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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยเรื่องกลยทุธธุรกิจและกลยุทธการตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน กรณีศึกษา 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน)  มีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษาปญหา สภาพแวดลอม
ทางการแขงขัน และศึกษากลยทุธระดับองคกร ระดับธุรกิจ ระดบัหนาที่ และกลยทุธทางดาน
การตลาดของบริษทัหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน)   เพ่ือนําเสนอเปนกลยุทธของธุรกิจ
นายหนาซ้ือ-ขายหลักทรัพย ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

  จากผลการศึกษาพบวาความสําคัญของปจจัยที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัท
หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ดานที่มี
ความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานคนหรือบุคลากร 
และดานการจัดจําหนาย/สถานที ่ตามลําดับ สวนดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ/บริการ รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ ดานสิ่ง
นําเสนอทางกายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ สวนดานที่มีความสาํคัญตอการ
พิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับนอย ไดแก ดานราคา  
 ดังน้ัน ผูศึกษาจึงเสนอกลยุทธของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 

กลยุทธมุงเนนการเตบิโต (Growth Strategy) โดยเลอืกกลยุทธการเจริญเติบโตตาม
แนวนอน (Horizontal Growth Strategy) โดยการขยายสาขาเพ่ิมขึ้นไปยังเขตพ้ืนทีต่างๆ ใน
ประเทศเพ่ือรองรับความตองการใชบริการ ครอบคลุมกลุมลูกคาเปนบริเวณกวาง และมุงเนน
การสงเสริมการขาย และการบริหารจัดการในกระบวนการดําเนินงานทางดานเร่ืองบริการตาง ๆ 
ใหมีประสทิธิภาพเพ่ิมมากขึ้น โดยคาํนึงถึงความพึงพอใจในการรับบริการของลูกคาเปนหลัก 
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กลยุทธระดบัธุรกิจ (Business Strategy) 
 กลยุทธการมุงที่ความแตกตาง( Focus Differentiation Strategy) คือ มุงที่ความ
ตองการของลูกคาในตลาดยอยที่มีความแตกตางจากตลาดรวมเปนหลัก โดยการสรางบริการทีม่ี
เฉพาะเจาะจงมีความแตกตางมากขึ้น เพ่ือสามารถสนองตอบความตองการของตลาดเฉพาะได 
เชน การเจาะตลาดกลุมนักศึกษา การสรางความแตกตางน้ีจะเปนการสรางความจงรักภักดีใน
ตราสินคาของลูกคาในตลาดยอยได และจะสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว เน่ืองจากบริษัทฯ จะไดรับความเช่ือถือ และความพึงพอใจในการใชบริการจาก
ลูกคา  
 
กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)  

 ใหความสําคัญกับการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ โดย
เนนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในดานการบริการ ที่จะตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาในปจจุบัน และอนาคต การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ เพ่ือให
สามารถแขงขนักับคูแขงขันได โดยสามารถนําเสนอกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมไดแก 
 -กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP Marketing) 
 -กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 7 P’s (Marketing Mix Strategy) 
 -กลยทุธการบริหารลูกคาสมัพันธ (CRM Strategy) 
 -กลยุทธการสรางแบรนด (Brand Building)  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จไดดวยความกรุณาจากทาน อาจารยยุพิน  
พิทยาวัฒนชัย อาจารยที่ปรึกษา รวมถึงคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การตลาด ทุกทาน ที่ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแกไขเน้ือหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทํา
สารนิพนธ รวมทั้ง อาจารย ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ และ อาจารย ดร.พีรพงษ ฟูศิริ ที่กรุณา
รับเปนประธานกรรมการและกรรมการในการสอบรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองน้ีและ
คอยใหความชวยเหลือ แนะนําทุกอยางดวยดีเสมอมา ดังน้ันทางผูจัดทําขอขอบพระคุณทาน
ตางๆ เหลาน้ีเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแม ที่ใหการสนับสนุนในการมาศึกษาตอระดับปริญญาโท
และขอบคุณเพ่ือนๆ รวมถึงพ่ีๆ นองๆ ในช้ันเรียนทุกคนของขาพเจา และคุณ กฤศณสรรค    
ธีรพรอมรรัตน ที่ไดใหความสนับสนุน ชวยเหลือ ตลอดระยะเวลาในการทําการศึกษาคนควา
ดวยตนเองฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณผูที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามทําใหไดขอมูลมาใช
ในการวิเคราะห 
 สุดทายน้ี ทางผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีจะเปน
ประโยชนสําหรับทานที่สนใจเพ่ือนําไปใชในการประกอบความรูในอนาคต 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 องคกรและลกัษณะธุรกจิของธุรกจิ  
 
ชื่อองคกร  บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

ที่ตั้ง              :     132 อาคารสินธร 1 ช้ัน 2, 3 และ 9 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี  
                        เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท       :    0-2205-7000 
โทรสาร        :    0-2205-7171 
Web site      :    www.cgsec.co.th 

 
ภาพรวมขององคกร 
 บริษัทหลักทรัพยคันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทหลักทรัพย ช้ันนํา

บริษัทหน่ึงในประเทศไทย เราเปดดําเนินการธุรกิจหลักทรัพยมากกวา 30 ป   เราไดใหบริการ
ในดานการลงทุนที่ทันสมัยและสรางคุณคาใหกับนักลงทุนแตละราย  เรามีบริการแบบครบวงจร
ในดานตลาดทุน ทั้งสําหรับลูกคารายยอยและลูกคาสถาบันการเงิน มีบทวิเคราะหและฝายการ
ลงทุนที่มีคุณภาพ เรามีความตั้งใจที่จะทําใหการลงทุนเปนเร่ืองงายตอการเขาใจ ประหยัด 
เขาถึงไดงาย และเปนไปตามมาตรฐานที่สามารถแขงขันไดและมีจริยธรรมในปพ.ศ. 2549 น้ี
เปนปแหงการปรับโครงสรางองคกร ไดมีการรวมบริษัทหลักทรัพย เอเพ็กซ จํากัด และบริษัท
หลักทรัพยคันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เขาดวยกัน ไดมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ การปรับเปลี่ยนน้ีทําใหเราสามารถเขาถึงตลาดใหมที่ไมเคยเขาถึง
มากอน ประกอบกับบริการที่ถูกออกแบบอยางทันสมัย และสินคาทางการเงินที่เหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยของเราแสดงใหเห็นถึงธรรมาภิบาล
ที่เปนมาตรฐาน ความซื่อสตัยเปนวัฒนธรรมของบริษัทฯ เราไดฝกใหเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ ดแูล
ลูกคาอยางดีที่สุด   และใหลูกคาม่ันใจไดวาการซ้ือขายหลักทรัพยแตละครั้งน้ัน   ถูกจังหวะเวลา 
ประสิทธิภาพ และไดรับการตัดสินใจจากลูกคาทุกครั้ง การเปนมืออาชีพถือเปนเร่ืองพ้ืนฐานที่
เรามี และเรามีเปาหมายที่จะบริการลูกคาใหสูงกวามาตรฐานทั่วไปและมีความเปนมืออาชีพ 
ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยคันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,866.37 ลานบาท 

 

http://www.cgsec.co.th
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บุคลากร  
ตารางที ่1 รายละเอยีดจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :www.set.or.th , แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ของบริษัทหลักทรัพย  
คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) , 2553 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สายงานดานธรุกิจหลักทรัพย  650 คน 

สายงานวาณิชธนกิจ 11 คน 

สายงานดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 36 คน 

สายวิเคราะหหลักทรัพย 11 คน 

สายบัญชีและการเงิน 12 คน 

สายตรวจสอบและกํากับดแูล 11 คน 

สายบรหิาร และอื่นๆ  150 คน 

รวม 881 คน 

http://www.set.or.th
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วิสัยทศัน 
  บริษัทมีวิสัยทัศนในการเปนบริษัทหลักทรัพยที่ใหบริการที่เปนเลิศเพ่ือสรางความ 

พึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา โดยมีเปาหมายในการนําเสนอบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ สรางสรรค 
ในรูปแบบที่แตกตาง (The Innovative Premium Broker)  

 
 

พันธกจิ 
   บริษัทไดจัดการฝกอบรม และเขารวมสัมมนาตางๆ ใหกับเจาหนาที่การตลาด  

ทั้งที่จัดขึ้นภายในบริษัทเอง หรือจัดโดยหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะและ
ความรูใหเจาหนาที่การตลาดสามารถใหคําแนะนําในการลงทุนที่ดีตอลูกคา ทําใหลูกคาไดรับ
ผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และสําหรับเจาหนาที่รับอนุญาตบริษัท ไดจัด
ใหมีการอบรมและฝกฝนการรับคําสั่งซ้ือขายหลักทรัพยใหเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว 
รวมทั้งบริษัทยังไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนประจํา
ทุกป เชน งาน SET IN THE CITY ซ่ึงถือเปนชองทางในการประชาสัมพันธบริษัทและหาลูกคา
ใหมของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของ
งานวิจัยที่นําเสนอขอมูลใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับการตัดสินใจในการลงทุนได
อยางทันตอเหตุการณโดยผลงานการวิเคราะหหลักทรัพยถือเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึง
สําหรับลูกคาประเภทสถาบันในการที่จะมาใชบริการของบริษัท 
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     แผนภมิูที ่1 แผนผังโครงสรางของบริษัทหลกัทรัพยคันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน)   

ที่มา :www.set.or.th , แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ของบริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป
จํากัด (มหาชน),2553 

http://www.set.or.th
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จํานวนสาขาท่ีเปดใหบริการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีสาขาที่เปดดําเนินการแลวทั้งสิ้น 52 สาขา โดยตั้งอยูใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 สาขา และในพื้นที่ตางจังหวัด 36 สาขา ซ่ึงสามารถแยกแสดง
ไดดังน้ี 

    ตารางที ่2 สาขาทีเ่ปดดําเนินการ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2552 

 ที่มา :www.set.or.th , แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ของบริษทัหลักทรัพย คันทรี่กรุปจํากัด 
(มหาชน),2553 

กรุงเทพฯ 
และ 

ปริมณฑล 

ภาคกลาง 
และ  
ภาค

ตะวันออก 

ภาคเหนือ ภาคใต 

ภาค
ตะวันออก
เฉียง 
เหนือ 

ลาดพราว เพชรบุร ี เชียงใหม ภูเก็ต สุรินทร 

ปนเกลา 1 สระบุร ี
เชียงใหม  
(นครพิงค) ตรัง ศรีสะเกษ 

ปนเกลา 2 นครปฐม 
เชียงใหม  
(แมเหีย๊ะ) นครศรีธรรมราช 1 นครราชสมีา 1 

งามวงศวาน ราชบุร ี ลําปาง นครศรีธรรมราช 2 
เดอะมอลล
นครราชสมีา 

บางนา กาญจนบุรี พะเยา นครศรีธรรมราช 3 ขอนแกน 
เสริมมิตร ฉะเชิงเทรา นครสวรรค สงขลา อุบลราชธานี 
สีลม 1 ชัยชนะ พิษณุโลก ชุมพร บุรีรัมย 
สีลม 2 พัทยา เชียงราย ลีการเดนส พลาซา 

หาดใหญ 
อดุรธานี 

สีลม 3 
ระยอง ลําพูน 

นภาลยัเพลส 
หาดใหญ 

 

บางแค   จุลดิศ หาดใหญ  
พญาไท     
สําโรง     

บางบัวทอง     
เพลินจิต     
แจงวัฒนะ     

เซ็นทรัลเวิลด     

http://www.set.or.th
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สินคาและบริการ 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 9 ประเภท ตามที่

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ดังตอไปน้ี 

1.กิจการนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย    
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหบริการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย โดยเปนตัวแทนซ่ึงทํา

หนาที่เปนนายหนาในการซ้ือขายหลักทรัพยใหกับลูกคา ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ
สถาบันการเงินตางๆ รวมถึงกองทุน และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ โดยมีชองทางการสงคําสั่งซ้ือขายไดทั้งการสงคําสงซ้ือขายหลักทรัพยโดยตรง
กับเจาหนาที่การตลาด หรือการสงคําสั่งซ้ือขายหลักทรัพยทางโทรศัพทไปยังเจาหนาที่
การตลาด ที่ใหคําแนะนําการลงทุนและรับคําสั่งซ้ือขายหลักทรัพยที่ประจําอยูที่สํานักงานใหญ
และ/หรือสํานักงานสาขาทั่วประเทศ ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังมีการบริการสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย
ผานระบบอินเทอรเน็ต โดยลูกคาสามารถสงคําสั่งซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตไดทั่วโลก เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมใหกับลูกคาตามความตองการอยางเต็มที่ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการขยายฐานผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ และใหความสําคัญกับ
การพิจารณารับลูกคา ทั้งน้ี บัญชีเพ่ือทําการซ้ือขายสําหรับลูกคาที่บริษัทฯ ใหบริการอยู ไดแก 
บัญชีเงินสด (Cash) บัญชีที่วางเงินไวกับบริษัทฯ ลวงหนา เพ่ือการชําระราคาเต็มจํานวน 
(Cash Balance) และบัญชีมารจ้ินในระบบเครดิตบาลานซ (Credit Balance) 

 
2.กิจการนายหนาซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 บริษัทฯ ไดดําเนินกิจการธุรกิจนายหนาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาขึ้นเปนปที่สาม 
โดยไดรับใบอนุญาตเปนตัวแทนซื้อขายสญัญาซ้ือขายลวงหนาจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในป 2551 
บริษัทฯ ไดเขารวมเปนสมาชิกของตลาดอนุพันธ และบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) 
จํากัด จากจํานวนบริษัทหลักทรัพย 41 ราย และรายไดที่ไดรับจากการเปนนายหนาซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายลวงหนาจากตลาดอนุพันธเริ่มเปนรายไดหลักสวนหน่ึงของบริษัทฯ โดยในป 
2553 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายไดในธุรกิจซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาใหกับลูกคา
ของบริษัทฯ โดยมีสวนแบงการตลาด 1 ใน 10 จากจํานวนบริษัทหลักทรัพยที่เปดใหบริการซ้ือ
ขายสัญญาซื้อขายลวงหนาจากตลาดอนุพันธทั้งหมดของประเทศไทย การใหบริการแกลูกคา
ของบริษัทฯ ในการซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาของบริษัทฯ น้ัน ลูกคาสามารถสงคําสั่งซ้ือ
ขายผานเจาหนาที่การตลาดและผานระบบอินเทอรเน็ตของบริษัทฯ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
จากการที่บริษัทฯ มีสาขาที่เปดใหบริการจํานวนมากกวา 50 สาขาทั่วประเทศ บริษัทฯ มี
นโยบายในการขยายฐานลูกคาทั้งประเภทที่เปนนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน รวมถึงนัก
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ลงทุนตางประเทศ และปจจุบันลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนลูกคาทั่วไป จากจํานวนลูกคาที่
เปดบัญชีซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาทั้งหมดของบริษัทฯ 
             ในป 2553 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดในตลาดอนุพันธประมาณรอยละ 4 และมี
นโยบายในการขยายฐานลูกคาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถพัฒนาขึ้นเปนบริษัทฯ แนวหนา
ของประเทศไทย โดยสงเสริมความรูใหกับลูกคาที่มีอยูเปนจํานวนมากเขามาซ้ือขายและจะ
พยายามพัฒนาปริมาณการซ้ือขายใหบริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมขึ้น และสิ่งสําคัญใน
ป 2553 น้ี บริษัทฯไดเขาทําสัญญาการเปนตัวแทน Selling Agent ใหกับ หางเพชรทอง ออโรรา 
โดยหาง เพชรทอง ออโรราไดมีสาขาจํานวนมากซ่ึงไดทําการแนะนาํลูกคาที่ลงทุนในทองคําแทง
มาใชบริการในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาทองคํากับบริษัทฯ ซึ่งประสบความสําเร็จใน
ระดับที่นาพึงพอใจในการขยายฐานลูกคาใหมใหกับบริษัทฯ ตอไปในอนาคต 

              สําหรับแผนงานในป 2554 บริษัทตลาดอนุพันธมีโครงการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑใหมใน
สินคาที่เปนสัญญาซ้ือขายลวงหนาโดยจะมีสินคาที่เก่ียวกับ เงิน (Silver) นํ้ามัน (Crude Oil)  
เขาทําการซ้ือขายซ่ึงจะอยูในแผนงานของการขยายสินคาของตลาดหลักทรัพยฯ  เพ่ือเพ่ิมเปน
ทางเลือกใหกับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ มากขึ้น อน่ึง หน่ึงในแผนงานของตลาดอนุพันธ
ไทยในป 2554 จะมีการขยายเวลาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาทองคํา จากในชวงเวลาปกติ 
9.45 น. ถึง 16.55 น. ขยายระยะเวลาเพ่ิมขึ้นในชวงเย็นถึงเวลาประมาณ 22.30 น. เพ่ือเปนอีก
หน่ึงทางเลือกในการลงทุนใหกับนักลงทุนไทยที่นิยมลงทุนในสินคาที่เปนทองคํา 

 
3.กิจการคาหลักทรัพย 
 บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยทั้งประเภทตราสารทุนและตราสารหน้ี โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือการคาในระยะสั้น และเพ่ือการลงทุนในระยะยาว โดยจัดใหมีคณะกรรมการ
ลงทุน ทําหนาที่กําหนดแนวทางหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่ชัดเจน ซ่ึง
การลงทุนแตละประเภทจะมีการกําหนดวงเงิน และแผนกลยุทธการลงทุนเปนประจําทุกป 

 
4.กิจการที่ปรึกษาการลงทุน 
 การใหคําแนะนําแกลูกคาในการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย ถือเปนสวนหน่ึงของธุรกรรม

ปกติดานกิจการนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย แตหากการให คําแนะนําดั งกลาวไดรับ
คาธรรมเนียมหรือมีคาตอบแทน รวมถึงการใหคําแนะนําตอสาธารณชนที่มิใชลูกคา ถือเปนการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน ในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การดําเนินธุรกิจการเปนที่ปรึกษาการลงทุนใหกับกองทุนเปด แอดคินซัน โกรทฟนด ภายใต
การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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5.กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายการใหบริการดานการเงินแกลูกคาใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยตั้งแตเดือนธันวาคม 2549 เปนตนมา บริษัทฯ ไดจัดตั้งสายงานวาณิชธนกิจ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา ดวยบริการการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน 
หนวยงานดังกลาวไดเขาเปนสมาชิกกับชมรมวาณิชธนกิจเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 และ
ไดรับความเห็นชอบในการเปนที่ปรึกษาทางการเงินจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตั้งแตวันที่ 21 
มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555 ปจจุบันบริษัทฯ มีทีมวาณิชธนกิจที่มีความสามารถ มี
ประสบการณที่ครอบคลุมงานดานวานิชธนกิจทั้งหมด และพรอมที่จะใหบริการแกลูกคาตั้งแต
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ  

   บริษัทฯ ใหความสําคัญในดานการบริการและการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งการใหคําแนะนําอยางมืออาชีพ สอดคลองกับวัตถุประสงค และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอลูกคา ซ่ึงขอบเขตของงานดานที่ปรึกษาทางการเงิน ประกอบดวย 

-การเปนที่ปรึกษาในการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
-การเปนที่ปรึกษาในการออกตราสารหน้ีและตราสารทุนผานตลาดเงินและตลาดทุน 
-การเปนที่ปรึกษาดานการควบรวมกิจการ 
-การเปนที่ปรึกษาในการประเมินมูลคากิจการ การปรับปรุงโครงสรางทุนและโครงสราง 
ทางการเงิน  
-การเปนที่ปรึกษาในการจัดหาผูรวมทุน 
-การเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นตางๆ  
-งานดานวาณิชธนกิจอื่นๆ เชน การเปนที่ปรึกษาในการปรับโครงสรางหน้ี เปนตน 
 

6.กิจการจัดจําหนายหลักทรัพย 
จากนโยบายที่ตองการใหการบริการดานการเงินของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงไดขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งบริษัทฯ ไดรับอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจดังกลาวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 สงผลใหปจจุบันบริษัทฯ สามารถ
ใหบริการในดานงานวาณิชธนกิจกับลูกคาไดอยางครบวงจรมากยิ่งขึ้น 

  
จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายและวิสัยทัศนในการเปนบริษัทหลักทรัพยช้ันนํา มีบริการที่

สามารถตอบสนองความตองการทุกความตองการของลูกคาได งานดานที่ปรึกษาทางการเงิน
และกิจการจัดจําหนายหลักทรัพยจึงเปนบริการที่สําคัญอีกบริการหน่ึง ที่บริษัทฯ มีความตั้งใจใน
การใหบริการที่ดีที่สุด เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา อันจะทําใหบริษัทฯ มีฐานลูกคา
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ที่กวางขวางมากขึ้น และสามารถสรางรายไดของบริษัทฯ ใหเพ่ิมขึ้น ซ่ึงทายที่สุดก็จะนํามาซ่ึง
ผลตอบแทนที่ดีตอผูถือหุนของบริษัทฯ ตอไป 

