม หากควบรวมแลวทําใหบริษัทมีความมั่นคงและเติบโตได ก็มีความเปนไปได
ที่จะเกิดการควบรวมขึ้น ซึ่งการแขงขันในเรื่องของราคาคาคอมมิชชั่นหลังเปดเสรีในอนาคต
ขางหนานั้น เชื่อวาคงมีโบรกเกอรบางรายนํากลยุทธดานราคามาใชในการแขงขัน แตสําหรับเรา
แลวคาดวาในอนาคตการใหคําแนะนําบนขอมูลที่ดีและรวดเร็ว นาจะเปนคียสําคัญมากกวาเรื่อง
ราคาจะเปน กลยุทธที่นํามาใชในการแขงขันเราจะตองปรับตัวเพราะการแขงขันของธุรกิจ
หลักทรัพยจะมีความเขมขนมากขึ้นเรื่อยๆ ตองเปดใหมีบริษัทตางประเทศเขามาแขงขัน ในขณะที่
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บริษัทเองก็ควรพยายามผลักดันตัวเองออกไปทําธุรกิจในตางประเทศ เพราะวาถาหากบริษัท เอง
ฐานะไมดีก็ทําใหในระยะยาวน้ันจะไมเปนประโยชนกับผูลงทุน และจะตองอยูในฐานะที่สามารถ
แขงขันได ทั้งในแงรุกและแงรับ 
 
4. ทางบริษัทมีการปรับยุทธศาสตรในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2551 เปนอยางไร 

ตอบ  คุณชัยพัชร กลาวถึง สถานการณการลงทุนที่ไมปกติ อันเปนผลจากการปจจัยภายใน
และภายนอกประเทศ ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย น้ํามัน รวมถึงการเคลื่อนยายของ
เงินทุนตางประเทศ  

    คุณชัยพัชร บอกวาปจจัยเหลานี้ลวนสงผลใหนักลงทุนรายบุคคลซึ่งถือเปนกลุมลูกคาหลัก
ชะลอการลงทุนไปดวย ขณะที่สัดสวนการลงทุนของผูลงทุนสถาบันทั้งในและตางประเทศในชวงที่
ผานมาไดเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองผลกระทบเหลานี้จึงสงผลตอมารเก็ตแชรของบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได 
โดยกลยุทธของบริษัทจะเปนลักษณะที่คอย ๆ ขยายการเติบโตและสรางฐานใหม่ันคง และจะ
ประเมินแผนการขยายธุรกิจไปตามสถานการณในประเทศมากกวา เชน หากการเมืองและเศรษฐกิจ
ไมในประเทศไมดี การขยายธุรกิจก็จะสิ้นเปลืองทางบริษัทจะไมเนนลงทุนมาก อยางไรก็ตาม
สถานการณที่กดดันการลงทุนตางๆ เร่ิมคลายตัวลงแลว นักลงทุนรายบุคคลที่เปนกลุมลูกคาหลักก็
เร่ิมกลับเขามาลงทุนมากขึ้น ทั้งหมดนี้จึงนาจะหนุนใหมารเก็ตแชรของบริษัทขยับขึ้นมาไดบาง 
แผนงานของ บล.ยูโอบี เคยเฮียน ในป 2551 เตรียมแผนการแกเกมโดยหันมาเนนเพิ่มสัดสวนลูกคา
สถาบัน โดยเฉพาะผูลงทุนสถาบันตางประเทศเพิ่มเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากกรณีภาวะการณ
ลงทุนไมปกติเหมือนในรอบปที่ผานมา เพราะถาเกิดสถานการณลงทุนในปหนาซ้ํารอบกับรอบป 
2550 อยางนอยก็ยังมีวอลุมจากนักลงทุนสถาบันเหลานี้ชวยรักษาเสถียรภาพมารเก็ตแชรของ
บริษัทไวได คุณชัยพัชร ตั้งเปาหมายในปหนาไววาจะเพิ่มสัดสวนลูกคาสถาบันตางประเทศใหมาก
ขึ้น การเพิ่มสถาบันตางประเทศนั้นจะชวยรักษาเสถียรภาพมารเก็ตแชรของบริษัทไดอยางมาก ซึ่ง
วิธีการนั้นเราจะสงทีมงานออกไปติดตอประกอบกับบริษัทแมของทางเราซึ่งอยูในตางประเทศก็มี
ความใกลชิดกับผูลงทุนตางประเทศอยูแลว 

   นอกจากน้ี คุณชัยพัชร ยังเปดเกมรุก ขยายฐานรายไดไปยังธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการ
เปดเสรีไลเซนโบรกเกอรในอนาคต โดยยังมีแผนออกผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบใหมๆ เพ่ือทํา
การตลาดใหมากขึ้น ทั้งธุรกรรมตราสารอนุพันธ ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และพัฒนาการ
ใหบริการซื้อขายผานอินเตอรเน็ต เพ่ือเปนชองทางในการกระจายรายไดใหมีความหลากหลายขึ้น 
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ประวัติผูศึกษา 
 
 นางสาววารุณี ยิ้มแยม เกิดเม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เม่ือปการศึกษา 
2546 และไดศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในป 2549 และในปจจุบันทํางานที่บริษัทหลักทรัพยยูโอบีเคยเฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในตําแนงเจาหนาที่การตลาดตราสารทุน 
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