 
7. กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

บริษัทฯ มีแผนงานในการเร่ิมดําเนินกิจการเก่ียวกับการเปนตัวแทนนายหนาการยมืและ
การใหยืมหลักทรัพย และบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 
2553 ใหสามารถประกอบธุรกิจดังกลาวน้ัน ลูกคาของบริษัทฯ สามารถที่จะนําหลักทรัพยที่
ปลอดภาระ มาใหลูกคาผูที่ประสงคจะยืมเพ่ือนําไปขายชอรตได  โดยลูกคาที่นําหลักทรัพยมา
ใหยืม จะมีรายไดจากคาธรรมเนียมในการใหยืมหลักทรัพย และในสวนของลูกคาที่ทําการขอยืม
หลักทรัพยตองทําการจายคาธรรมเนียมในการยมืใหแกผูใหยืมหลักทรัพย โดยบรษิทัฯ จะไดรับ
สวนตางของรายไดและรายจายจากคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน  

 บริษัทฯ มีความม่ันใจวาธุรกิจการเปนตัวแทนการยืมและใหยืมหลักทรัพย จะเปนธุรกิจ
ที่สามารถสรางรายไดใหกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออม จากปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย
ที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 

  
8.กิจการตัวแทนซ้ือขายหนวยลงทุน 

บริษัทฯ  มีบริการการซ้ือขายหนวยลงทุน (Investment Unit) หรือกองทุนรวม (Mutual 
Fund) ของบริษัทจัดการกองทุนช้ันนําของประเทศ  เพ่ือตอบสนองการลงทุนแบบครบวงจรของ
ผูลงทุน โดยบริษัทฯ มีเจาหนาที่การตลาดที่มีความรูและความเช่ียวชาญสามารถใหคําปรึกษา
ดานการลงทุนในหนวยลงทุน    

บริษัทฯ  ไดรวบรวมกองทุนมากกวา 200 กองทุน  เพ่ือใหผูลงทุนสามารถเลือกสรร
กองทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการลงทุนไวครบทุกประเภท  เชน การออมเงินเพ่ือสราง
ผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ   การวางแผนภาษีเพ่ือใชลดหยอนทางภาษ ี  หรือการลงทุนเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมในอนาคต  เปนตน   

 
ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่บริษัทฯ เปนตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ

ซ้ือคืนหนวยลงทุนประกอบดวย  
1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
3. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด 
4. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด 
5. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟลลิป จํากัด 
6. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
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7. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อเบอรดีน จํากัด 
8. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
9. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อยุธยา จํากัด 
10. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด 
นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังอยูระหวางการขยายการใหบริการเปนตัวแทนซ้ือขายหนวย

ลงทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในดานการลงทุนและเพ่ือการ
บริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคาตอไป 

 
   9.การประกอบธุรกิจของบริษัทยอยอื่นของบริษทัฯ 
- ไมมี - 
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โครงสรางรายได  
ตารางที ่ 3 โครงสรางรายไดระหวางป 2551-2553 ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุปจํากัด 
(มหาชน) 
                                                                                        (หนวย  : บาท) 

 ภาค 
ที่มา : www.set.or.th , แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ของบริษทัหลักทรัพย คันทร่ีกรุป
จํากัด (มหาชน),2553 
 
 
 
 

 

 2553 2552 2551 

  จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
รายได             

คานายหนา       
คานายหนาจากการซื้อขาย
หลักทรัพย 

1,221,405,809 75.79 756,180,515 84.25 412,815,280 74.15 

คานายหนาจากการซื้อขาย
สัญญาซ้ือขายลวงหนา               

70,592,751 4.38 38,488,807 4.29 4,451,470 0.80 

คาธรรมเนียมและบริการ 16,535,569 1.03 23,553,048 2.62 1,367,716 0.25 
กําไร (ขาดทุน) จากการซ้ือ
ขายหลักทรัพย 

164,605,174 10.21 (92,637,724) (10.32) (194,951,618) (35.02) 

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

581,100 0.04 (41,801) 0.00 (35,700) (0.01) 

ดอกเบ้ียและเงินปนผล 35,432,390 2.20 31,164,168 3.47 93,349,997 16.77 
ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อ
หลักทรัพย 

49,850,512 3.09 32,113,363 3.58 53,772,524 9.66 

กําไรจากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทยอย 

- - - - 151,397,73 27.19 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม 

45,765,324 2.84 26,541,905 2.96 5,963,401 1.07 

คานายหนาจัดการธุรกรรม - - 44,328,875 4.94 - - 
โอนกลับคาเผื่อการดอย
คาเงินลงทุน 

- - 19,488,750 2.17 11,000,000 1.98 

รายไดอื่น 6,706,133 0.42 18,344,779 2.04 17,598,164 3.16 

          รวมรายได 1,611,474,762 100.00 897,524,685 100.00 556,728,964 100.00 

http://www.set.or.th
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กลุมลูกคาหลัก 
กลลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญเปนกลุมลูกคาทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดาที่เปนคนไทยและ

ตางชาติ สวนลูกคานิติบุคคลที่เปน สถาบันมีจํานวนไมมาก บริษัทฯ มิไดพ่ึงพิงลูกคารายใหญ
รายใดรายหน่ึง หรือเจาหนาที่การตลาดกลุมใดกลุมหน่ึงเปนพิเศษ  

 
    
 ตารางที ่4 สัดสวนลูกคาในป 2553 

สัดสวนลกูคา จํานวนลกูคา มูลคาการซ้ือขาย 
 จํานวนราย รอยละ จํานวนเงิน 

(ลานบาท) รอยละ 

บัญชีเงินลงทุนของบริษทัฯ 42 0.12659754 199,646.49 21.4380295 
ลูกคาในประเทศ 31,767 95.7529539 722,543.41 77.5866729 
ลูกคาตางประเทศ 1,367 4.12044852 9,082.68 0.97529769 
  
 รวม 33,176 100 931,272.58 100  

    ที่มา : www.set.or.th , แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ของบรษิทัหลักทรัพย คันทรี ่  
กรุปจํากัด (มหาชน),2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.set.or.th
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สวนถือครองทางการตลาด (Market Share) 
 
 

ป2551 

 

 

 

 
แผนภมิูที่ 2   แสดงถึงสวนแบงทางการตลาด ป 2551 ของบริษัทหลักทรัพย   ทั้งหมด 
ที่มา: http://setsmart.asl.co.th  , การจัดอันดับการซือ้ขายของสมาชิกในตลาดหลักทรัพย
,2551 

 
ในป 2551 บริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด(มหาชน) (CGS) ยังใชชื่อเดิม คือ บริษัท

หลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด(มหาชน) (ASL) ซ่ึงในขณะน้ัน บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน 
จํากัด(มหาชน) (ASL) มีสวนถือครองทางการตลาด อยูในกลุม Other  
 
 
 
 
 
 

 

http://setsmart.asl.co.th
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      ป2552 

 

 

 

 
 แผนภมิูที่ 3   แสดงถงึสวนแบงทางการตลาด ป 2552 ของบริษัทหลักทรัพย   ทั้งหมด 

ที่มา: http://setsmart.asl.co.th  , การจัดอันดับการซือ้ขายของสมาชกิในตลาดหลักทรัพย 
,2552 

 
 

ในป 2552 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (หมาชน) (CGS)  ทําไดดีขึ้นจากป 2551 
เปนอยางมาก ซ่ึงในชวงตนป 2552 ไดทําการเปลี่ยนช่ือจาก บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน 
จํากัด(มหาชน) (ASL) เปนบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (หมาชน) (CGS)   โดยจบป 
2552 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (หมาชน) (CGS) มีสวนถือครองทางการตลาดติด 1 
ใน 5 ของวงการบริษัทหลักทรัพย ซ่ึงถือวามีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 
 
 
 
 
 

http://setsmart.asl.co.th
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     ป 2553 
 
 

 

 
 

 
แผนภมิูที่ 4   แสดงถึงสวนแบงทางการตลาด ป 2553 ของบริษัทหลักทรัพย   ทั้งหมด 
ที่มา: http://setsmart.asl.co.th  , การจัดอันดับการซือ้ขายของสมาชกิในตลาดหลักทรัพย 
,2553 

 

 
ในป 2553 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (หมาชน) (CGS) มีการพัฒนาขึ้นอยาง

รวดเร็ว โดยขึ้นมามีสวนถือครองทางการตลาดอยูอันดับที่2 ในวงการบริษัทหลักทรัพยของไทย 
แตถึงอยางไรก็ดีเมื่อเทียบกับอันดับที่ 1 อยางบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) (KEST) ยังถือวาบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (หมาชน) (CGS) เปนรองอยู
มาก โดยมีสวนตางการถือครองทางการตลาดอยูเทาตัว 
 
 
 
 

http://setsmart.asl.co.th
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สภาวะของธรุกจิหลกัทรัพยในป 2553 และแนวโนมป 2554 

 
ป 2553 เปนปที่บริษัทหลักทรัพยไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการคิดคา

นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยที่มากขึ้น ดวยอัตราคานายหนาที่ต่ําลง และการที่นักลงทุนซ้ือขาย
ผานระบบอินเทอรเน็ต ที่มีคานายหนาต่ํากวากันมากขึ้น สงผลใหความสามารถในการทํากําไรลด
ต่ําลง อยางไรก็ตาม ดวยปริมาณการซ้ือขายของตลาดหลักทรัพยฯ ที่สูงขึ้น และบางบริษัทมีการ
หาธุรกิจและรายไดใหมๆ เขามา อาทิเชน การเปนที่ปรึกษาการลงทุน ขายตราสารที่อางอิงกับ
ราคาหุนในตลาด เชน Derivative Warrant หรือเพ่ิมจํานวนสาขา เพ่ิมจํานวนเจาหนาที่การตลาด 
หรือแมกระทั่งมีการรวมหรือซื้อกิจการกัน ทั้งหมดน้ี ทําใหรายไดและกําไรของธุรกิจหลักทรัพย
เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา 

ในป 2554 ดวยภาวะตลาดหลักทรัพยฯ ไทย มีแนวโนมที่ดี โดยประเมินกําไรของตลาด 
ป 2554 วาจะอยูในกรอบระหวางรอยละ 10-18 โดยที่กรณีที่คาดวาจะเปนและใชเปนฐานในการ
พยากรณ (Base case Scenario) กําไรสุทธิของตลาดจะขยายตัวรอยละ 14 เปาหมายของดัชนี
ตลาดหลักทรัพยฯ ไทยเฉลี่ย) ของป 2554 โดยใช P/E ที่ 14 เทา จะอยูที่ 1,132 จุด (คาต่ําสุด
และสูงสุด จะอยูที่ 970-1,293 จุด) หรือ สูงขึ้นจากป 2553 รอยละ 33  คาดการณไดวามูลคาการ
ซื้อขายของตลาดหลักทรัพยฯ ปน้ีนาจะสูงเชนเดียวกับปที่ผานมา แตอัตราการขยายตัวจะลดลง
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

ในแงของผลการดําเนินงานของธุรกิจแตละบริษัท อาจยังไมดีมาก เน่ืองจากการแขงขันที่
สูงขึ้น ขณะที่การแขงขันในเรื่องคานายหนา และจะทําใหมีการควบรวมกิจการกันมากขึ้นเพ่ือเพ่ิม
อํานาจในการตอรองและลดตนทุน  

 
 

คูแขงขององคกร 
  

 เน่ืองจากบริษัทหลักทรัพยเปนธุรกิจบริการ   ซ่ึง ณ ปจจุบันมีบริษัทหลักทรัพยที่
ดําเนินงานอยูทั้งหมด 33 แหง  บริษัทหลักทรัพยทุกแหงจะตองเปนสมาชิกของสมาคมบริษัท
หลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยไมวาประเภทใด   ซ่ึงสามารถแบงคูแขง
ทางตรงไดดังน้ี 

 
1.บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
2.บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
3.บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
4.บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) 
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5.บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
6.บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด 
7.บริษัทหลักทรัพย เอเชียพลัส จํากัด (มหาชน) 
8.บริษัทหลักทรัพย เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
9.บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
10.บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
11.บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
12.บริษัทหลักทรัพย สินเอเชีย จํากัด 
13.บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
14.บริษัทหลักทรัพย เคทีซิมิโก จํากัด (มหาชน) 
15.บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด 
16.บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
17.บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
18.บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซยีไซรสั จํากัด 
19.บริษัทหลักทรัพย โกลดเบล็ก จํากัด 
20.บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
21.บริษัทหลักทรัพย บีพิท จํากัด (มหาชน) 
22.บริษัทหลักทรัพย แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
23.บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยธุยา จํากัด (มหาชน) 
24.บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
25.บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด 
26.บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
27.บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
28.บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
29.บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
30.บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 
31.บริษทัหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 
32.บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
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1.2 ปญหา และลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
 

ปจจุบันธุรกิจบริการซ้ือ-ขาย หุนสามัญกําลงัเปนที่นิยมอยางแพรหลายสาํหรบักลุมคนที่
สนใจลงทุนไมวาจะเปนการลงทนุระยะสั้น กลาง ยาว ซ่ึงปจจุบันกลุมผูสนใจลงทุนมีทางเลอืกที่
หลากหลาย เน่ืองจากมีบริษทัหลักทรัพยอยูทั้งสิ้น 33บริษทั ซ่ึงผูบรโิภคสามารถเลือกใชบริการ
ไดหลายบริษทัหลักทรัพย แตบริษทัหลักทรัพยไดถูกควบคุมโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย(กลต.) ซ่ึงไดประกาศใชนโยบายคานายหนาในการซ้ือขาย
หลักทรัพยที่บรษิทัหลกัทรัพยเรยีกเก็บจากลูกคาแบบขัน้บันได ทําใหรายไดจากคานายหนาเม่ือ
คิดเปนรอยละแลวการเติบโตของป พ.ศ.2553ไมเติบโตเทาป พ.ศ.2552 ดังจะเห็นไดจาก
แผนภมิูที ่5 วาจากป 2551 ไปยังป 2552 บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด(มหาชน) มีอตัรา
การเติบโต รอยละ 83.18 แตในป 2552 ไปยังป 2553 มีอตัราการเจริญเติบโตแครอยละ 61.25 
ซ่ึงลดลงจากปกอนถึงรอยละ 21.93  และถึงแมวาบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 
จะมีสวนถือครองตลาด เปนอนัดับที่ 2 ในวงการแตเม่ือเทียบกับเจาตลาดอยางบริษัทหลักทรัพย 
กิมเอ็ง จํากัด (มหาชน) แลวจะเห็นไดวามีมูลคาการซ้ือขายแตกตางกันถึงรอยละ 117.12 ซึ่งดู
ไดจากตารางที ่5 

 
                                                                                  : ลานบาท 

รายไดจากคานายหนาซื้อ/ขายหุนสามัญ

1,221,405,809
 เติบโต 61.52%

756,180,515 
เติบโต 83.18%

412,815,280  

0

200,000,000
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พ.ศ.

 
แผนภูมิที่ 5 แสดงถึงรายไดจากคานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพยตั้งแตป  
พ.ศ.2551-2553 ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 
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สวนแบงทางการตลาดระหวางบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง จํากดั(มหาชน) กับ บริษัท
หลักทรัพยคันทร่ีกรุป จํากดั(มหาชน)  
 
ตารางที ่5   แสดงถึงความแตกตางของสวนแบงทางการตลาดหุนสามัญระหวางบริษัท
หลักทรัพยกิมเอ็ง จํากัด(มหาชน) กับ บรษิทัหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด(มหาชน)  
                                                                                                                         : ลานบาท 

บริษัทหลักทรัพย สวนแบงทางการตลาด 
ป2552 

สวนแบงทางการตลาด
ป2553 

กิมเอ็ง 899,677 1,549,183 
คันทรี่กรุป 401,784 713,531 
รอยละ (ความแตกตาง) 123.92 117.12 

 
สรุป 
ปญหาระดับ Corporate Level - ดานภาพลักษณ และช่ือเสียงขององคกร เน่ืองจากเคยมีการ
เปล่ียนช่ือแบรนด จาก บริษัทหลักทรัพย แอดคิดซัน จํากัด (มหาชน) เปน บริษัทหลักทรัพย 
คันทรี่กรป จํากัด (มหาชน) 
ปญหาระดับ Business Level  - ปญหาดานสวนแบงทางการตลาดจากการซ้ือ-ขายหลักทรัพย 
ระหวางบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็งจํากัด(มหาชน)กับ บริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) 
น้ันมากถึงรอยละ 117.12 
ปญหาระดับ Function Level - พบปญหาดานรายไดจากการซ้ือ-ขายหลักทรัพย (หุนสามัญ) 
เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง 
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1.3 ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 
 
 เน่ืองจากบริษัทหลักทรัพยถูกควบคุมโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ทั้งดานกฎระเบียบตางๆหรือแมกระทั่งการกําหนดคาคอมมิชชั่น
เปนแบบขั้นบันได จึงทําใหคานายหนาจากการขายหลักทรัพยลดลงหรือไมเปนไปตามเปาที่วาง
ไว และในป 2555 ทาง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ไดกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยเปดคาคอมมิชช่ันในการซ้ือขายหลักทรัพยแบบเสรีจึงจะทําให
เกิดการแขงขันกันอยางดุเดือดในธุรกิจหลักทรัพย 
 และถึงแมวาบริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) จะมี Market Share เปน
อันดับ 2 แตเม่ือเทียบกับอันดับ1 อยางบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็งจํากัด (มหาชน) แลวยังถือวา
เปนรองอยูมาก เพราะฉะน้ันบริษัทหลักทรัพยคันทรี่กรุปจํากัด (มหาชน) จึงตองเรงพัฒนา
เพ่ือใหทันตอการแขงขันที่รุนแรงในอนาคต  

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในระบบการใหบริการ 
เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการในฐานะที่เปนผูประกอบการธุรกิจ
หลักทรัพย ใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคาใหมากที่สุด  
 
 
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา  
 

1. เพ่ือศึกษายืนยันปญหาและสาเหตุปญหาที่มีผลกระทบตอผลประกอบการขององคกร  
2. เพ่ือศึกษาถึงสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอก ของธุรกิจนายหนาคา
หลักทรัพย  
3. เพ่ือศึกษากลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาด เพ่ือเพ่ิมผลประกอบของบริษัทฯ ใหสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ไดวางไว และสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน  
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 
ระยะสั้น  

1. จากการนําขอมูลของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) มาศึกษาทําให 
มองเห็นปญหา และสาเหตุของปญหาที่สงผลกระทบตอผลประกอบการขององคกรที่
เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง  
2. ทําใหทราบถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ขององคกร  
3. ทําใหองคกรตระหนักถึงปญหา และหาแนวทางแกไข และปองกัน เพ่ือใหบรรลุถึง
เปาหมายขององคกร  

 
ระยะกลาง  

1. เพ่ิมสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมขึ้น โดยการรักษาฐานลูกคาเกา และทําใหลูกคา 
Loss กลับมาใชบริการกับบริษัทฯ อีก และเพ่ิมจานวนลูกคาใหม  

 
ระยะยาว  

1. ระยะยาวสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาโดยการมุงเนนการตอบสนองความตองการ
ของลูกคา ดานการบริการที่มีคุณภาพ และหลากหลาย  
2. เพ่ิมความจงรักภักดี (Brand Loyalty) ที่ลูกคามีตอบริษัทฯ  
3. สรางความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาในระยะยาว เพ่ือใหบริษัทฯ เติบโตอยาง
ยั่งยืน  
4. เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันใหเหนือกวาคูแขงขันทั้งดาน การบริการ และบุคลากร  

 
 
 
 
 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาคนควาเรื่อง “  กลยุทธธุรกิจและกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน  : 

กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) ” ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยมี
แนวคิดและทฤษฏีที่จะนํามาเปนกรอบในการวิเคราะห  

 
2.1 แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ  

2.1.1 การวิเคราะหเชิงกลยทุธ (Strategic Analysis)  
- การวเิคราะหสภาพการแขงขนั (The five forces model)  
- การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
- แมททริกซ  อปุสรรค – โอกาส – จุดออน – จุดแข็ง (TOWS Matrix)  

2.1.2 การกําหนดกลยทุธ (Strategic Formulation)  
- กลยทุธระดับองคกร (Corporate Strategies)  

1. มุงเนนการเติบโต (Growth Strategy)  
2. การคงที่หรืออยูกับที ่(Stable Strategy)  
3. การหดตัว (Retrench Strategy)  

- กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)  
1. กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy)  
2. กลยุทธผูนําดานความแตกตาง (Differentiation Strategy)  
3. กลยุทธขายความแตกตาง (Differentiation focus strategy) 

- กลยุทธระดับหนาที ่(Functional Level)  
2.2 แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับกลยุทธการตลาด  
  2.2.1 กลยทุธการแบงสวนตลาด (STP Marketing Strategy) 

2.2.2 กลยทุธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)  
2.2.3 กลยทุธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM Strategy)  

  2.2.4 กลยทุธการสรางแบรนด (Brand Building) 
 
2.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของ



 2.1 แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ  
 

ปฏิบัติการตางๆ ทางดานการจัดการซึ่งจะเปนตัวกําหนดการดําเนินงานระยะยาวของ
องคกร ประกอบดวย การตรวจสอบสภาพแวดลอม (environment scanning) ทั้งภายในและ
ภายนอก การจัดทํากลยุทธ (Strategic formulation) ซึ่งแผนกลยุทธหรือแผนระยะยาว การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy implementation) และการประเมินผลและการควบคุม (evaluation 
and control) การจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารงานที่เก่ียวของกับการวางแผน (planning) 
การจัดองคการ (organizing) การอํานวยการ (directing) และการควบคุม (controlling) อัน
เก่ียวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติการทางดานกลยุทธของบริษัทหรืออีกนัยหน่ึง การบริหาร
เชิงกลยุทธ (Strategic management) : เปนขั้นตอนการบริหารและตัดสินใจเพ่ือพัฒนาใหบรรลุ
ภารกิจ (Mission) ขององคกร โดยสรางความสามารถขององคกรใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมทั้ง
ภายนอกและภายใน (ที่มา: อาจาย อารีย แผวสกุลพันธ (หวังแสงทอง) การจัดการเชิงกลยุทธ 
http://learners.in.th/blog/coursesallaus/309368)  
 
การจดัการเชิงกลยทุธประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน 4 ขั้นตอน คือ  
 
1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis)  
 
2. การกําหนดกลยทุธ (Strategic Formulation)  
 
3. การปฏิบัตติามกลยทุธ (Strategy Implementation)  
 
4. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://learners.in.th/blog/coursesallaus/309368)
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2.1.1 การวิเคราะหเชิงกลยทุธ (Strategic Analysis)  
 
การวิเคราะหสภาพการแขงขัน (The five forces model)  
 

โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานกฎหมายและ
การเมือง ดานเทคโนโลยี รวมกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรมน้ันประกอบกับ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร ทั้งทางดานโครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกรและ
ทรัพยากรแผนกตางๆในองคกรโดยนําปจจัยตางๆเหลาน้ีมาพิจารณาเพ่ือวิเคราะห SWOT แลว
นําขอมูลที่มีผลตอการดําเนินงานขององคกร เพ่ือใชเปนปจจัยดานยุทธศาสตร ทฤษฎีที่นํามาใช
ในการวิเคราะหเชิงกลยุทธ  

การวิเคราะหสภาพการแขงขัน โดยใชแนวทาง The five forces model ของ Michael   
E.Porterซ่ึงไดพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะหที่มีประโยชนในการสํารวจสภาพแวดลอมทางการ
แขงขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการแขงขันในรูปแรงกดดันพ้ืนฐานทางการแขงขัน 5 
ประการ คือ  

 

 
 

ภาพที่ 1  การแขงขันของอุตสาหกรรม (Five-Forces Model) 
ที่มา : http://www.theadvisoryfirm.com, 2554 

 

http://www.theadvisoryfirm.com
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1. การแขงขันจากคูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน (Intensity of rivalry among competing 
firms) ตลาดนี้ไมนาดึงดูดใจถามีคูแขงจํานวนมาก การแขงขันน้ีโดยทั่วไปสามารถเพ่ิมการ
แขงขันทางดานราคา ความแตกตางดานผลิตภัณฑและนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ  

 
2. อุปสรรคจากคูแขงที่เขามาใหมในตลาด (Threat of new entrants to the market) 

คูแขงใหมจะเปนอุปสรรคทางการแขงขันสําหรับธุรกิจเดิม ศักยภาพที่จะแยงสวนครองตลาดของ
คูแขงขันเดิม คูแขงขัน ใหมจะทําให เกิดการใชทรัพยากรมากขึ้นดวย  
 

3. อุปสรรคของผลิตภัณฑที่ทดแทนกันได (Treat of substitute products) ผลิตภัณฑ
ทดแทนกันจะทําใหเกิดขอจํากัดดานราคาของผลิตภัณฑ ธุรกิจที่มีการแขงขันที่ทดแทนกันได
ตองพยายามสรางความแตกตาง ทางการแขงขัน  
 

4. อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining power of the firm’s suppliers) 
อุตสาหกรรมนั้น ไมเปนที่นาดึงดูด ถาผูขายสามารถขึ้นราคาสินคาหรอืลดคุณภาพสินคา ผูขาย
มักมีแนวโนมที่จะเพ่ิมอํานาจตอรองเม่ือรวมกลุมกันหรือสินคาทดแทนมีนอยและสินคาน้ันเปน
สินคาจําเปน การปองกันที่ดีที่สุดคือ การสรางความสัมพันธกับผูขายหลายราย  
 

5. อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining power of the firm’s buyers) อุตสาหกรรมนั้น
ไมนาถึงดูดใจถาผูซ้ือ มีอํานาจตอรองสูง ผูซ้ือมีอํานาจตอรองเม่ือผูซ้ือรวมตัวกัน เมื่อไมมีความ
แตกตางของผลิตภัณฑ เมื่อตนทุนการเปล่ียนแปลงของผูซ้ือต่ํา หรือเม่ือผูซ้ือมีความไวตอราคา 
การปองกันที่ดีกวาคือการมอบขอเสมอที่ดีกวาใหผูซื้อจนผูซ้ือมิอาจปฏิเสธได  
 
 
การวิเคราะห สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ( SWOT Analysis)  
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือใน
การประเมินสถานการณ สําหรับองคกร หรือโครงการ ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็งและ
จุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลาน้ีตอการทํางานขององคกร 

 
 
 

 



    26 

 

 
ภาพที่ 2  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
ที่มา : http://www.theadvisoryfirm.com, 2554 

 
SWOT มาจากตัวยอภาษาอังกฤษ 4 ตัวไดแก  

-S  มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปน
ขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแขง็ดานการเงิน จุด
แข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล บริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการ
กําหนดกลยุทธการตลาด  

-W  มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน 
เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของบริษัท ซึง่บริษทัจะตองหา
วิธีในการแกปญหาน้ัน 

-O  มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการ
ที่สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งน้ันเปนผล
มาจากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใช
ประโยชนจากโอกาสน้ัน  

http://www.theadvisoryfirm.com
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-T  มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิด
จากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและ
พยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น  
วิเคราะหสถานการณของบริษัทดวย SWOT Analysis  
 

SWOT Analysis เปนเคร่ืองมือสําหรับวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths)  จุดออน 
(Weaknesses)  โอกาส (Opportunities)  และภัยคุกคามตางๆ (Threats) ดวยเครื่องมือนี้ จะ
ชวยใหคุณรับรูจุดแข็งที่คุณมีอยู, จุดออนที่คุณควรตองแกไขปรับปรุง, โอกาสที่สงผลดีตองาน 
หรือธุรกิจของคุณ และอุปสรรคที่ขัดขวางธุรกิจของคุณ  
 

1. Strengths (จุดแข็ง) ใหพิจารณาในประเด็นตอไปน้ี  
- อะไรคือความไดเปรียบที่คุณมีอยู  
- คุณทําสิ่งตางๆ ไดดีขนาดไหน (เม่ือเทียบกับคูแขง)  
- ทรัพยากรอะไร ที่คุณสามารถเขาถึงได (หรือหามาได) ในขณะที่คูแขงของ
คุณไมสามารถหาได หรือหามาไดดวยความยากลําบาก  

- ประเด็นอื่นๆ ที่คุณเห็นวามันคือจุดแข็งสําหรับธุรกิจของคุณ  
 

2. Weaknesses (จุดออน) ใหพิจารณาในประเด็นตอไปน้ี  
- อะไร คือสิ่งที่คุณ หรือคนรอบขางของคุณเห็นวาตองปรับปรุง  
- อะไร ที่คุณยังทําไดไมดีนัก  
- คูแขงของคุณ มีจุดแข็งในดานไหนบาง (น่ันจะกลายเปนจุดออนของเรา)  

 
3. Opportunities (โอกาส) ใหพิจารณาในประเด็นตอไปน้ี  

- การเปล่ียนแปลงภายนอก ที่มีผลดีตอธุรกิจของคุณมีอะไรบาง  
- แนวโนมที่นาสนใจที่คุณจะตองคอยจับตาด ูมีอะไรบาง  

 
4. Threats (ภัยคุกคาม) ใหพิจารณาในประเด็นตอไปน้ี  

- การเปล่ียนแปลงภายนอกอะไรบาง ที่จะเปนอุปสรรคกับธุรกิจของ คุณ 
- คูแขงของคุณ กําลังพยายามทําอะไรบาง ที่อาจสงผลกระทบกับเราในอนาคต 
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แมททริกซ อุปสรรค – โอกาส – จุดออน – จุดแข็ง (TOWS Matrix) 
 

หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็งจุดออนโอกาส 
และขอจํากัดแลว ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมททริกซ
โดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix  โดย TOWS Matrix เปนตารางการวเิคราะหทีนํ่าขอมูลที่
ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพ่ือกําหนดออกมาเปน
ยุทธศาสตรหรือกยุทธประเภทตาง ๆ 

 

 
ภาพที่ 3  แมททริกซ อุปสรรค-โอกาส-จุดออน-จุดแข็ง (TOWS Matrix) 
ที่มา: Michael E. Porter (1990)  

 
ในการนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร

และกลยทุธน้ัน จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดลอมทีเ่ปน

การระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคการสวนการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนโอกาสและขอจํากัดจะเปนการประเมินภายนอกองคการ กลาวไดวา 
ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค TOWS Matrix น้ีจะขึ้นอยูกับความสามารถใน
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ที่ละเอียดในทุกแงมุม เพราะถาวิเคราะหไม
ละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลทําใหการกําหนดกลยุทธทีอ่อกมาจะขาดความแหลมคม  

2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด จุดออนกับ
โอกาส และจุดออนกับขอจํากัด ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว 
ทําใหเกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ  
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- กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)  
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสพิจารณา

รวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก ตัวอยาง เชน กรมธนารักษ 
มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณที่ทันสมัย มีโอกาส คือ 
สามารถหารายไดจากการผลิตเหรียญได ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรในเชิงรุก คือ 
ยุทธศาสตรการรับจางผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและตางประเทศ  
 
- กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)  
 ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณา
รวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการมี
จุดแข็ง ขณะเดียวกันองคการก็เจอกับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอกที่องคการ
ควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได 
ตัวอยาง เชนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือ เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาส
การศึกษาใหแกประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีขอจํากัด คือ งบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐมีไมเพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งหนวยงานของตนเองอยูทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศได ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรเชิงปองกัน คือ ยุทธศาสตรการสรางความ
รวมมือกับโรงเรียนในพ้ืนที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 
- กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)  

ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณา
รวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการมี
โอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหม ๆ มาใชในการแกไขจุดออนที่องคการมีอยูได ตัวอยาง ระบบ
ราชการมักมีจุดออน คือ มีขั้นตอนการทํางานที่ยาว ใชเวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ 
โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชทั้งหมดสามารถนํามากําหนด
ยุทธศาสตรเชิงแกไข คือ ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชในการบริหารจัดการและในกระบวนการทํางานของราชการใหมากขึ้น  
(E-Administration)  
 
- กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)  

ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและขอจํากัดมา
พิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
องคการเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคการไมสามารถควบคุมได ตัวอยาง 
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ประเทศไทย จุดออน คือ ตองนําเขานํ้ามันดิบจากตางประเทศ ประกอบกับพบขอจํากัด คือ 
ราคานํ้ามันในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นอยางมาก ทั้งหมดนํามากําหนดยุทธศาสตรในเชิงรับ คือ 
ยุทธศาสตรการรณรงคประหยัดพลังงานทั่วประเทศอยางจริงจัง และยุทธศาสตรการหาพลังงาน
ทดแทนที่นําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยูมาใชมากขึ้น 

 
2.1.2 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation)  
 
แนวคิดและทฤษฏีการกําหนดกลยุทธ 3 ระดับ  

นําเปาหมายโดยรวมขององคกร และปจจัยทางยุทธศาสตรที่ไดมาพิจารณา เพ่ือกําหนด
กลยุทธในแตละระดับทั้งกลยุทธในระดับองคกร ระดับหนวยธุรกิจ และระดับหนวยงาน การ
ตัดสนิเลือกทางเลือก จากกระบวนการศึกษาตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ สามารถกําหนดกล
ยุทธทางเลือกดังตอไปน้ี 

 
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)  

การดําเนินกลยุทธระดับบริษัท จะพิจารณาถึงขอบเขตการดําเนินธุรกิจโดยรวมของ
องคกรวา องคกรจะดําเนินธุรกิจใดบาง หรือ เขาไปแขงขันในอุตสาหกรรมใด จะทําธุรกิจใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียว หรือ หลายประเภทอุตสาหกรรม และ ระบุทิศทางการเคลื่อนไหวใน
อนาคตวา จะขยายตัว คงที่ หรือ หดตัว ถาขยายตัว จะขยายตัวเขาไปในธุรกิจเดิม หรือ 
ขยายตัวไปสูธุรกิจใหมที่เก่ียวของกับธุรกิจเดิม หรือ ขยายตัวไปยังธุรกิจใหมที่ไมเก่ียวของกับ
ธุรกิจเดิม เพ่ือบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวของบริษัท 

 
กลยุทธระดับองคกร โดยทั่วไป ไดแก  
1. มุงเนนการเติบโต (Growth Strategy)  
2. การคงที่หรืออยูกับที่ (Stable Strategy)  
3. การหดตัว (Retrench Strategy)  
 
1. กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy)  

เม่ืออุตสาหกรรมเติบโต มีการแขงขันสูง และ คูแขงขันใชกลยุทธการแขงขันทางดาน
ราคาเพ่ือการเพ่ิมสวนแบงตลาด องคกรมักใชกลยุทธขยายตัวเพราะจะชวยลดตนทุน กลยุทธ
การเติบโตจึงเปนที่นิยมแพรหลายมาก กลยุทธการเติบโตมีความดึงดูดสูง การดําเนินกลยุทธ
การเติบโตแตละอยาง จะมีกลยุทธยอย เชน กลยุทธการมุงความเชี่ยวชาญ จะมีกลยุทธยอยคือ 
การเจริญเติบโตตามแนวดิ่ง และ การเจริญเติบโตตามแนวนอน และ กลยุทธการกระจายธุรกิจ 



    31 

จะมีกลยุทธยอย คือ การกระจายแบบเกาะกลุม และ การกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม กลยทุธ
การเติบโตเหลาน้ีสามารถพัฒนาจากภายใน หรือ ภายนอกกิจการก็ได 

1.1 การเติบโตแบบกระจุกตัว (Intensive Growth) ประกอบดวย  
   

- การเจาะตลาด (Market Penetration) เปนการเพ่ิมยอดขาย สวนแบงตลาดในตลาด
ปจจุบันของผลิตภัณฑในปจจุบัน โดยวิธีการตางๆ เชน เพ่ิมจํานวนพนักงานขาย เพ่ิม
การสงเสริมการขาย  

 
- การพัฒนาตลาด (Market Development) เปนการเขาสูตลาดใหม หรือ กลุมลูกคา
ในพ้ืนที่ใหม ของผลิตภัณฑปจจุบัน  
 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เปนการพัฒนา ปรับปรุง สินคา 
บริการ ใหมีรูปลักษณใหม หรือ มีคุณภาพดีขึ้น ในตลาดปจจุบัน  

 
- การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Diversification) เขาสูตลาดใหม เปนการขยายสินคา
ใหม เขาสูตลาดใหม  
 

การเลือกใชกลยุทธ Product / Market Strategy จะสัมพันธกับวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ ดังน้ี ในชวงเติบโตระยะแรกควรใชกลยุทธการเจาะตลาด เม่ือผลิตภัณฑเขา
สูจุดอิ่มตัวตองมีการพัฒนาสายผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมรายได เม่ือตลาดเกาอิ่มตัว ก็ตองใช
กลยุทธการพัฒนาตลาดใหม ในขณะเดียวกันควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ือทําให
ธุรกิจมีการเติบโตที่ยั่งยืน เม่ือเขาสูชวงวัฏจักร ถดถอย ธุรกิจจําเปนตองมีการขยายไป
ทําธุรกิจที่แตกตาง ไปทําสินคาใหม เขาสูตลาดใหม  

 
1.2. การเติบโตแบบรวมตัว (Integrative Growth)  

เปนการอาศัย ความเชี่ยวชาญ (Concentration) ของกิจการ ในการเติบโตโดย
การใชทรัพยากรทุกอยางของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียว บริษัทจะมุงสายผลิตภัณฑ
เพียงอยางเดียว ตลาดแหงเดียว หรือ เทคโนโลยีอยางเดียวกลยุทธการมุงความ
เช่ียวชาญจะชวยใหบริษัททุมเวลา พลัง และ ทรัพยากรไปยังการคิดคนผลิตภัณฑได
อยางเต็มที ่ดังน้ัน จึงสามารถแขงขันไดดีกวาภายในอุตสาหกรรมกลยุทธการรวมธุรกิจ
โดยอาศัยความเช่ียวชาญ เหมาะสําหรับธุรกิจทีมี่โอกาสกาวหนา สามารถทํากําไรที่จะ
ขยายกิจการ ซ่ึงประกอบดวยกลยุทธ 2 อยาง คือ การเติบโตตามแนวนอน และ แนวดิ่ง  
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-กลยุทธการเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy)  
การ เจริญเติบโตตามแนวนอน เหมาะสมกับบริษัทที่มีฐานะการแขงขันปาน

กลางที่ตองการให บริษัทมกีารปรากฏตัวเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือการขยายการดําเนินงานของ
บริษัท บริษัทจะขยายตัวไปยังสวนของตลาดอื่น ภายในตลาดปจจุบันของบริษัท หรือ 
การเขาไปสูพ้ืนที่อื่นของประเทศ โดยทั่วไปเปาหมายคือ การเพ่ิมยอดขายและกําไรของ
ธุรกิจในขณะน้ีของบริษัท บริษัทสามารถลดคาใชจายทางการตลาดและเพ่ิมผลลิตได
มากขึ้น และ การลดการเขาไปสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันลงได บริษัทสามารถ
เจริญเติบโต โดยการพัฒนาจากทั้งภายในและภายนอกโดยทั่วไปการเจริญเติบโตตาม
แนวนอนจากภายนอกจะถูกเรียกวา การรวมธุรกิจตามแนวนอน (Horizontal 
Integration) การรวมธุรกิจตามแนวนอน คือ การที่บริษัทหน่ึงรวมกับอีกบริษัทหน่ึง
ภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเจริญเติบโตแนวนอนจากภายนอก จะมาจากการซ้ือ
กิจการคูแขงขันก็ไดแตอาจจะถูกแทรกแซงจากรัฐบาลเพ่ือการปองกันการผูกขาด 
นอกจากน้ีการซื้อคูแขงขันรายสําคัญจะตองใชเงินจํานวนมาก และทําใหบริษัทตองมี
หน้ีสินสูง ซ่ึงหากคิดวามีความเสี่ยงเกินไป บริษัทก็จะใชวิธีขยายตัวจากภายในแทนการ
ซ้ือกิจการ  

 
- กลยุทธการเติบโตตามแนวดิ่ง (Vertical Integration)  

การเขาไปดําเนินกิจการใหมที่สัมพันธกับธุรกิจเดิม ในแงเปนธุรกิจ
จัดหาวัตถุดิบ หรือ จัดจําหนายผลิตภัณฑใหแกบริษัทของเรา การเติบโตตามแนวดิ่งไป
ทางหลัง หรือ การรวมธุรกิจไปขางหลัง (Backward Vertical Growth) คือ การเขาไป
ดําเนินธุรกิจที่เปนกิจการจัดหาวัตถุดิบใหแกบริษัทของเรา การเติบโตตามแนวดิ่งไป
ทางหนา หรือ การรวมธุรกิจไปทางหนา (Forward Vertical Growth) คือ การเขาไป
ดําเนินกิจการที่เปนธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑใหกับบริษัท (ลูกคา) ทําใหไดเขาไปสู
ชองทางการตลาดที่อยูใกลชิดลูกคามากขึ้นโดยทั่วไปอุตสาหกรรมที่ใชกลยุทธการ
เติบโตตามแนวดิ่ง ไดแก นํ้ามัน โลหะ รถยนต และ ผลิตภัณฑปาไม ขอดีของกลยุทธ
การเติบโตตามแนวดิ่ง คือ การลดตนทุนและการควบคุมงานทําไดดีขึ้น บรษิทัทีเ่ขมแขง็
สามารถเพ่ิมความไดเปรียบทางการแขงขันภายใตอุตสาหกรรมที่ดึงดูดได ทั้งที่โดย
ปกติการรวมธุรกิจไปทางหลังจะทํากําไรสูงกวาการรวมธุรกิจไปทางหนา การรวมธุรกิจ
ไปทางหลังสามารถลดความคลองตัวทางกลยุทธของบริษัทลงได จากการสราง
ทรัพยสินราคาสูงยากตอการขาย และสรางสิ่งกีดขวางตอการออกไปจากอุตสาหกรรม
น้ันดวยการขาย และสรางสิ่งกีดขวางตอการออกไปจากอุตสาหกรรมน้ันดวย  
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1.3 การเติบโตแบบกระจายธุรกิจ (Diversification)  
การกระจายธุรกิจ คือ กลยุทธการเติบโตของบริษัทที่ผลิตภัณฑแตกตางกันถูก

เพ่ิมเขามาภายในบริษัท ผลิตภัณฑใหมเหลาน้ีอาจจะถูกพัฒนาจากภายใน หรือ ซ้ือจาก
ภายนอก และ อาจจะเกี่ยวของกัน (เกาะกลุม) หรือ ไมเก่ียวของกัน (ไมเกาะกลุม) กับ
ผลิตภัณฑขณะน้ีของบริษัท 

- การกระจายธุรกิจแบบสัมพันธกับธุรกิจเดิม (Related Diversification 
or Concentric Diversification) การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุมน้ี เปนการเพ่ิม
ผลิตภัณฑ (หนวยธุรกิจ) ที่เก่ียวของกันเช่ือมโยงกันเขามาในกิจการ ผลิตภัณฑที่เพ่ิม
เขามาใหมอาจมีลักษณะคลายคลึงกับผลิตภัณฑเดิม หรือ ใชความรูในสินคา เทคโนโลยี
เดิม กิจกรรมการตลาด และ ทักษะทางการบริหารที่คลายคลึงกับที่มีอยูเดิม ผลิตภัณฑ
ใหมจะเก่ียวพันกับผลิตภัณฑเดิมของบริษัท ที่สามารถเสริมพลังทางการตลาดและ
ผลิตภัณฑแกบริษัทได บริษัทสามารถเพ่ิมยอดขายและ/หรือ ลดตนทุนของผลิตภัณฑ
ลงไดจากการประหยัดจากขนาด การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุมจะเหมาะที่สุดกับ
บริษัทที่ตองการใชประโยชนจากจุดแข็ง คือ ทักษะ สินทรัพยที่มี หรือ ช่ือเสียงของ
ธุรกิจเดิม เชน เดิมทํานมสด UHT ตอมาขยายมาทํา นมถั่วเหลือง  

- การกระจายธุรกิจแบบไมสัมพันธกับธุรกิจเดิม  (Unrelated 
Diversification or Conglomerate) การกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม คือ การเพ่ิม
ผลิตภัณฑ (หนวยธุรกิจ) ที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจเดิม ไมไดใชเทคโนโลยีที่มีอยู ตลาด
หรือกลุมเปาหมายไมใชกลุมเดิม เขามาในบริษัทบริษัทที่ใชกลยุทธการกระจายธุรกิจ
แบบไมเกาะกลุม เนื่องจากตองการผลตอบแทนจากการลงทุน ลดความเสี่ยง ปองกัน
การถูกครอบงํา หรือ จัดการกับกระแสเงินสดใหมีตอเน่ือง  

 
2. กลยุทธการอยูคงที ่(Stability Strategy)  

การอยูคงที่จะเหมาะสมที่สุดกับ ธุรกิจที่อยูภายในอุตสาหกรรมที่มี ความดึงดูดปาน
กลาง มีสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงนอย หรือ มีความไมแนนอนนอย อุตสาหกรรมไมมีการ
เติบโต หรือ เติบโตต่ํา การขยายตัวตองใชเงินทุนมากกวาผลตอบแทนที่จะไดรับ หรือ ธุรกิจ
หลีกเล่ียงการเปนธุรกิจผูกขาด และ การขยายตัวอาจไมสามารถรักษาคุณภาพสินคาและบริการ
ไดดวยการใชปรัชญาของการกาวไปอยางม่ันคง กลยุทธที่สําคัญของบริษัทจะไมมีการ
เปล่ียนแปลง เพ่ือการเพ่ิมขอไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัท จะมุงทรัพยากรไปยังธุรกิจใน
ขณะน้ี และ รักษาภารกิจและเปาหมายอยางเดิมไว บริษัทจะเพ่ิมระดับความสําเร็จของบริษัท
ดวยเปอรเซ็นตที่เทากันทุกป การตัดสินใจเชิงกลยทุธที่สําคัญของบริษทัจะอยูที่การปรบัปรงุการ
ดําเนินงานใหดีขึ้น กลยุทธการอยูคงที่ของบริษัท ไดแก  
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2.1 กลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) บริษัทจะบริหารงานตาม
แนวทางเดิมอยูตอไป และปรับปรุงเปาหมายของบริษัทตามภาวะเงินเฟอเทานั้น 
ความสําเร็จของกลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู กับการไมเปล่ียนแปลงทั้ง
สภาพแวดลอมภายในภายนอกบริษัท และ การดําเนินงานของบริษัทกําลังดําเนินไป
ดวยดี บริษัทจึงไมตองเปล่ียนแปลงอะไร  
2.2 กลยุทธการทํากําไร (Profit Strategy) บริษัทจะเสียสละการเจริญเติบโตใน
อนาคตเพ่ือการทํากําไรในขณะนี้ ผลที่เกิดขึ้นมักจะเปนความสําเร็จระยะสั้นและการ
หยุดชะงักในระยะยาว ดวยการลดคาใชจายในการวิจัย และ พัฒนาการบํารุงรักษา หรือ 
การโฆษณา กําไรระยะสั้นจะเพ่ิมสูงขึ้น และผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลเพ่ิมสูงขึ้น 
ตัวอยาง สายการบินอเมริกาหลายสายไดถูกกลาวหาในป 2523 วาพวกเขาไดลด
คาใชจายบํารุงรักษาและตัดทอนการซ้ือ  
2.3 กลยุทธการหยุดชั่วคราว หรือ กาวไปอยางรอบคอบ (Pause/ proceed with 
caution strategy) เคร่ืองบินลําใหมลง เพ่ือที่บริษัทจะทํากําไรไดระหวางที่มีการ
แขงขันดานราคาอยางรุนแรงบริษัทอาจขาดประสิทธิภาพ หรือ บริหารงานไมได
ภายหลังการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วอยูระยะหน่ึง การเพิ่มหนวยธุรกิจใหมเขามาทาํให
ขาดแคลนทรัพยากร ผูบริหารควรใชกลยุทธการหยุดช่ัวคราว ลดระดับเปาหมายของ
บริษัทลง เพ่ือใหบริษัทสามารถรวบรวมทรัพยากรของบริษัทได ผูบริหารเห็นวา กล
ยุทธการเจริญเติบโตไมสามารถใชไดอีกตอไป ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชจัดบริษัทใหเปน
ระเบียบ หรือ บริษัทอาจจะกาวไปอยางรอบคอบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดลอมที่สําคัญบางอยาง เชน เพราะวาเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบอยาง
กะทันหัน รัฐบาลออกขอบังคับใหม หรือ สภาพเศรษฐกิจไมดี  
 

3.กลยุทธการตัดทอน หรือหดตัว (Retrenchment Strategies)  
กลยุทธการตัดทอนคอนขางจะไมเปนที่นิยมใชกัน เพราะวาการตัดทอนจะดูเสมือนกับ

ความลมเหลว การดําเนินงานกอนหนาน้ีใชกลยุทธผิดพลาด การใชกลยุทธตัดทอนบริษัท และ 
ผูบริหารระดับสูง จะถูกกดดันอยางมากเพ่ือการปรับปรุงผลการดําเนินงานใหดีขึ้น มิฉะน้ันแลว 
อาจจะถูกออกจากงาน  

 
3.1 กลยุทธการตลาดเก็บเกี่ยว (Market Harvest Strategy) หมายถึง การที่องคกร
ดําเนินธุรกิจโดยการเก็บเก่ียวผลประโยชนจากสิ่งที่ลงทุนไปแลวเทาน้ัน โดยจะงดการ
ลงทุนใหมเพ่ิมเติม และจํากดัการใชจายใหนอยที่สุดเพียงเพ่ือใหกิจการสามารถประคอง
ตัวในการเก็บเก่ียวผลประโยชนที่พึงไดเทาน้ัน  
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3.2 กลยุทธการตลาดเก็บเกี่ยว (Market Harvest Strategy) กลยุทธการฟนฟู จะมุง
การปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น กลยุทธการฟนฟู จะเหมาะสมเม่ือ
บริษัทอยูภายใตอุตสาหกรรมที่ดึงดูดสูง และมีปญหาทั่วไปแตไมรายแรง 
3.3 กลยุทธการไมลงทุน หรือ ขายทิ้งกิจการบางสวน (Divestment Strategy) กล
ยุทธการไมลงทุนจะเหมาะสมตอเมื่อบริษัทมีหนวยธุรกิจ (SBU) ที่มีผลการดําเนินงาน
ไมดี หรือ ตอเม่ือหนวยธุรกิจน้ี ไมสอดคลองกับหนวยธุรกิจอื่นของบริษัท การไมลงทุน
จะเหมาะสม เปนพิเศษ เมื่อหนวยธุรกิจออนแออยูในอุตสาหกรรมที่ดึงดูดตํ่า การไม
ลงทุนจะเปนกลยุทธที่นิยมของบริษัทที่เม่ือกอนหนาที่ไดใชกลยุทธการเจริญเติบโตโดย
การขยายจากภายนอกอีกสถานการณหนึ่งที่เหมาะสมตอการไมลงทุนคือ เม่ือหนวย
ธุรกิจตองการทรัพยากรเพ่ือการแขงขันเปนจํานวนมากกวาที่บริษัทจะหาได บริษัทจะ
เลือกการไมลงทุนแทนการใชการฟนฟู ที่เจ็บปวดมากกวา การไมลงทุน ลงทุน หรือ 
ขายทิ้งกิจการบางสวน (Divestment Strategy)  
3.4 กลยุทธบริษัทเชลย (Captive Company Strategy) บริษัทเชลย หรือ บริษัทใน
อาณัติ คือ บริษัทที่จําหนายผลิตภัณฑสวนใหญใหแกลูกคาเพียงหน่ึงราย บริษัทจะ
เลือกใชกลยุทธเชลย เน่ืองจากไมสามารถสรางความเขมแข็งแกฐานะทางการตลาดของ
บริษัทได การพ่ึงพาเชนน้ี จะเปนความเสี่ยงอยางหน่ึง เม่ือบริษัทเชลยผูกติดอยูกับ
โชคชะตาของบริษัทผูควบคุม แตถาบริษัทเชลยสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาราย
สําคัญไวได กลยุทธบริษัทเชลยก็จะสามารถทํากําไรไดกลยุทธบริษัทเชลยจะคลายคลึง
กับกลยุทธการไมลงทุน แตแทนที่จะขายหนวยธุรกิจ (สายผลิตภัณฑ) ไป บริษัทจะลด
ขอบเขตกิจกรรมบางอยางของหนวยธุรกิจลง และกลายเปน เชลย ของบริษัทอื่นไป 
ดวยวิธีการนี ้บริษัทจะลดคาใชจายและสรางความมั่นคงขึ้นมาไดดวย ความสัมพันธกับ
บริษัทที่เขมแข็งกวา ดวยขอตกลงกับลูกคารายสําคัญคือ บริษัทเชลยจะรับประกันการ
จัดจําหนายผลิตภัณฑดวยราคามิตรภาพ เพ่ือจะไดรับการสั่งซ้ือระยะยาวจํานวนมาก 
จากกิจการที่เขมแข็ง อยางนอยที่สุด 75 % ของผลิตภัณฑของบริษัทเชลยจะจําหนาย
แกผูซื้อรายเดียว ดังน้ัน บริษัทเชลยสามารถลดคาใชจายทางการตลาด และพัฒนา
ตารางเวลาการผลิตระยะยาวที่ลดตนทุนได กลยุทธนี้นิยมใชกับบริษัทเล็กที่มีฐานะการ
แขงขันออนแอ  
3.5 กลยุทธการเลิกดําเนินงาน (Liquidation Strategy) กลยุทธการเลิกดําเนินงาน 
จะถูกใชเม่ือกลยุทธการตัดทอนขางตนไมบรรลุความสําเร็จ และ เลิกการดําเนินงานแต
แรกจะรักษาผลประโยชนของผูถือหุนไดดีกวาปลอยใหลมละลาย การเลิกดําเนินงาน
อาจถูกมองวาเปนการยอมรับความลมเหลวของผูบริหาร ดังน้ัน ช่ือเสยีงและความภมิูใจ
ของพวกเขาจะเสียไปเหมือนกับการสูญเสียงานและทรัพยสิน กลยุทธการเลิกการ
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ดําเนินงานจะเหมาะสมกับบริษัทที่มีฐานะการแขงขันที่ออนแอ ภายในอตุสาหกรรมทีไ่ม
ดึงดูดเลย การพิจารณาใชกลยุทธของกิจการ ที่ดําเนินงานอยูภายในอุตสาหกรรมเดียว 
หรือ ตลาดเดียว ตองพิจารณาทิศทางโดยรวมของกิจการ ผูบริหารตองกําหนดกลยุทธ
ของกิจการขึ้นมาโดยการวิเคราะห จาก Model of Corporate Strategies (1) ความนา
ดึงดูดของอุตสาหกรรม (Industry Attractiveness) (2) ตําแหนงการแขงขัน / ความ
แข็งแกรงของธุรกิจภายใจอุตสาหกรรม (Business Strength) การวิเคราะหเชนนี ้จะอยู
บนรากฐานของการวิเคราะห SWOT  
 

กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy)  
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) คือ การผสมผสานและเช่ือมโยงกันของ

ขอตกลงและกิจกรรมในองคกร เพ่ือสราง ความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความสามารถหลัก
ในตลาดใดตลาดหนึ่ง Micheal   E. Porter กลาววาองคกรน้ันสามารถแขงขันใน 3 ลักษณะ คือ
ผูนําดานตนทุน/สรางความแตกตาง/การมุงเนน หรือที่เรียกวากลยุทธพ้ืนฐาน (Generic 
Strategies)  
 

- กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy)  
กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยตนทุนการดําเนินงานที่ต่ํา

กวา ภายใตความเสี่ยงเทากัน ความเสี่ยงของการใชกลยุทธผูนําดานตนทุน ไดแกงาย
ตอการลอกเลียนแบบการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือความนิยมของลูกคา  

 
- กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy)  

กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความแตกตางของสินคา/
บริการ ความเสี่ยงของการใชกลยุทธความแตกตาง ไดแกการเสนอคุณคาที่ลูกคาไม
ตองการ หรือลูกคารูสึกวาไมคุมกับราคา การเลียนแบบจากคูแขงกลยุทธการสรางความ
แตกตางมักใชการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความแตกตาง ไมวา
จะเปนการวิจัยเพื่อหาความตองการของผูบริโภค หรือการพัฒนาสินคาใหม  

 
- กลยุทธแบบมุงเนน (Focus)  

กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการเนนความชํานาญใน
บางเรื่อง (Specialize in some way) เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน กลุม
ลูกคาเฉพาะ สินคาเฉพาะ หรือพ้ืนที่บางพ้ืนที่ องคกรสามารถสรางคุณคาดวยการ
ผสมผสานการมุงเนนกับการสรางความแตกตางหรือการเปนผูนําดานตนทุน 
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กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)  

กลยุทธระดับหนาที ่ (Functional level strategy) เปนการสรางใหเกิดขอไดเปรียบ
ทางการแขงขัน (Competitive advantage) ซ่ึงเปนสาเหตุใหธุรกิจประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับ
คุณคา (Value) ซ่ึงองคการสามารถสรางลูกคาได งานของการสรางคุณคาเกิดขึ้นภายในจาก
หนาที่ตาง ๆ ซ่ึงอยูภายในธุรกิจ หนาที่เหลาน้ีจะตองเช่ือมโยง จะตองสอดคลองกันเปน
โครงสรางงาน ซ่ึงเรียกวาเครือขายในการสรางคุณคา (value chain) โครงรางน้ีสมมุติวาทุก
หนาที่ภายในธุรกิจสามารถที่จะผลิตมูลคาสําหรับลูกคา ทุกหนาที่มีสวนสรางคุณคาสําหรับ
ลูกคา (Customer value) และขอไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive advantage) โดย
คํานึงถึงคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการสงมองคุณคา (Value delivery) 
ใหกับลูกคา มีดังน้ี  
 

1. การตลาด (marketing) การใชเครื่องมือการตลาด โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ
ลูกคา    โดยใชตนทุนที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธไดทันเวลา  
2. การปฏิบัติการ (Operations) หรือ การผลิต (production) มีความสมํ่าเสมอใน
การผลิตสินคาใหสอดคลองกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยกอใหเกิดผลเสียต่ําสดุ
และเกิดผลผลิตสูงสุด และมีความรวดเร็วในการปรับเขาหาความตองการซื้อของลูกคา
ได  
3. การวิจัยและพัฒนา (research and development) เปนการประสมประสานความ
ตองการของลูกคากับความสามารถในการผลิต เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหม  
4. การบัญช ี(Accounting) โดยการจัดหาขอมูลขาวสารเพ่ือการตัดสินใจ สรางความ
เรียบงายและลดคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูล และเพ่ือนําขอมูลกลับมาใชได
ทันทวงที  
5. การเงิน (Financial) การใชกลยุทธทางการเงิน เพ่ือความอยูรอด ความเจริญเติบโต 
และความคลองตัวทางดานการเงินเพ่ือใหเกิดกําไรสูงสุด (Profit maximization) และ 
ความมั่งคั่งสูงสุด (Wealth maximization)  
6. การจัดซ้ือ (Purchasing) การคัดเลือกผูขายที่มีคุณภาพ เจรจาตอรองดานราคาที่
เหมาะสม การสงมอบทันทวงที ปองกันไมใหเกิดสินคาเกินความจําเปนและไมใหเกิด
การขาดแคลน  
7. การบริหารงานบุคคล (Human resource management) การจัดหา และการ
ฝกอบรมกําลังคนใหเหมาะสมกับลักษณะงาน  
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2.2 แนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับกลยุทธการตลาด  
 
2.2.1 กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP Marketing Strategy)  

บริษัทไมสามารถสนองตอบความตองการของลูกคาในตลาดไดหมดทุกคน เน่ืองจาก
ผูบริโภคมีจํานวนมากและมีความตองการซื้อสินคาที่หลากหลาย ดังน้ันบริษัทจึงจําเปนที่จะตอง
ทําการแบงสวนตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ ผูขายจะทํา
การแบงสวนตลาดหลัก ๆ ซ่ึงตลาดหลัก ๆ เหลาน้ีจะนํามาทําการกําหนดกลุมเปาหมายโดย
กลุมเปาหมายจะกําหนดเพียงกลุมเดียวหรือมากกวา 1 กลุม แลวทําการพัฒนาผลิตภัณฑและ
โปรแกรมการตลาดเพ่ือจะนํามาใชในตลาดแตละกลุม ซ่ึงแทนที่จะทําการตลาดแบบกระจัด
กระจาย แตจะมุงเนนไปที่ผูซ้ือที่มีโอกาสที่จะพึงพอใจมากที่สุดแทน  

 
การตลาดเปาหมาย (Target Marketing) มี 3 ขั้นตอนดังน้ี  

1.กําหนดและแบงกลุมผูซ้ือที่มีความตองการ และความชอบคลายกันออกเปนกลุม ๆ    
(เรียกวา การแบงสวนตลาด “market segmentation”)  
2. เลือกตลาดที่จะเขาไปซ่ึงจะเลือกเขาเพียงตลาดเดียวหรือหลายตลาด  
(เรียกวา การเลือกตลาดเปาหมาย “market targeting”)  
3. สําหรับในแตละตลาดเปาหมาย จะตองทําการสรางและสื่อสารสิ่งที่บริษัทตองการ 
เสนอใหตลาดไดรับรู (เรียกวา การวางตําแหนงในตลาด “market positioning”)  
 

การตลาดแบบแบงตลาดออกเปนกลุมๆ หรือการตลาดเปาหมาย (Segment Marketing)  
เปนสวนตลาดที่ประกอบดวย กลุมของผูบริโภคที่มีความตองการคลาย ๆ กัน เชน แบง

ผูซ้ือหุนสามัญออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูซื้อหุนสามัญไวเพ่ือลงทุน(ระยะยาว) กับกลุมผูซ้ือหุน
สามัญไวเพ่ือเก็งกําไร(ระยะสั้น) เราตองระวังอยาสับสนระหวาง “segment” กับ “sector” เชน  
บริษัทหลักทรัพยกลาววาจะกําหนดกลุมเปาหมายเปนกลุมผูซ้ือที่เปนวัยหนุมสาว เปนกลุมที่มี
รายไดปานกลาง ปญหาอยูที่วา กลุมผูซื้อหุนสามัญที่เปนวัยหนุมสาวและกลุมที่มีรายไดปาน
กลางนั้นอาจมีความตอง การลงทุนที่แตกตางกัน โดยบางคนอาจะตองการลงทุนในระยะยาว 
สวนคนอื่น ๆ อาจจะตองการลงทุนในระยะสั้นก็ได เพราะฉะน้ันกลุมที่เปนวัยหนุมสาวที่มีรายได
ปานกลาง เราเรียกวา “sector” ไมใช “segment” 
 
 หนาที่ของนักการตลาดไมใชผูสราง “Segment” หรือผูทําใหเกิดตลาด แตหนาที่ของ
นักการตลาด คือ การแบงตลาดออกเปนกลุม ๆ (segments) และทําการตัดสินใจเลือก
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กลุมเปาหมาย การตลาดเปาหมาย มีขอดีมากกวาการตลาดแบบมวลชน (mass marketing) 
ดังน้ี  

- บริษัทสามารถพัฒนาการบริการที่เหมาะสมสําหรับตลาดแตละกลุม  
- บริษัทสามารถช้ีชองทางลงทุนในหุนสามัญที่เหมาะสมสําหรับตลาดแตละกลุมได  
- บริษัทสามารถเลือกชองทางการสื่อสารที่ดีที่สุดไดงายยิ่งขึ้น  

 
สรุป Segment Marketing   เปนการตลาดที่ผูขายจะแบงตลาดออกเปนกลุม 

ๆ แลวเลือกที่จะเขาไปทําการตลาดเฉพาะกับกลุมที่เห็นวามีขีดความสามารถจะทําได
จากน้ันก็พัฒนาสวนประสมการตลาดเขาไปเสนอโดยตลาดกลุมเดียวกันใชสูตรเดียวกัน
ตลาดตางกลุมใชตางสูตรกัน  
 

2.2.2 กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy)  
สิ่งที่จะสนองความตองการของลูกคาได มีอยู 7 ประการ คือ สินคาหรือบริการ   ราคา   

สถานที่หรือกิจกรรม   การสงเสริมการตลาด   ความสามารถของพนักงาน   การออกแบบ
สถานที่กระบวนการทํางาน   ทั้ง   7   ประการจะตองสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือใหสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางกลมกลืน โดยอางอิงทฤษฎีของ Philip Kotler 
 
1.สินคาหรือบริการ (Product) ตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ ที่สามารถนําไปสรางความสนใจ ทําให
เกิดความตองการใชงานตามความตองการแลวผูเกิดความพึงพอใจ ไมวาจะเปน สินคา วัตถุ 
บริการ บุคลากรผลิตภัณฑของธุรกิจตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย คือ บริการซ้ือขายหลักทรัพย  
ไมวาจะเปนการใหบริการตามประเภทลูกคา การจัดสรรหุนจองใหกับลูกคา การชําระบัญชีซ้ือ
ขายหลักทรัพย และอุปกรณการซ้ือขาย  บริการขอมูลขาวสาร ประกอบดวย ชนิดของสื่อ 
ประเภทขอมูลขาวสารและการบริการสงขอมูลขาวสาร บริการใหคําปรึกษาและคําแนะนําการ
ลงทุน ประกอบดวย เนื้อหาการอบรมการลงทุนและวิทยาการฝกอบรม  อาคารสถานที ่
ประกอบดวย ลักษณะการจัดแบงหองคาและสิง่อํานวยความสะดวกภายในหองคา และช่ือเสียง
และภาพพจนของบริษัท 

 
2.ราคา  (Price) ราคาตัวสินคาหรือบริการ หรือเปนมูลคาที่ทางผูซ้ือใหมาไดเพ่ือแลกกับการได
ใชสินคาหรือบริการน้ันๆ  ราคาเปนปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอทุกธุรกิจ และ
กอใหเกิดรายไดแกธุรกิจ แตในขณะเดียวกันราคากเ็ปนสวนประสมทางการตลาดที่ปรับเปล่ียน
ไดงายเม่ือเทียบกับสวนประสมทางการตลาดอื่น ๆ ดังเชนกรณีของ Schwab.com  หรือ 
Charles Schwab ที่เปนบริษัทโบรกเกอรใหญที่สุดของประเทศอเมริกา ที่เสนอสวนลด
คาบริการ บริษัทใชเว็บไซตสรางสรรคการบริการทีเ่ปนนวัตกรรมใหมโดยรวมเอาสิ่งที่สัมผัสได
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ระดับสูงและเทคโนโลยีระดับสูง (High – Touch and High – Tech) เขาไวดวยกัน  Schwab เป
นหน่ึงในบริษัทแรกที่เร่ิมใชระบบการสั่งซ้ือขายทางออนไลน  ปจจุบันมีลูกคา 7.7 ลานรายอยูใน
เครือขายการคาทางออนไลน  Schwab หลีกเล่ียงการแขงขันดานราคากับคูแขงขันที่เสนอราคา
ต่ํากวา (เชน  Ameritrade.com)  โดยใหบริการทดแทนดวยการเปนแหลงที่รวบรวมสารสนเทศ
ทางดานการเงินและรายละเอียดของบริษัทตาง ๆ อยางครอบคลุมกวางขวางมากที่สุดเทาที่จะ
พบไดทางออนไลน อาทิเชน  สารสนเทศทางบัญชีและรายละเอียดเก่ียวกับเจาของจาก
ผลการวิจัยของโบรกเกอร รายยอย  รายงานราคาซ้ือขายตามเวลาจริง  โปรแกรมซื้อขาย
หลังจากปดตลาด  ศูนยกลางการเรียนรูของ Schwab  รายงานสดตามเหตุการณที่เกิดขึ้น  
สนทนาทางออนไลนกับตัวแทนฝายบริการลูกคาของบริษัท บริการการลงทุนทั่วโลก และบริการ
สงสารสนเทศของตลาดที่ปรับใหทันสมัยทางอีเมล Schwab  เปนผู นําคูแขงขันตอไปโดยใช
หลักการพ้ืนฐาน 3ประการ ได แก  การบริการที่เหนือกวา (ทางระบบออนไลน โทรศัพทและ
สํานักงานสาขาประจําทองถิ่น) ผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม และการลดคาบริการ  
 
3.สถานที่หรือกิจกรรม (Place) สถานที ่หรือ กิจกรรมตางๆที่ทางองคกรกําหนดขึ้นมาเพ่ือใหมี
การนําสงสินคาหรือบริการไปยังกลุมลุกคาได อยางทั่วถึง ไมวาจะเปน รานคา การสงมอบ
บริการ หรือแมแตการซ้ือขายผานทางอินเตอรเน็ต  ชองทางการจัดจําหนายในการซ้ือขาย
หลักทรัพยจึงเปนการใหบริการผานตัวแทน รวมถึงการใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกสประ
กอบดวยการใหความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพย ไดแก การซ้ือขายหลักทรัพยโดยตรงใน 
หองคา การซ้ือขายหลักทรพัยทางโทรศัพท การสั่งซื้อขายลวงหนา เปนตน รวมถึงการคนหา
ลูกคาใหม ไดแก พนักงานบริษัทออกไปหาลูกคาโดยตรงหรือใหลูกคามาติดตอเปดบัญชีเอง ซ่ึง
ในการเขาถึงบริการน้ันไมใชแตเฉพาะการเนนทางกายภาพเทาน้ัน แตยังรวมถึงการติดตอสื่อ
สาร ดังนั้นประเภทของชองทางการจัดจําหนายและความครอบคลุมจะเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
เขาถึงบริการอีกดวย 

 
4.การสงเสริมการตลาด (Promotion)  การสงเสริม หรือกิจกรรมที่ใชในการสื่อสารเพ่ือกระตุน
หรือจูงใจใหเกิดความตองการที่จะซ้ือ การสงเสริมการตลาดหมายถงึวิธีการสื่อสารทุกวิธ ีทั้งการ
ใชตัวบุคคล สื่อชนิดตางๆ การจัดกิจกรรมเสริม ในธุรกิจตัวแทนซ้ือขายหลักทรัพยการสงเสริม
การตลาดสามารถแบงเปน 2 ประเภท  ไดแก 1. การใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คือ การแจง 
ข าวสารการให บริการผ านสื่อต างๆ เช น ลูกคาเดิมที่เคยมาใชบริการ การส  งเอกสาร
ประชาสัมพันธทางไปรษณีย โทรทัศน เปนตน 2. การสงเสริมการขาย คือ การจัดใหมีการลด
แลกแจกแถม เพ่ือกระตุนใหลูกคามาใชบริการมากขึ้น เชน การจัดสรรหุนจองเพ่ือจูงใจ  การ
เล้ียงฉลองในเทศกาลตางๆ เปนตน 
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5.ความสามารถของพนักงาน (People) บริษัทพยายามสรางการจูงใจพนักงานใหรูสึกมีความพึง
พอใจตอลูกคา และแสดงความสามารถอยางเต็มที่ มีทัศนคติและมีคานิยมที่ดีตอการบริการ 
ปจจัยทางดานบุคคลจึงมีบทบาทสําคัญตอธุรกิจบริการ นอกจากการที่ผู ใหบริการจะทําหนาที่
ผลิตบริการแลวยังตองเสนอขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กัน ดังน้ันพนักงานจึงตองสราง
ความสัมพันธกับลูกคา   

 
6.การออกแบบสถานที ่(Physical) บริษัทพยายามแสดงใหเห็นถึงคุณภาพการบริการผานสิ่งที่
มองเห็นและตระหนักถึงคุณคาที่ลูกคาตองการ เชน ความสะอาด ความรวดเร็ว และการตกแตง
ของสถานที ่ลักษณะทางกายภาพจึงหมายความรวมถึงสภาพแวดลอม เชน การตกแตง  
บรรยากาศ สีสัน รูปแบบรานที่บริการ เสียง เปนตน ธุรกิจตัวแทนซื้อขายหลักทรัพยจึงเปนบริ
การที่สามารถใชลักษณะทางกายภาพสนับสนุนการขายได   

 
7.กระบวนการทํางาน (Process) บริษัทสามารถเลือกกระบวนการการสงมอบที่แตกตางกัน ที่
สนับสนุนธุร กิจให ลูกคามีความภักดีตอผูใหบริการกระบวนการในการส งมอบบริการมี
ความสําคัญตอธุรกิจบริการเชนเดียวกับคนที่เปนผู ใหบริการ เน่ืองจากผู ใหบริการจะใหความ
สนใจดูแลลูกคาดีเพียงใดก็ตามแตหากไมสามารถแกปญหาใหกับลูกคาได เชน การเขาแถวรอ
ระบบการสงมอบบริการ การตัดสินใจที่มีตอการบริการลูกคา กลไกตางๆ ในการบริการ จะทําให
ลูกคาอาจเกิดความไมพึงพอใจตอบริการได  ดังน้ัน กระบวนการจึงเปนปจจัยทางการตลาดที่
เก่ียวของและครอบคลุมในธุรกิจบริการ 

 
2.2.3 กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM Strategy) 

 
ลูกคามีกระบวนการพัฒนาเปน 7 ระดับตั้งแต 
1. ผูที่อยูในขายคาดหวังจะเปนลูกคา (Suspects)  
2. กลุมลูกคาคาดหวัง (Prospects)  
3. กลุมลูกคาผูซ้ือ (Customer) คือลูกคาทีซ้ื่อสินคาของบริษัทอยางนอย 1 ครั้ง  
4. กลุมลูกคาที่ซื้อเปนประจํา (Clients) แตอาจจะจงรักภักดีหรือไมก็ได  
5. กลุมลูกคาที่สนับสนุน (Supporters)  
6. กลุมลูกคาผูมีอุปการคุณ (Advocates) คือลูกคาที่จงรักภักด ี
7. กลุมลูกคาที่เปนหุนสวน (Partners)  
 
กระบวนการพัฒนาลูกคาจากกลุมที่ 1 ถึงกลุมที่ 7 เกิดดวยกระบวนการ CRM 

(Customer Relationship Management) ทานตองเก็บขอมูลของลูกคา แลวจําแนกลูกคา
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ออกเปนกลุมตางๆ แลวกําหนดโปรแกรม CRM และระดับความสัมพันธใหเหมาะสม โดยเนน
ความสําคัญตั้งแตลูกคากลุมที่ 3 ถึงกลุมที่ 7 ทั้งน้ีตองคํานึงวาอะไรเปน “Customer Value” 
อะไรเปน “Customer Preference” เชนกลุมลูกคาผูซ้ือ (Customer) ตองใชโปรแกรมที่เพ่ิม
คุณคาใหแกลูกคา เพ่ือใหลูกคาซ้ือประจํา เชน การรับประกันสินคา หรือการใหคะแนนสะสมใน
การซ้ือแตละครั้ง เปนตน 
 
 แนวทางในการใช CRM รักษาลูกคาปจจุบัน 
 หลักการสําคัญคือการสรางคุณคาเพ่ิม (Value Added) ใหแกลูกคาโดยออกแบบ
โปรแกรม CRM ที่เพ่ิมผลประโยชนใหลูกคาในระยะยาวเม่ือลูกคาทําการซ้ือสินคาของบริษัท
นานขึ้น ทั้งน้ีตองเปนโปรแกรมที่บริษัทยังมีกําไรดวย เชนในกรณีที่ลูกคาของบริษัทเปนธุรกิจ 
ทานสามารถกําหนดโปรแกรมที่ชวยลูกคาในเร่ืองตอไปน้ี 
ลดกระบวนการทํางานของลูกคาในการซ้ือสินคาของบริษัทดวยระบบ 
“One Stop Service” คือลูกคาสามารถติดตอที่จุดเดียว ไมตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน 
หรือระบบการสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต หรือผาน Call Center หรือการจัดสงภายในเวลาที่รวดเร็ว 
โปรแกรมเหลาน้ียอมชวยใหการทํางานของลูกคารวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และทําใหลูกคารัก
บริษัทมากขึ้น 
การลดคาใชจายในการบริหารงานของลูกคา ดวยการใชเทคโนโลย ีการสั่งซ้ือสินคาและการ
โอนเงินชําระคาสินคาทางอินเทอรเน็ต การมีระบบเอกสารและขั้นตอนการทํางานที่สั้นไมยุงยาก 
ลูกคาสามารถตามความคืบหนาของงานไดงาย 
โปรแกรม CRM ทั้งหมดที่กลาวมาขางตน ออกแบบโดยคํานึงถึง “การเพ่ิมคุณคา” หรือ 
“ประโยชน”ใหลูกคาโดยเนนการลดคาใชจายของลูกคาเปนหลักซ่ึงการจะทําเชนน้ันได พนักงาน
ทุกระดับของบริษัทตองรวมมือรวมใจกันไมทํางานเฉพาะในหนาที่ของตนและปดความ
รับผิดชอบ นอกจากนี ้บริษัทอาจจะสรางเง่ือนไขใหลูกคาเปล่ียนใจไปซ้ือสินคาของคูแขงลําบาก
ขึ้น ดวยกลยุทธที่เรียกวา “Lock In” เชน กําหนดเวลารับประกัน 3 ปเม่ือลูกคาซ้ือสินคา หรือ
กําหนดคุณสมบัติของสินคาใหแตกตางเฉพาะ (Special Specification) หรือใหคะแนนสะสม
แบบทวีคูณเม่ือลูกคาซื้อสินคาจากบริษัทนานขึ้น เชนใหคะแนนสะสมเปน 2 เทาในการซ้ือปที ่3 
เปนตน 
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แนวทางในการใช CRM หาลูกคาใหม 
 ตามที่ทราบกันดีวา ตนทุนของการหาลูกคาใหมมากกวาตนทุนการรักษาลูกคาเกา หาก

ทานใชกลยุทธ CRM กับลูกคาปจจุบันไดผลดี ลูกคาปจจุบันจะเปนผูแนะนําลูกคาใหมมาใหทาน 
และเปนลูกคาอางอิงในการหาลูกคาใหมไดอีกดวย การใช CRM หาลูกคาใหมสามารถทําได
ดังน้ี 

- จัดตั้ง Call Center เพ่ือใหขอมูลสินคาของบริษัทแกผูสนใจทั่วไป หมายเลข Call 
Center สามารถระบุไวบนบรรจุภัณฑของสินคา หรือในสื่อที่ใชในการโฆษณา 

- ใชโปรแกรม “Member get Member” กลาวคือใหผลประโยชนแกลูกคาปจจุบันที่
แนะนําลูกคาใหมใหบริษัท 

-ทําการประชาสัมพันธ/สงเสริมการขายรวมกับสินคาที่มีลูกคาเปาหมายกลุมเดียวกัน 
เชน บริษัทการบินไทยทําบัตรสมาชิก “Orchid Plus” รวมกับสายการบินอื่นๆ โรงแรม 
รานอาหาร และบริษัทใหเชารถ เปนตน 
 หลักการสําคัญของกลยุทธน้ีคือ สรางความพอใจใหลูกคาปจจุบัน เพ่ือใชเปนลูกคา
อางอิงในการหาลูกคาใหม ทั้งน้ี ตองไมทําใหลูกคาปจจุบันรูสึกวาถูกใชเปนเคร่ืองมือในการชวย
บริษัทหาลูกคา แตตองทําใหลูกคาปจจุบันรูสึกอยากบอกสิ่งดีๆ ใหลูกคาใหม 
 
แนวทางในการใช CRM ดึงลูกคาเกาใหกลับมา 
 เปนการยากกวา 2 วิธีการแรก ที่จะดึงลูกคาเกาที่จากไปใหกลับมาซ้ือสินคาของบริษัท
ใหม อยางไรก็ตาม ถาเหตุผลที่ลูกคาเลิกซ้ือสินคาของบริษัทไมไดเกิดจากความไมพอใจในตัว
สินคา กระบวนการ CRM อาจชวยใหลูกคาเกากลับมาได แตอาจตองใชเวลายาวนาน เพราะ
ลูกคาอาจจะจงรักภักดีกับสินคาคูแขงในชวงเวลาที่จากไป การใชกลยุทธ CRM สําหรับลูกคา
กลุมนี้ยังอยูในแนวทางเดิมคือ ทําดีที่สุดกับลูกคาปจจุบัน แลวใชลูกคาปจจุบันดึงลูกคาเกา
กลับมา โดยเฉพาะลูกคาปจจุบันที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของลูกคาเกา ซึ่งสามารถ
ทําได ดังน้ี 

-คํานวณอัตราสูญเสียลูกคาและวิเคราะหหาสาเหตุที่สูญเสีย เชน ลูกคาไมพอใจ
ผลิตภัณฑ ก็ตองปรับปรุงผลิตภัณฑ ลูกคาไมพอใจการบริการก็ตองปรับปรุงการบริการ  หรือ
ลูกคาพนชวงที่จะซ้ือสินคาของบริษัทแลว เชนวัยเลยที่จะใสเสื้อผาในสไตลของบริษัท เปนอยาง
น้ีคงทําใหลูกคากลับมาลําบาก นอกจากใชลูกคาแนะนําลูกคาใหมมาให 

-แบงกลุมลูกคาที่สูญเสียไปตาม “มูลคาลูกคา” (Customer Lifetime Value) โดยให
ความสําคัญกับลูกคาที่มีมูลคาสูงกอน 

-จัดระบบรับคําติชมจากลูกคาที่มีประสิทธิภาพ และใหรางวัลจูงใจพนักงานที่สามารถ
แกไขปญหาความไมพอใจของลูกคา 
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- กําหนดโปรแกรมที่ใหสิทธิประโยชนลูกคาเกากอน เชน การเชิญลูกคาเกากลับมาซื้อ
สินคาของบริษัทใหมดวยเง่ือนไขพิเศษ หรือราคาลดพิเศษ ทั้งน้ี ตองทราบสาเหตุที่ทําใหลูกคา
จากไปและแกไขปญหาน้ันไดเรียบรอยแลว 

- ปรับปรุงฐานขอมูลของลูกคาใหทันสมัยอยูเสมอ 
โปรแกรม CRM ที่ออกแบบอยางเหมาะสมยอมสามารถชวยในการรักษาลูกคาปจจุบัน 

หาลูกคาใหมและดึงลูกคาเกากลับมา ที่สําคัญคือ ตองเร่ิมดวยการเลือกลูกคาที่เหมาะสม อาน
ความตองการของลูกคาใหออกชัดเจน สรางความสัมพันธกับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และมีการ
ติดตามประเมินผลอยูตลอดเวลา 

 
2.2.4 กลยุทธการสรางแบรนด (Brand Building) 
 

ในยุคน้ีแบรนดคือทุกสิ่งทุกอยางที่เปนประสบการณรวม บทบาทของแบรนดคือการ
สรางความผูกพัน ไมวาจะเปนความผูกพันใหคนใชแลวกลับมาใชอีก ความผูกพันใหลูกคา
สนับสนุนเราไปเรื่อย ๆ ความผูกพันใหทุกคนที่เก่ียวของกับเราชวยขยายชื่อเสียงของเราไป
เร่ือย ๆ อยางไมรูจบ เพราะฉะน้ันเม่ือแบรนดคือทุกสิ่งทุกอยาง แบรนดจึงไมจํากัดบทบาท
ตัวเองอยูแคแผนการตลาดเทาน้ัน แบรนดเปนเร่ืองเก่ียวกับทุกสิ่งทุกอยางของการทําธุรกิจ ทั้ง
ดานองคกร การบริหารจัดการ ฝายผลิต ฝายพัฒนาสินคา การตลาด การขาย การรับพนักงาน 
การฝกอบรมพนักงานแบรนดคือ จุดศูนยกลางของการทําธุรกิจ สําหรับคนที่คิดจะมีแบรนดและ
รูวาอยากใหแบรนดเปนอยางไร แบรนดน้ันเปนตัวบงบอกวา ตองออกแบบบรรจุภัณฑอยางไร 
ทําโฆษณาแบบไหน สงเสริมการขายอยางไร เพราะทกุสิ่งทุกอยางที่จัดการ ดําเนินการ (ธุรกิจ) 
จะตองสะทอนความเปน แบรนดอยางถองแท แบรนดเปนทั้งจุดเริ่มตนและจุดสุดทายของ
กระบวนการแบรนด - ชื่อเสียง (Reputation ไมใช Awareness) การสรางแบรนดคือการสราง 
ช่ือเสียง ช่ือเสียงสําคัญมากเปนที่มาของความไววางใจ (Trust) เปนที่มาของเครดิต เปนสิ่งที่
บอกถึงอดีตและกําหนดอนาคต ฉะนั้นแบรนดคือสิ่งที่ชวยเพ่ิมมูลคาใหแกธุรกิจ  
 
แบรนดมีขั้นตอนการเกิดดังน้ี  
 

1. Brand Awareness การสรางการรับรู มีตําแหนง มีเอกลักษณ มีชื่อ มีโลโก มีบรรจุ
ภัณฑ สิ่งที่ขาดไมไดคือ การสรางความรับรูวา บัดน้ีมีแบรนดแลวในตลาด และแบรนด
น้ีมีจุดขาย มีเอกลักษณเปนอยางไร ขั้นตอนน้ีคือการโฆษณาประชาสัมพันธ  
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2. Brand Preference การสรางความชอบที่มากกวา คือการโฆษณาประชาสัมพันธ
เชนกัน รวมทั้งโปรโมช่ันตลอดจนกิจกรรมเพ่ือสังคมตางๆ  

 
3. Brand Loyalty การสรางความภักดี การสื่อสารตอกยํ้าคอยเตือน มีกิจกรรมที ่
เก่ียวกับแบรนด ที่ตรงกับเอกลักษณใชแลวพอใจ เปนความผูกพันที่ผูบริโภคมีตอแบ
รนดไมวาจะทําอะไรใหม ๆ ก็จะตามซ้ือตามใช แนะนําและบอกตอดวยความม่ันใจ 
ขั้นตอนจาก Awareness Preference Loyalty เต็มไปดวยกิจกรรมทางการตลาด 
มากมายจึงตองมี เอกลักษณของแบรนด คือ Brand Identity เปนตัวควบคุมดูแลให
ทุกๆองคประกอบของแบรนดอยูในทิศทางที่ควรจะเปนอยูในความเปนแบรนดลักษณะ
ของคนเอเชียคือมีครอบครัวใหญ การทําการตลาดก็คลาย ๆ กัน ชอบแตก ลูกหลาน 
เร่ิมจาก 1 ยี่หอ กลายเปน 20 ยี่หอ จึงตองอาศัย Brand Architecture หรือพิมพเขียว 
ของแบรนด  
 

Brand Architecture หรือพิมพเขียวของแบรนด  
คือโครงแบบความสัมพันธของแบรนดทั้งในระดับแบรนดแมและแบรนดลูก  

- อะไรเปนแม (Master Brand)  
- อะไรเปนลูก (Sub Brand)  
- อะไรเปนแบรนด  
- อะไรเปนแคผลิตภัณฑ  
- เม่ือไรแมสําคัญ  
- เม่ือไรลูกสําคัญ  

( http://www.thaismeboard.com/index.php?topic=122.0 ,2554) 
 
ขั้นตอนในการสรางแบรนดใหประสบความสําเร็จ  
 

การสื่อสารเพ่ือสรางแบรนดใหประสบความสําเร็จนั้น จะตองสรางใหเกิดทั้ง Brand 
awareness, Brand preference และBrand loyalty นั้นคือ  
 

1. Brand awareness คือ การทําใหกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักและรับรูตอคุณคา
ของ brand โดยเน้ือหาที่ตองการสื่อสารจะตองเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และ
มักจะใชกระบวนการสื่อสารที่สรางความสนใจ (impact) และสรางใหเกิดการมีสวนรวม
ของกลุมเปาหมาย  

http://www.thaismeboard.com/index.php?topic=122.0
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2. Brand preference การตัดสินใจยอมรับ Brand ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนที่สําคัญและถอื
วายากที่สุด ซึ่งหลักในการสื่อสารเพ่ือสราง Brand ใหครองใจผูบริโภคหรือ
กลุมเปาหมายตองเชื่อมโยงทั้งระบบขององคกร และเช่ือมโยงหลักการสื่อสารเพ่ือสราง
ภาพลักษณประการสําคัญจะตองสารมารถสื่อคุณคาของ Brand ที่แตกตาง และ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางด ี 

 
3. Brand loyalty เคยมีคํากลาววา การใชงบประมาณในการรักษาลูกคาเดิมถูกกวาการ
แสวงหาลูกคารายใหมถึง 5 เทา ดังน้ัน การทําใหกลุมเปาหมายเกดิความจงรกัภัคดตีอ 
Brand ดวยการสรางมิตรภาพ ความไววางใน สรางความสมัพันธที่ยั่งยื่น และการตอก
ย้ําคุณคา Brand ในจิตใจของผูบริโภคถอืวาสาํคัญไมนอยไปกวาขออืน่ และการสื่อสาร
ตรงโดยใชการสือ่สารผานพนักงาน เว็บไซท หรือการใชกิจกรรม ฯลฯ จะสรางใหเกิด
ความใกลชิดระหวางลูกคากับองคกรยิ่งขึ้น (งานจัดการความรูและบริการสังคม คณะ
สารสนเทศและการสือ่สาร มหาวิทยาลยัแมโจ ,2552) 

 
 
การสรางตราสินคา  

เปนศิลปะของการตลาด ซ่ึงไมไดหมายถึงการตั้งช่ือตราสินคาเทาน้ัน แตยังหมาย
รวมถึงการสื่อความหมายไปยังลูกคากลุมเปาหมาย การสรางตราสินคาใหเกิดความเก่ียวพันกับ
การทํางานและความคาดหวัง เก่ียวของกับการสรางความพึงพอใจตอตราสินคา ดวย  

1. การเลือกช่ือตราสินคา เปนขั้นตอนแรกของการสรางตราสินคา ซ่ึงตองมีความ
สอดคลองกับการวางตําแหนงคุณคาของตราสินคา สามารถเลือกช่ือไดหลายวิธี เชน ใชช่ือ
บุคคล สถานที่ตั้ง คุณภาพ รูปแบบ ชีวิต หรือช่ือตั้งขึ้นเอง สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการคัดเลือกช่ือ
ของตราสินคา ไดแก 1) บงบอกถึงประโยชนของสินคา 2) บงบอกถึงประเภทของสินคาหรือ
บริการ 3) บงบอกถึงคุณภาพของสินคา 4) ออกเสียงไดงาย เปนที่รูจักและจดจําไดงาย เปนช่ือ
สั้นๆ 5) ตองมีความโดดเดน และ 6) ตองระมัดระวังไมใหมีความหมายที่ไมดีเมื่อใชในบาง
ประเทศหรือบางภาษา โดยทั่วไปแลว องคกรจะเลือกช่ือตราสินคาดวยการทําบัญชีรายช่ือของ
ช่ือตางๆที่องคกรสนใจ อภิปรายถึงขอดีขอเสียของแตละช่ือ และคัดเหลือเพียงไมก่ีชื่อ จากนั้น
นําชื่อเหลาน้ีไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย แลวทําการตัดสินใจ ซ่ึงในปจจุบันมีองคกรวิจัย
การตลาดที่รับจางทําขั้นตอนตางๆ เหลาน้ี  

2. การสรางความเก่ียวพันทางบวก ผูบริหารควรพิจารณาถึงมิติตางๆที่สามารถสื่อถึง
ความหมายของตราสินคาได คือ เรื่องของคุณสมบัต ิเรื่องผลประโยชน เรื่องคานิยมขององคกร 
บุคลิกภาพ และกลุมผูใช  
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3. การสรางเอกลักษณตราสินคา ตองมีการตัดสินใจในเร่ืองของชื่อ รูปแบบสัญลักษณ 
ส ีถอยคําเฉพาะ และสัญลักษณ โดยเอกลักษณที่สรางขึ้น ตองแสดงถึงคําม่ันสัญญาของนักการ
ตลาดที่ใหไว ในรูปแบบของคุณลักษณะ คุณประโยชนหรือบริการที่สม่ําเสมอแกผูซื้อ 
เอกลักษณตราสินคาไมสามารถสรางจากการโฆษณา แตจะสรางจากประสบการณของตรา
สินคาน้ันๆ  

4. การประเมินความมีประสิทธิผลของตราสินคา มุงที่การประเมินคุณสมบัติสอง
ประการคือ 1) ความ สามารถในการอยูรอดของตราสินคา (brand vitality) และ 2) ระดับ
ความสําเร็จของตราสินคา (brand statue) โดยความสามารถในการอยูรอดของตราสินคา จะ
แสดงถึงความสามารถในการทําใหตราสินคาน้ันมีความแตกตางจากคูแขงในความคิดของลูกคา
หรือไม และความแตกตางน้ันจะตองมีความเกี่ยวพันกับความตองการของลูกคาดวย ในขณะที่
ระดับความสําเร็จของตราสินคา จะวัดไดจากการไดรับความนิยมยกยองในระดับสูง และเปนที่
รูจักคุนเคยอยางสูงในกลุมเปาหมาย  

 
จะเห็นไดวาการสรางตราสินคาไมไดเปนเพียงการสรางภาพลักษณของตราสินคา

เทานั้น แตตองมีการจัดการที่ด ีมีการติดตอสื่อสารของตราสินคาในทุกจุดสัมผัสของลูกคา ไมวา
จะเปนพนักงานองคกร ผูจัดจําหนาย และดีลเลอร ซ่ึงลวนแตมีผลตอประสบการณเก่ียวกับตรา
สินคาทั้งสิ้น  
 
บทสรุป  

จากการเปล่ียนแปลงตางๆในโลกปจจุบันทําใหนักการตลาดตองปรับเปล่ียนกลยุทธให
เขากับความตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปดวย กลยุทธการสรางภาพลักษณของตรา
สินคาเปนอีกหนึ่งกลยุทธที่มีบทบาทสําคัญในการสรางความสัมพันธเชิงบวกกับลูกคา ชวยสราง
ความแตกตางใหกับสินคาและบริการได ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยนื โดยตรา
สินคาจะสรางใหสินคามีความแตกตางภายในจิตใจของลูกคา โดยตราสินคาจะเปนสิ่งที่บงบอก
ถึงสัญญาขององคกรที่จะสงมอบสินคาหรือบริการในคุณภาพและผลประโยชนที่เหมือนเดิมทุก
ครั้งในการซ้ือหรือใชบริการน้ันๆ ตราสินคาที่แข็งแกรงจะมีมูลคาคิดเปนสวนหน่ึงของทรัพยสิน
องคกร ซ่ึงมูลคาดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทุกป  
 

ในการพัฒนาตราสินคาใหแข็งแกรงมีขั้นตอนหลักอยู 2 ขั้น คือ 1) การพัฒนาคุณคา
ของขอเสนอ และ 2) การสรางตราสินคา นักการตลาดที่รูจักและเขาใจความตองการของลูกคา
ไดอยางถูกตองจะสามารถวางตําแหนงของตราผลิตภัณฑและสรางความสัมพันธกับลูกคาได
ดีกวาคูแขงยอมไดชัยชนะในสงครามการตลาดในปจจุบัน 



    48 

2.3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
 

นายปติพจน  แซเล็ก (พ.ศ.2552:บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของบริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน)  สาขา
ศรีสะเกษเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโดยจําแนกตาม เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพประชากรที่ใชในการวิจัยคือลูกคาที่เปดบัญชีประเภทเงินสด
กับบริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ จํานวน 200 ราย โดยสุม
ตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิเปนสัดสวน(Stratified Random Sampling) กําหนดเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเช่ือม่ันของตัวแปรอิสระ
เทากับ .93 สวนตัวแปรตาม เทากับ .60 มีสถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ การทดสอบคา t และการทดสอบคา F  
ผลการวิจัย พบวา1) ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 80 มีอายุ 51 ปขึ้นไป 
รอยละ 51มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 60 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 82 มีระดับ
รายได 50,001 –100,000 บาท รอยละ 36 และมีสถานภาพสมรส รอยละ 88   2) พฤตกิรรมนัก
ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ พบวาสวนใหญเปนนัก
ลงทุนรายยอยซ่ึงนําเงินออมของตนเองมาลงทุน รอยละ 93.5โดยมีเพ่ือนเปนผูชักชวนใหเขามา
ลงทุน รอยละ 69.0 มุงหวังผลกําไรจากการขายหุนระยะสั้น รอยละ 70.5 และทําการซ้ือขายหุน
ตอวันมูลคาประมาณ 300,001 – 500,000 บาท รอยละ 49.5สวนใหญนักลงทุนใชการวิเคราะห
ทางเทคนิคชวยในการตัดสินใจซ้ือ/ขายรอยละ 77.0 โดยลงทุนระยะสั้นเพ่ือเก็งกําไรรายวัน รอย
ละ 50 และรับขาวสารสื่อสิ่งพิมพประเภทหนังสือพิมพ/นิตยสาร รอยละ 88.5   สวนใหญนัก
ลงทุนมีประสบการณในการลงทุนมาแลว รอยละ 94 ซ่ึงมีประสบการณในการลงทุนมากกวา 5 
ป รอยละ 78.5 และประสบปญหาการขาดทุนจากการลงทุนในรอบ 1 ป รอยละ 75.0    3) 
ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของบริษัทหลักทรัพยแอดคินซัน 
จํากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ พบวา นักลงทุนมีความคิดเห็นในปจจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับมาก โดยพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ
คาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดาน
บุคลากร ดานกระบวนการใหบริการดานราคา ดานองคประกอบผลิตภัณฑและบริการ และดาน
การสงเสริมการตลาด ทุกดานอยูในระดับมาก จากการวิเคราะหขอมูล ตัวแปรทางการตลาดซ่ึง
เปนตัวแปรพยากรณทั้ง 7 ตัวพบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจเลือกใชบรกิารของบริษัท
หลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด(มหาชน) และสามารถรวมกันพยากรณการตัดสินใจไดรอยละ 
31.7 มีเพียง 3 ตัวแปร เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
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กระบวนการใหบริการ และดานชองทางการจัดจําหนาย  4) การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มี
ตอปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการพบวานักลงทุนที่มีเพศตางกันมี
ความคิดเห็นตอดานการสงเสริมการตลาดและดานกระบวนการใหบริการแตกตางกันที่ระดับ 
.01ดานชองทางการจัดจําหนายมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  นักลงทุนที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็น
ตอดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานอื่นๆ ไม
แตกตางกันนักลงทุนที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอดานกระบวนการใหบริการและดาน
ชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการสงเสริม
การตลาดไมแตกตางกัน นักลงทุนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการสงเสริมการตลาด 
ดานกระบวนการใหบริการ และดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01   นักลงทุนที่มีรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอดานสงเสริมการตลาดและดาน
ชองทางการจัดจําหนาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดาน
กระบวนการใหบริการ ไมแตกตางกัน 
 

เพียงใจ สุยะดุก (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนในการ
เลือกโบรกเกอรและการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ หองคา จังหวัดเชียงใหม 
พบวานักลงทุนทั่วไปสวนใหญจะมีอายุระหวาง 26 – 45 ป เหตุผลที่สําคัญของนักลงทุนที่เขามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพ่ือตองการกําไรจากการซ้ือขายและพิจารณาขอมูลขาวสารของโบรก
เกอรเปนสําคัญกอนที่จะเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับโบรกเกอร การวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุนจะอาศัยปจจัยหลักในการพิจารณาคือฐานะทางการเงินของหลักทรัพยมาก
ที่สุด รองลงมาคือความม่ันคงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่นักลงทุนให
นํ้าหนักเทากับผลประกอบการของหลักทรัพย 
 

วิสาขา ลายช่ืน (2548 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพ
การบริการของบริษัทหลักทรัพยไทยในจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชาย สถานภาพสมรส มีอายุระหวาง 41 – 50 ป เปนนักธุรกิจหรือเจาของกิจการ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 25,000 – 50,000 บาท และใชบริการที่บริษัท
หลักทรัพยไทยสัปดาหละ 3 คร้ังขึ้นไป ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจตอคุณภาพการบริการใน
ดานความนาเชื่อถือ การตอบสนอง การใหความม่ันใจ และการดูแลเอาใจใส 
 

สุเทพ เจริญวรรณ (2539 : บทคัดยอ) การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนัก
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัย พบวา นักลงทุนสวนใหญ เปนหญิง อายุ
เฉล่ีย 39.72ป มีรายไดเฉล่ียเดือนละ 50,440 บาท มีวงเงินลงทุน 2,353,000 บาท ระยะเวลา
การเปนสมาชิกประมาณ 2.71 ป เปนสมาชิก 2 บริษัทหลักทรัพย นิยมซ้ือหลักทรัพยครั้งละ 
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หลักทรัพย และถือหลักทรัพยอยูในบัญชีประมาณ 10 หลักทรัพย นักลงทุนสนใจซ้ือหลักทรัพย
ในกลุมเงินทุนหลักทรัพยมาก ที่สุด โดยถือหลักทรัพยไวประมาณ 8-30 วัน นิยมซ้ือหลักทรัพย
ที่มีราคาระหวาง 50 บาท ถึง 100 บาท นักลงทุนที่ทํากําไรมีประมาณรอยละ 57.46 จํานวนเงิน
ที่ซ้ือขาย แตละคร้ังระหวาง 100,000 บาท ถึง 300,000 บาท โดยการไปหองคาและสั่งซ้ือขาย
ทางโทรศัพท ซึ่งนักลงทุนจะไปหองคาสัปดาหละ 2-3 วัน และสวนมากใชเวลาในหองคาทั้งชวง
เชาและชวงบาย แหลงเงินที่นํามาลงทุนสวนมากนํามาจากเงินออม โดยมีการวางแผนการลงทุน
ลวงหนา ใชการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน และปจจัยทางเทคนิค โดยสนใจเลือกซ้ือหลักทรัพยที่มี
พ้ืนฐานด ีและหลักทรัพยเก็งกําไรนอกจากนั้น นักลงทุนยังใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ที่อาจ
มีผลตอภาวะหุนอันไดแกดัชนีหุนไทย ภาวะสงคราม และการเปล่ียนแปลงทาง ผลการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย จําแนกตามเพศ วงเงิน และระยะเวลาการ
เปนสมาชิก พบวา นักลงทุนชายและหญิง จะมีพฤติกรรมไมแตกตางกัน ยกเวน วิธีการเลือก
เปนสมาชิก โบรกเกอร โดยดูที่ช่ือเสียงของบริษัท การใชการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน การซ้ือ
หลักทรัพยเก็งกําไร ซื้อหลักทรัพยกลับมา เม่ือราคาต่ํากวาราคาที่ขายไป ความสนใจในการให
ความรู ของบริษัทหลักทรัพยตาง ๆ ที่จัดใหแกนักลงทุน และผลกระทบในการซ้ือขายอัน
เน่ืองมาจากขาวลือ นักลงทุนที่มีวงเงินนอยกวา 1 ลานบาท และนักลงทุน ที่มีวงเงินตั้งแต 1 
ลานบาท มีพฤติกรรมไมแตกตางกัน ยกเวนวิธีการเลือกเปนสมาชิก ของโบรกเกอร โดยดูที่
ช่ือเสียงของบริษัทและมีแหลงขอมูล แนะนําการลงทุน การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว 
ของราคาหุนจากโบรกเกอร ความสนใจในการใหความรูของ บริษัทที่จัดใหแกนักลงทุนและ
ปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจ ซ้ือขายหลักทรัพย ไดแก อัตราดอกเบ้ีย ดัชนีหุนไทย ภาวะ
เศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงราคานํ้ามัน นักลงทุนที่เปนสมาชิกนอยกวา 3 ป และนัก
ลงทุนที่เปนสมาชิกตั้งแต 3 ป จะมีพฤติกรรมไมแตกตางกัน ยกเวน การวางแผนการ ลงทุนใน
การซ้ือขายหลักทรัพย การใชการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน ซื้อหลักทรัพยที่โบรกเกอรแนะนําและ
เปาหมายในการทํากําไร 
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2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

Allen and Faulhaber (1989 : Abstract) ไดศึกษาถึงสาเหตุของการกําหนด
ราคาหุนใหมที่ต่ําเกินจริงวาเกิดจากการสงสัญญาณของบริษัทผูออกหลักทรัพย โดยใชสัดสวน
หุนใหมที่บริษัทผูออกหลักทรัพยถือไวหลังจากการกระจายหุนครั้งแรก เปนสัญญาณสงใหนัก
ลงทุน โดยมีสมมติฐานวาบริษัทผูออกหลักทรัพยเปนผูที่ทราบขาวสารเก่ียวกับบริษัทตนเองดี
ที่สุด ในการศึกษาครั้งน้ีไดใชราคาและสัดสวนหุนใหมที่ผูออกหลักทรัพยทําการกระจายเปนครั้ง
แรกเปนสัญญาณที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของบริษัท ผลการศึกษาพบวา บริษัทที่ไมตองการ
เสนอขายหุนใหมอีกคร้ังหลังจากการกระจายหุนคร้ังแรกไปแลวในชวงระยะหน่ึง จะมีสวนลด
ของราคาเสนอขายหุนใหมต่ํากวาบริษัทที่ตองการเพ่ิมทุนอีกในชวงระยะหน่ึงหลังจากที่ทําการ
กระจายหุนในคร้ังแรกแลว และยังพบวาคาความยืดหยุนของมูลคาหุนที่ทําการกระจายเปนครั้ง
แรกตอจํานวนเงินที่ตองการเพ่ิมทุนทั้งหมดมีคานอยกวา 1 ในกรณีที่ผูออกหลักทรัพยตองการ
สงสัญญาณวา บริษัทตนเปนบริษัทที่ดีน่ันคือจะมีการกําหนดราคาหลักทรัพยใหมใหต่ําเกินจริง 
 

Finn and Higham (1988 : Abstract) ไดศึกษาพฤติกรรมของหุนสามัญใน
ประเทศออสเตรเลีย ในชวงเดือนกรกฎาคม 1996 ถึงเดือนมิถุนายน 1978 โดยใชตัวอยาง 125 
ตัวอยาง จากSydney Stock Exchange ทําการศึกษาถึงผลตอบแทนสวนเกินของหุนใหม โดย
ใชวิธีวัดผลตอบแทนสวนเกิน 2 วิธีดวยกัน วิธีแรก เปนการวัดผลตอบแทนสวนเกินโดยใชดัชนี
ตลาดหุนเปนตัวปรับ (market – adjusted excess returns) และวิธีที่สอง เปนการวัด
ผลตอบแทนสวนเกินโดยใชความเสี่ยงเปนตัวปรับ (Risk – Adjusted Performance) โดยใช
แบบจําลอง RATS ของ Ibbotson นอกจากนั้น ยังทําการประมาณคาความเสี่ยงที่เปนระบบ (β) 
จาก Aggregated RATS Model พบวาในเดือนแรกของการซ้ือขายหุนใหม β มีคาเทากับ 3.35 
แสดงวาหุนใหมมีความเสี่ยงมากกวาตลาดแตความเสี่ยงที่เปนระบบน้ีจะมีคาลดลงตามชวงเวลา
ที่หุนใหมเขาซื้อขายในตลาดนานขึ้น 
 

Kurniawan (2004 : Abstract) ไดศึกษาเรื่องกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ
และองคประกอบในการเลือกซ้ือสินคา สมมติฐานในการศึกษาคือการตัดสินใจในเร่ืองคุณภาพ
และการตัดสินใจซื้อ การวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผลการศึกษาที่ไดจะสามารถนํามากําหนด
โมเดลการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคตามสมมติฐานที่วา ความแตกตางของการตัดสินใจซ้ือจะ
เก่ียวของกับวิธีการเลือกซ้ือ เวลา การกําหนดทางเลือกภายใตความซับซอนของกระบวนการใน
การซ้ือของลูกคา ผลการศกึษาที่ไดจะสามารถนํามากําหนดกลยุทธในการสรางความพึงพอใจ
แกผูบริโภคใหมากขึ้นและสรางกระบวนการตัดสินใจซ้ือในที่สุด 
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Dang, Weimin., (2008 : Abstract) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในหุนในประเทศจีน มีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลและพฤตกิรรมของบุคคลใน
การลงทุนในหุนในประเทศจีน ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยทําการเก็บขอมูลจากนักลงทุนที่
ลงทุนในตลาดหุนทําการศึกษาโดยใชโมเดลสมการ, วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลและวิธีแบบ
แบงกลุม โดยมีสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในประเทศจีน 3 อยางคือ 
พฤติกรรมและองคความรูผลประโยชนและวัตถุประสงคการลงทุน และปจจัยดานสังคมและ
ประชากรศาสตร ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมและองคความรูเปนปจจัยสําคัญที่เก่ียวของกับ
การลงทุนในหุนของแตละบุคคลในประเทศจีน รองลงมาคือปจจัยดานสังคมและประชากรศาสตร 
ผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชในการจัดทํานโยบายทางการตลาดของธุรกิจไดดีเพ่ือใหนัก
ลงทุนในประเทศจีนเกิดการตัดสินใจลงทุนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
จากการศึกษา เรื่องกลยุทธธุรกิจและกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน : กรณีศึกษา 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองตามกรอบ
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหเชิงกล
ยุทธ (Strategic Analysis) การกําหนดทางเลือกกลยุทธ (Strategic Formulation) การ
ประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ (Strategic Implementation & Control) โดยมีระเบียบวิธี
การศึกษาดังน้ี  

 
3.1. ระเบียบวิธีการศึกษา  
     3.1.1 การออกแบบงานวิจัย (Research Design) 
     3.1.2 การเก็บขอมูล (Data Collection) 
 3.1.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ 
 3.1.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ 
 
3.2. ผลการศึกษา 

3.2.1. ขอมูลปฐมภูมิ 
3.2.2. ขอมูลทุติยภูมิ 
 

3.3 การสรุปผลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
3.3.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
3.3.2 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา  
3.1.1  การออกแบบงานวิจัย (Research Design) 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาขอมูลที่เปนการผสมผสานระหวาง การศึกษา 
เชิงคุณภาพ (Depth Interview) และ การศึกษาเชิงปริมาณ (Survey Research)ซ่ึงเปน
การศึกษาในเรื่องของกลยุทธธุรกิจและกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบันการเงินของ
ผูรับบริการธุรกิจนายหนาซื้อ-ขายหลักทรัพย ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด 
(มหาชน) 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชากรที่เปนลูกคา/ผูใชบริการในบริษัท
หลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ จํานวน 97 ราย ซ่ึงทําการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire)   โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) 

 
3.1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัยน้ีแบงขอมูลเปน 2 สวน คือ ขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยมีขั้นตอนการจัดเก็บขอมูล
ดังน้ี  

3.1.2.1 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
-  เก็บขอมูลจากตัวแทนกลุมลูกคา หรือผูรับบริการของบริษัทหลักทรัพยคันทรี่

กรุป จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญโดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire)เพ่ือให
ทราบถึงปจจัยทางการตลาด และสภาพปญหาในการใชบริการของบริษัทจํานวน 97 ชุด 

- เก็บขอมูลเบ้ืองตนจากการสัมภาษณ คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน  
ผูอํานวยการอาวุโสฝายการตลาด B1/1 , B1/7  คุณ พิภพ พ่ึงทรงธรรม ผูจัดการทีม
B1/1 และคุณ ธรรมวิทย ไตวัลย รองผูจัดการทีม B1/1 โดยใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหทราบขอมูลเชิงลึก (In depth 
Interview) เกี่ยวกับ แนวโนมตลาด สภาวะการแขงขัน อัตราการเติบโต รวมถึงปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบกับบริษัทหลักทรัพยคันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) 
 

3.1.2.2 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
โดยคนควาจากแหลงตางๆ  ทั้งในสวนของขอมูลบริษัท ขาวสารขอมูล 

สภาพแวดลอมภายในและภายนอก คูแขง ลูกคา  และเว็บไซต ที่เก่ียวของกับการ
ประกอบธุรกิจนายหนาซ้ือ-ขายหลักทรัพย 
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3.2 ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษา เรื่อง ปญหา  กลยุทธธุรกิจ  และกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน : 
กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองตาม
กรอบแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห
เชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) การกําหนดทางเลือกกลยุทธ (Strategic Formulation) การ
ประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ (Strategic Implementation & Control) ซ่ึงจากการ
วิเคราะหขอมูล ผูศึกษาขอนําเสนอผลการศึกษาโดยแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 
 
 สวนที ่1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มากที่สุดมีอายุ 35-39 
ป รองลงมามีอายุ 40-44 ป สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว/อยูดวยกัน มีระดับ
การศึกษาปริญญาตร ีมากที่สุดมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/แมบาน รองลงมามีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน, หางราน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 50,001 - 70,000 บาท 
รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 - 50,000 บาท  
 
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะการลงทุน 

กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีประสบการณเลนหุนสามัญ 1-5 ป 
และ 6-10 ป รองลงมามีประสบการณเลนหุนสามัญมากกวา 10 ป สวนใหญมี
วัตถุประสงคการเลนหุนสามัญเพ่ือเงินปนผล และกําไรจากสวนตาง มากที่สุดมี
ระยะเวลาการลงทุนหุนสามัญระยะยาว (6 เดือนขึ้นไป) รองลงมา ลงทุนระยะกลาง (3-6 
เดือน) จะซ้ือหุนสามัญในกรณีเม่ือมีการจายปนผล รองลงมา เมื่อราคาต่ํากวามาตรฐาน 
มีลักษณะหุนที่จะซ้ือโดยสวนใหญ เปนหุนที่ มี เ งินปนผลสูง รองลงมา หุนที่มี
ปจจัยพ้ืนฐานด ีมีชองทางการซ้ือ/ขาย หุนสามัญที่เลือกใช ทั้งเจาหนาที่การตลาด และ 
Internet/มือถือ รองลงมา เฉพาะเจาหนาที่การตลาด มีความถี่เฉล่ียที่ลงทุนในหุนสามัญ 
2-3 วัน / สัปดาห รองลงมามีความถี่เฉลี่ยที่ลงทุน 1 วัน / สัปดาห  

 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใชพิจารณาการ
เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

ความสําคัญของปจจัยที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ 
กรุป จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ดานที่มีความสําคัญตอ
การพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานคนหรือบุคลากร และดาน
การจัดจําหนาย/สถานที่ ตามลําดับ สวนดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
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บริการอยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ/บริการ รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ 
ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ สวนดานที่มี
ความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับนอย ไดแก ดานราคา  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ช่ือเสียงของบริษัท รองลงมา ไดแก ความมั่นคง 
ฐานะทางการเงินของบริษัท และบทวิเคราะหมีคุณภาพ สวนขอที่มีความสําคัญตอการ
พิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก บริษัทมีการดําเนินงานที่โปรงใส 
นาเช่ือถือ รองลงมา ไดแก ทางเลือกในการลงทุนหลากหลาย เชน หุนสามัญ กองทุน 
ทองคํา เปนตน  

ปจจัยดานราคา (คาคอมมิชชั่น คาบริการนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยต่ํากวาที่
อื่น) ที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) อยู
ในระดับนอย  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานที่ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณา
เลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก สถานที่ตั้งของบริษัทอยูในแหลงธุรกิจ 
รองลงมา ไดแก มีชองทางการลงทุนที่หลากหลาย เชน ซ้ือ/ขาย ผานไดทั้งทาง  
Marketing และทาง Internet เปนตน สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก ไดแก สถานที่ตั้งของบริษัทสะดวกตอการเดินทาง รองลงมา 
ไดแก มีสาขาเปดใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณา
เลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก บริษัทมีการจัดอีเวนท ออกบูธ ตามงานตางๆ 
เชน Set in the city , Money Expo เปนตน รองลงมา ไดแก บริษัทมีการแจกของแถม 
เชน การเปดบัญชีใหมของลูกคา, บริษัทมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ, บริษัทมีการจัด
อบรมและงานสัมมนาตางๆ ใหลูกคา และบริษัทมีการแจกของขวัญตามเทศกาลตางๆ 
ตามลําดับ 

ปจจัยดานคนหรือบุคลากร พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก มารยาทของพนักงานตอลูกคามีความเหมาะสม 
รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีช่ือเสียง มีความนาเช่ือถือ, ช่ือเสียงของนักวิเคราะห และ
พนักงานมีคําแนะนําในการลงทุนที่ด ีตามลําดับ สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณา
เลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีมีใจรักงานบริการ 
รองลงมา ไดแก พนักงานสามารถดูแลลูกคาไดทั่วถึง และพนักงานมีความรู 
ความสามารถ ตามลําดับ 

ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณา
เลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก อุปกรณที่ใหบริการลกูคามีความทนัสมัย เชน 
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คอมพิวเตอร สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 
ไดแก ที่ตั้งมีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รองลงมา ไดแก บริษัทมีพ้ืนที่
กวางขวางเพียงพอ ไมอึดอัด, บริษัทมีการตกแตงสถานที่ใหดูทันสมัย หรูหรา สะอาด 
และบริษัทมีเคร่ืองดื่ม/ของวาง สําหรับบริการลูกคา ตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก มีขั้นตอนการบริการ อยางเปนระบบ สวนขอที่มี
ความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก มีการแนะนํา และ
นําเสนอบริการที่เหมาะสมกับลูกคาแตละราย  

 
สวนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการ กับลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญ 
  ปจจัยดานอายุมีผลตอลกัษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานประสบการณ
เลนหุนสามัญ และชองทางการซ้ือ/ขาย หุนสามัญที่เลือกใช ปจจัยดานสถานภาพมีผล
ตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานชองทางการซื้อ/ขาย หุนสามัญที่เลือกใช 
ปจจัยดานอาชีพมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานประสบการณเลนหุน
สามัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนใน
ดานอื่นๆ สวนปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา และรายไดไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจ
ลงทุนในหุนสามัญในทุกดาน  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุน 
สามัญในทุกดาน และเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ 
ดานราคา ดานการจัดจําหนาย/สถานที่ ดานราคา ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และ
ดานกระบวนการไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในทุกดาน สวนปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานความถี่
เฉล่ียที่ลงทุนในหุนสามัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยดานคนหรือ
บุคลากรมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานชองทางการซ้ือ/ขาย หุน
สามัญที่เลือกใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจ
ลงทุนในดานอื่น 
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สวนที่ 5 ผลการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโนมตลาด สภาวะการแขงขนั อัตรา
การเติบโต ปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบกับธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย
ของบริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน)   
  จากการสัมภาษณเชิงลึก คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน  ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายการตลาด B1/1 , B1/7  คุณ พิภพ พึ่งทรงธรรม ผูจัดการทีมB1/1และคุณธรรมวิทย 
ไตวัลย รองผูจัดการทีม B1/1 ในประเด็นเก่ียวกับแนวโนมตลาดสภาวะการแขงขัน 
อัตราการเติบโต รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่สงผลกระทบตอธุรกิจฯนายหนาคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ ผูศึกษาสรุปผลไดดังน้ี 

 
  5.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัท และสภาพแวดลอมโดยทั่วไป และ
ปจจัยที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ และสภาพการแขงขัน 

   ธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่มีบริการที่หลากหลาย สวนใหญลูกคาที่มา
ใชบริการจะมีหลากหลายกลุมอาชีพ และหลายวัย เชน  กลุมแมบาน กลุมวัยกลางคน 
แตกลุมที่เปนลูกคาประจําที่มาใชบริการสวนใหญจะเปนคนในกลุมวัยกลางคน ทั้งหญิง
และชาย ที่มีฐานะดี มีอายุตั้งแตอาย ุ20 กวาๆถึง 70 ปขึ้นไป การแขงขันในเขตพ้ืนที่ที่
ตั้งอยูในสํานักงานใหญ อาคารสนิธรซ่ึงมีคูแขงมากมาย และในปจจุบันกฎระเบียบตางๆ
ของตลาดหลักทรัพย และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีความเขมงวดมากยากตอการปฏิบัติงานจริง จึงมีความเสี่ยงใน
การทํางานสูง โดยเราแขงขัน โดยใหพนักงานการกระตุนตอนักลงทุนทั้งที่เปนลูกคา
และไมใชลูกคา เชน โทรศัพทไปรายงานบทวิเคราะหหรือสง E-mail ไปใหลูกคาทุกวัน
เพ่ือเปนการกระตุนการซ้ือ/ขายหุนสามัญของลูกคา และนอกจากน้ีเรายังไดออกบูธไป
ยังพ้ืนที่ตางๆ เพ่ือขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น  
   ปจจัยทางดานเศรษฐกิจถือวาสําคัญที่สุด ถาเศรษฐกิจดีความตองการ
ลงทุนในหุนสามัญก็จะเพ่ิมมากขึ้นไปดวยและก็ตองคํานึงถึงแนวโนมอัตราดอกเบี้ย
เพราะถาแนวโนมอัตราดอกเบ้ียขึ้นนักลงทุนสวนใหญจะซ้ือ/ขายหุนสามัญลดลง 
รองลงมาคือปจจัยทางดานการเมืองเพราะถาการเมืองมีความม่ันคงจะสามารถเพ่ิม
ความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุนทั้งไทยและตางประเทศได     
   ดานคูแขงขันของเรามีมากมายเน่ืองจากมีบริษัทหลักทรัพยเยอะ
รวมถึงพวกกองทุน  ซ้ือ/ขายสินคาการเกษตรลวงหนา และรวมถึงดอกเบ้ียเงินฝากจาก
ธนาคาร พวกน้ีถือวาเปนคูแขงที่สงผลกระทบกับบริษัทของเราทั้งน้ัน  
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    5.2 ขอมูลสําหรับการกําหนดทิศทาง ปจจัยแหงความสําเร็จ 
เปาหมายขององคกร 

      เราตองคอยดูแลรักษาลูกคาเดิมคอยติดตอกับลูกคาใหมีการซ้ือ/ขาย
หุนสามัญอยางสมํ่าเสมอ และระวังไมใหใครมาแยงลูกคาไป และนอกจากนี้ตองหาลูกคา
รายใหม โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมลูกคารายใหญที่มีมูลคาการซ้ือขายสูงและมี
ประสบการณในการลงทุนที่ดี  โดยใชจุดแข็งของเราคือการมีทีม Marketing ที่มี
คุณภาพมีประสบการณทํางานเปนทีมในการบริการลูกคาประกอบกับการมีนักวิเคราะห
ที่มีช่ือเสียงและหองคาที่ทันสมัย ซ่ึงสามารถสรุปออกมาเปนกลยุทธตามตารางที ่6 

 
ตารางที ่6 แผนกลยุทธการตลาดจากการสมัภาษณผูบรหิาร 

กลยุทธ/ แผนการตลาด แผนดําเนินการ ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1 
maintain ลูกคา
เกา ติดตอและ
ใหบริการที่ดีที่สุด 

บริการความสะดวกสบาย 
รวมถึงการติดตอลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ 

ตอเนื่อง ทั้งป 
ลูกคาประทับใจ ไมยาย
ไปไหนและมีบัญช ี
activeตลอดเวลา 

2 
เจาะกลุมลูกคา
รายใหญ 

เขารวมกิจกรรมสาน
ความสัมพันธกับลูกคาเพื่อ
ขยายฐานลูกคาใหกวางข้ึน 

ตอเนื่อง ทั้งป 
สราง volume ใหทีมงาน 
และเพื่อบริษัท 

3 

อบรมพนักงานให
มีจรรยาบรรณ 
และใหบริการที่ดี
ตอลูกคาและ
องคกร 

สงอบรมตามหลักสูตรของ 
TSIและตามแผนของบริษัท 

ตามแผนบริษัท 

พนักงานมคีวามเปนมือ
อาชีพมีความรู และ
จรรยาบรรณที่ดีทําให
บริษัทมีช่ือเสียงที่ดีใน
ระยะยาว 

4 

เตรียมความพรอม
ทีมงานในการ
รองรับกับตลาด
ตราสารใหมที่จะมี
การซื้อขายไดใน
อนาคตโดยการ
อบรมพนักงาน 

ใหความรวมมือกับบริษัท
เต็มที่ในการสงบุคลากรเขา
อบรม เพื่อพัฒนาองคกรไป
พรอมๆกัน 

ตามแผนบริษัท 

พนักงานมีความพรอมที่
จะรวมพัฒนาบรษิัทให
แขงขันกับภายนอก 
อยางมีประสิทธิภาพ 
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3.3 การสรุปผลตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 
 

3.3.1การวิเคราะหเชิงกลยทุธ(Strategic Analysis) 
จากการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษา ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data) 

และขอมูลปฐมภมิู (Primary Study) โดยการสัมภาษณผูบริหารเชิงลึก (Depth Interview) นํามา
วิเคราะหไดดังตอไปนี ้
 

1.การวิเคราะหสภาพการแขงขัน (The five forces model)  
1.1 การแขงขันจากคูแขงภายในธุรกิจเดยีวกัน (Intensity of rivalry 

among competing firms) พบวา การแขงขันของคูแขงที่มีอยูในปจจุบันอยูในเกณฑที่
สูง จํานวนคูแขงเดิมมีมาก และมูลคาตลาดรวมของตลาดทนุ (หุนสามัญ) ประมาณ 
13,875,799 ลานลานบาท ซึ่งถือเปนจํานวนมหาศาล จึงเปนเหตุใหมีการแขงขันกัน
สูงขึ้น คูแขงจํานวนมากตางมกีารจัดทําโปรโมช่ันแขงขัน เพ่ือกระตุนผูบริโภคตลอดทั้ง
ป เพ่ือชวงชิงและรักษาสวนแบงทางการตลาด  

1.2 อุปสรรคจากคูแขงที่เขามาใหมในตลาด (Threat of new entrants to 
the market) อยูในเกณฑปานกลาง เน่ืองจากเปนธรุกิจที่ตองใชเงินลงทุนในการทาํ
ธุรกิจสูง เพราะตองมีเงินทุนในการซ้ืออปุกรณตางๆ คาเชาสถานที่ และตองใชเวลาใน
การสรางช่ือเสียง และสรางความสัมพันธกับลูกคา แตในแงของการขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยน้ันไมยาก ซ่ึงทําใหคูแขงขันสามารถเขาสูตลาดไดไมยาก 
สวนใหญจะใชการควบรวมกิจการหรอืระดมทุนซือ้กิจการมากกวา 

1.3 อุปสรรคของผลติภัณฑทีท่ดแทนกันได (Treat of substitute 
products) ผลิตภัณฑทีท่ดแทนกันไดของตลาดทุน (หุนสามัญ)   อยูในเกณฑปาน
กลาง คือการลงทุนในหุนสามัญนั้นมีความเสีย่งคอนขางสูง ลูกคาบางรายกห็ันไปลงทุน
อยางอืน่ เชน   การลงทุนในกองทุนรวมตางๆ   ซ่ึงมีกองทุนหลากหลายใหเลือกลงทุน   
การซ้ือประกันแบบสะสมทรัพยซ่ึงเปนการออมที่ใหผลตอบแทนสงู เปนตน 

1.4 อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining power of the 
firm’s suppliers) อํานาจตอรองของผูขาย อยูในเกณฑสงู เน่ืองจากบรษิทัหลักทรัพย
ทุกแหง ตองทําตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย และ สาํนักงานคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)   อยางเขมงวด เพราะถาฝาฝน
กฎระเบียบ  อาจจะโดนพักหรอืถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือปรับเงินไดซ่ึงจะสรางความ
เสยีหายใหแกบริษทัหลักทรัพยเปนอยางมาก 
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1.5 อํานาจตอรองของผูซ้ือ (Bargaining power of the firm’s buyers)    
ลูกคามีอํานาจการตอรองต่ํา   เน่ืองจากคาคอมมชิช่ันตลาดหลกัทรัพยเปนคนกําหนด 
ทุกบรษิทัหลักทรัพยจะมีอัตราคาคอมมิชชั่นที่เทากัน   ทาํใหลูกคาไมสามารถตอรอง
ราคาอัตราคาบริการได 

 
 

2.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
 

  2.1 จุดแข็ง (Strength) ประกอบดวย 
 

   S1   ทีมผูบริหารมีประสิทธภิาพ    มีความรู    ความสามารถ ผาน       
ประสบการณตางๆ    เปนอยางดี   

  S2   ทีมนักวิเคราะหมีช่ือเสยีง เปนที่รูจักของนักลงทุน 
  S3   มีชองทางการจัดจาหนาย (Place) เปดสาขาเขาถงึลูกคาไดครอบคลุม 

S4   สรางความสมัพันธอันดีกับลกูคาอยางเสมอตนเสมอปลาย   เชน    
สงการด  อวยพรวันเกิดใหลูกคา  

  S5   มีชองทางการลงทุนใหเลือกมากมาย 
  S6   มีการจัดอบรม สัมมนาใหแกพนักงานอยางสมํ่าเสมอ 

 S7   พนักงานมีความรูความสามารถ และมีประสบการณการลงทุน 
 

   
2.2 จุดออน (Weakness) ประกอบดวย 

 
 W1   สาขาใกลกัน แยงสวนแบงทางการตลาดกนัเอง 

  W2   สาขามีพ้ืนที่คอนขางจํากัด  
  W3   ขั้นตอนการเปดบัญชีใชเวลานาน 

    W4   การบริการของพนักงานยงัตองมีการปรบัปรุงใหไดมาตรฐาน และเปนไป
ในทิศทางเดยีวกัน  
W5   พนักงานมีการลาออกเปล่ียนงานบอยเนื่องจากบริษัทขาดแรงจูงใจให
พนักงาน 
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2.3 โอกาส (Opportunity) ประกอบดวย 
 

O1    เศรษฐกิจประเทศไทยยังสามารถขยายตวัไดอีก  
O2    ประชาชนมีความสนใจในการลงทุนมากขึ้น 
O3    ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไมมีมาตรการสกัดเงินไหลเขา 
O4    มีการรวมกันเปนสมาคมบรษิทัหลักทรัพยเพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรอง 
O5    ระบบสารสนเทศทีด่ขีึ้น ทําใหลูกคาหรอืผูที่สนใจการลงทนุในหุนสามัญ
สามารถหาขอมูลไดงายขึน้ 

   O6    แนวโนมอัตราดอกเบ้ียขาลง 
 
 

  2.4 อุปสรรค (Treat) ประกอบดวย 
 

  T1    บรษิทัหลักทรัพยมีจํานวนมาก ทําใหลูกคามีทางเลือกทีห่ลากหลาย 
T2    ความขดัแยงทางการเมืองที่รุนแรง 
T3    กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย  และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ    
หลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (ก.ล.ต.) 
T4    การเปดเสรธีุรกิจหลักทรัพยใน ทําใหบริษทัหลักทรัพยตางๆ ตองแขงขัน  
ทางดานราคา หรอื คาคอมมิชช่ัน 
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แมททริกซ อุปสรรค โอกาส จุดออน จุดแข็ง (TOWS Matrix)  
ตารางที ่7 การวิเคราะห TOWS Matrix ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด(มหาชน)เพ่ือใช
กําหนดกลยุทธระดับองคกร(Corporate Strategy) 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1   ทีมผูบริหารมีประสิทธิภาพ     
S2   ทีมนักวิเคราะหมีชื่อเสียง เปนท่ี
รูจักของนักลงทุน 
S3   มีชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
เปดสาขาเขาถึงลูกคาไดครอบคลุม 
S4   สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
อยางเสมอตนเสมอปลาย    
S5   มีชองทางการลงทุนใหเลือก
มากมาย 
S6   มีการจัดอบรม สัมมนาใหแก
พนักงานอยางสมํ่าเสมอ 
S7 พนักงานมีความรูทางการลงทุน 
 

จุดออน (Weakness) 
 W1   สาขาใกลกนั แยงสวนแบงทาง
การตลาดกันเอง 
W2   สาขามีพ้ืนที่คอนขางจํากัด  
W3   ข้ันตอนการเปดบัญชีใชเวลานาน 
W4   การบริการของพนักงานยังตองมี
การปรับปรุงใหไดมาตรฐาน และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน  
W5   พนักงานมีการลาออกเปล่ียนงาน
บอย 
 

โอกาส (Opportunities) 
O1  เศรษฐกจิยังสามารถขยายตัว 
O2  ประชาชนมีความสนใจในการ
ลงทุนมากข้ึน 
O3  ธนาคารแหงประเทศไทย ไมมี
มาตรการสกัดเงินไหลเขา 
O4  มีการรวมกันเปนสมาคมบริษัท
หลักทรัพย  
O5  ระบบสารสนเทศที่ดีข้ึน ทําให
ลูกคาหรือผูที่สนใจการลงทุนในหุน
สามัญสามารถหาขอมูลไดงายข้ึน 
O6  แนวโนมอัตราดอกเบ้ียขาลง 
 

กลยุทธ  SO Strategy 
กลยุทธมุงเนนการเติบโต 
(Growth Strategy)  โดยเลือกกลยุทธ
เติบโตตามแนวนอน (Horizontal 
Growth Strategy)  เปนการขยายตัวใน
ธุรกิจเดิม โดยการขยายสาขาไปตาม
พ้ืนท่ีตางๆ ทั่วท้ังประเทศ  
(S1,S2,S3,O1,O2) 
 

 
 

กลยุทธ  WO Strategy 
กลยุทธคงที่ (Stable Strategy) ไมมี
การขยายตัวหรือลงทุนเพ่ิมเน่ืองจาก 
ไมมีความพรอมดานทรัพยากรบุคคล 
ดังนั้นตองปรับปรุงการบริการใหมี
มาตรฐานและไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือใหมีความพรอมทันตอการขยาย
สาขา และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ของพนักงานในสาขาเดิมที่เปดอยู 
(W4,O1,O2) 
 

อุปสรรค (Threats) 
T1    บริษัทหลักทรัพยมีจํานวนมาก 
ทําใหลูกคามีทางเลือกที่หลากหลาย 
T2    ความขัดแยงทางการเมืองที่
รุนแรง 
T3    กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย  
และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) 
T4    การเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย ทํา
ใหบริษัทหลักทรัพยตางๆตองแขงขัน
ทางดานราคา หรือ คาคอมมิชชั่น 

กลยุทธ  ST Strategy 
กลยุทธเชิงปองกัน (Defensive 
Strategy) ไมมีการขยายตัวหรือลงทุน
เพ่ิม รอดูสถานการณและปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหดีข้ึนเนื่องจาก
สภาพแวดลอมภายนอก เชน มีคูแขง
มาก การเมืองยังไมแนนอน ซ่ึงอาจทํา
ใหการลงทุนขยายสาขามีความเส่ียง 
ถึงแมวากิจการจะมีจุดแข็งหลายดานก็
ตาม 
(S4,S5,T1,T2) 

กลยุทธ  WT Strategy 
กลยุทธการตัดทอนหรือหดตัว 
(Retrench Strategy) โดยเลือกกลยุทธ
การฟนฟูเพ่ือมุงพัฒนา ปรับปรุงงาน
ดานบริการใหมีมาตรฐาน และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 
(W4,T1,T4) 
 

 ปจจัยภายใน 
Internal Factor 

 ปจจัยภายนอก 
External Factor 
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แมททริกซ อุปสรรค โอกาส จุดออน จุดแข็ง (TOWS Matrix)  
ตารางที ่8 การวิเคราะห TOWS Matrix ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด(มหาชน)เพ่ือใช
กําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ(Business Strategy) และระดับหนาที ่(Function Strategy)  
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1   ทีมผูบริหารมีประสิทธิภาพ     
S2   ทีมนักวิเคราะหมีชื่อเสียง เปนท่ี
รูจักของนักลงทุน 
S3   มีชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
เปดสาขาเขาถึงลูกคาไดครอบคลุม 
S4   สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา
อยางเสมอตนเสมอปลาย    
S5   มีชองทางการลงทุนใหเลือก
มากมาย 
S6   มีการจัดอบรม สัมมนาใหแก
พนักงานอยางสมํ่าเสมอ 
S7 พนักงานมีความรูทางการลงทุน 
 

จุดออน (Weakness) 
 W1   สาขาใกลกัน แยงสวนแบงทาง
การตลาดกันเอง 
W2   สาขามีพ้ืนที่คอนขางจํากัด  
W3   ข้ันตอนการเปดบัญชีใชเวลานาน 
W4   การบริการของพนักงานยังตองมี
การปรับปรุงใหไดมาตรฐาน และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน  
W5   พนักงานมีการลาออกเปล่ียนงาน
บอย 
 

โอกาส (Opportunities) 
O1  เศรษฐกิจยังสามารถขยายตัว 
O2  ประชาชนมีความสนใจในการ
ลงทุนมากข้ึน 
O3  ธนาคารแหงประเทศไทย ไมมี
มาตรการสกัดเงินไหลเขา 
O4  มีการรวมกันเปนสมาคมบริษัท
หลักทรัพย  
O5  ระบบสารสนเทศที่ดีข้ึน ทําให
ลูกคาหรือผูที่สนใจการลงทุนในหุน
สามัญสามารถหาขอมูลไดงายข้ึน 
O6  แนวโนมอัตราดอกเบ้ียขาลง 
 

กลยุทธ  SO Strategy 
เพ่ิมชองทางการลงทุนใหมๆ ใหมีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวเพ่ือเปนการ
เพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคา และพยายาม
กระตุนลูกคาให ซื้อ-ขายหุนสามัญอยาง
สมํ่าเสมอ 
(S4,S5,S7,O2.O5) 
: กลยุทธการสรางความแตกตาง 
: กลยุทธการแบงสวนตลาด 
: กลยุทธสวนผสมทางการตลาด 
 

 
 

กลยุทธ  WO Strategy 
ปรับปรุงการบริการของพนักงานใหได
มาตรฐาน และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และพยายามเจาะกลุมลูกคา
ใหมๆ (W4,O2) 
:กลยุทธการมุงที่ความแตกตาง 
:กลยุทธการสราง Brand Loyalty  
  

อุปสรรค (Threats) 
T1    บริษัทหลักทรัพยมีจํานวนมาก 
ทําใหลูกคามีทางเลือกที่หลากหลาย 
T2    ความขัดแยงทางการเมืองที่
รุนแรง 
T3    กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย  
และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) 
T4    การเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย ทํา
ใหบริษัทหลักทรัพยตางๆตองแขงขัน
ทางดานราคา หรือ คาคอมมิชชั่น 

กลยุทธ  ST Strategy 
ใหพนักงานใชความสามารถแนะนําการ
ลงทุนท่ีเจาะจงเพ่ือเขาถึงฐานลูกคา
กลุมเปาหมาย โดยอางอิงถึงบท
วิเคราะหที่มีคุณภาพ 
(S2,S7,T1,T4) 
:กลยุทธสวนผสมทางการตลาด 
:กลยุทธการมุงที่ความแตกตาง 
 

กลยุทธ  WT Strategy 
ลดตนทุนดานกิจกรรมการตลาดที่ไม
จําเปนออกเน่ืองจากมีคาใชจายสูง 
และพยายามปลูกฝงใหพนักงานรัก
องคกรและมีใจรักการบริการ 
(W4,W5,T1,T2,T4) 
: กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคา 
:กลยุทธการมุงที่ความแตกตาง 

 ปจจัยภายใน 
Internal Factor 

 ปจจัยภายนอก 
External Factor 
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3.3.2 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation)  
 

จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และไดนําขอมูลทั้งหมดมา
วิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมททริกซโดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix เพ่ือ 
กําหนดออกมาเปนกลยุทธทางเลือกระดับองคกรตามรายละเอียดดังนี ้
 
1.  กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 
 
แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธมุงเนนการเติบโต (Growth Strategy)  

เน่ืองจากธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย(หุนสามัญ) เปนธุรกิจที่คาดวาในป 2555 มี
แนวโนมเติบโตดีทําใหทิศทางการเคล่ือนไหวในอนาคตจะมุงเนนการเติบโต (Growth Strategy) 
โดยเลือกกลยุทธการเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) โดยการขยายตัวใน
ธุรกิจเดิม กระจายสาขาไปตามพ้ืนที่ตางๆ ใหครอบคลุมพ้ืนทีท่ั่วทั้งประเทศ  
 

ขอดี  
1. สงผลใหมีการเติบโตดานยอดขายที่เพ่ิมขึ้น  
2. จํานวนสาขาที่เพ่ิมมากขึ้นสงผลใหมีอํานาจตอรองกับซัพพลายเออร 
(อุปกรณสํานักงาน,อิเล็กทรอนิกส) และเกิดการประหยัดตอขนาด  
3. รักษาสวนแบงทางการตลาด และเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น  

 
ขอเสีย  

1. สถานการณทางเศรษฐกิจ การเมือง สงผลตอความเชื่อม่ันของผูบริโภค   
ระมัดระวังการจับจายใชสอย ทําใหการลงทุนขยายสาขามีความเสี่ยง  
2. สาขาใกลกัน กินสวนแบงการตลาดกันเอง  
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แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธคงที่หรืออยูกับที่ (Stable Strategy)  
 ไมมีการขยายตัวหรือลงทุนเพ่ิม เน่ืองจากมีความไมพรอมดานทรัพยากรบุคคล ตอง
ปรับปรุงการบริการใหมีมาตรฐานและไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหมีความพรอมทันตอการ
ขยายสาขา และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการของพนักงานในสาขาเดิมที่เปดอยู 
  

ขอดี  
1. ไมมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากไมมีการลงทุนเพ่ิม   
2. การปรับปรุงระบบการทํางานภายใน สงผลใหกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

       3. สามารถเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการได 
4.ทําใหมีความพรอมดานทรัพยากรบุคคล  

 
ขอเสีย  

1. ทําใหเสียโอกาสในการเพ่ิมสวนแบงการตลาด และขยายฐานไปยงักลุมลูกคา
ใหม ๆ 

       2. ขาดโอกาสในการเจริญเติบโต 
 
 
แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธเชิงปองกัน (Defensive Strategy)  

ไมมีการขยายตัวหรือลงทุนเพ่ิม รอดูสถานการณและปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น 
เน่ืองจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เชน เศรษฐกิจชะลอตัวลง การเมืองมีความไมแนนอน ราคา
นํ้ามันปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจทําใหการลงทุนขยายสาขา มีความเสี่ยง ถึงแมวากิจการจะมีจุดแข็ง
หลายๆ ดานก็ตาม  

 
ขอดี  

1. จากการประเมินสถานการณ เศรษฐกิจ การเมือง ทําใหตองลดจํานวนการ
ขยายสาขาลง เปนการลดความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขา กิจการไมเจ็บตวั
มากนัก  

ขอเสีย  
1. อัตราการเติบโตของบริษัทเพ่ิมขึ้นในลักษณะคอยๆ เปนคอยๆไปแตอาจไม
ทันคูแขงขัน จนอาจทําใหเสียสวนแบงทางการตลาด  
2. ทําใหบริษัทสูญเสียโอกาสในการลงทุนขยายสาขาไปยังพ้ืนที่อื่น  
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แนวทางเลือกที ่4 กลยทุธตัดทอน หรือหดตัว (Retrench Strategy)   
โดยเลอืกกลยทุธการฟนฟู เพ่ือมุงพัฒนา ปรับปรุงงานดานบริการใหมีมาตรฐาน  
 

ขอด ี 
 

1. การพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับงานบริการใหไดมาตรฐาน เปนการชวย
สงเสรมิภาพลักษณของบริษทั  
2. ทําใหบริษัทมรีายได และกําไรเติบโตเพ่ิมขึ้น จากงานดานบริการอยาง
ตอเนื่อง  
3. ทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจในบริการของคันทร่ีกรุป 

 
ขอเสีย  

 
1. มีตนทนุในการปรับปรุง และพัฒนางานบริการใหไดมาตรฐาน เชน การ
ฝกอบรมพนักงาน  
2. สงผลกระทบเสยีหายกับแบรนดหลัก ในกรณีที่งานบริการไมไดมาตรฐาน  

 
 
การตัดสินใจเลือกกลยุทธระดับองคกร 
  ในการเลือกกลยุทธน้ัน ไมจําเปนเสมอไปที่จะตองเลือกกลยุทธที่ดีที่สุด (Best 
Strategy) แตตองเลือกกลยุทธที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Strategy) เนื่องจากตองดคูวามเปนไป
ไดของกลยุทธและความสอดคลองกับเง่ือนไขขององคกร 
  จากการศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่
กรุป จํากัด (มหาชน)  ทั้งที่เปนสภาพแวดลอมทั่วไป และสภาพแวดลอมในการดาํเนนิงานตางๆ 
ดังไดกลาวไวขางตนน้ัน ผูศึกษาพบวากลยุทธระดับองคกร ที่เหมาะสมกับบริษัทหลักทรัพย 
คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) ในการที่จะไดมาซ่ึงสิ่งที่เหมาะสมและจําเปนในการนํามาปรับใช
ภายใตสภาพการณแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน คือ 
 

แนวทางเลือกที่ 1กลยุทธมุงเนนการเติบโต (Growth Strategy) โดยเลือกกลยุทธ
การเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) โดยการขยายสาขาเพ่ิมขึ้นไปยัง
เขตพ้ืนที่ตางๆ ในประเทศเพ่ือรองรับความตองการใชบริการ ครอบคลุมกลุมลูกคาเปนบริเวณ
กวาง และมุงเนนการสงเสริมการขาย  
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การขยายสาขาทาํใหตองสั่งสินคาจําพวกอปุกรณสํานักงาน รวมถึง อิเล็กทรอนิกสตางๆ
ในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of scale) ตนทุนในการสั่ง
สินคาลดลง และการขยายสาขาอยางตอเน่ืองยังมีผลตอสวนแบงทางการตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้นและ
ยังคงรักษาสวนแบงทางการตลาดไวไดทําใหบริษัทมีความแข็งแกรงเหนือคูแขงขันในระยะยาว 
 
2.  กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
 
  แนวทางเลือกที่ 1  กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) 
  เปนกลยุทธการแขงขันที่บริษัทฯ มุงตลาดเปาหมายกวาง โดยการสรางมูลคาตาง ๆ 
ใหมีความโดดเดนเหนือคูแขงขัน เชน คุณภาพการบริการ ตราผลิตภัณฑ โปรแกรมการซือ้-ขาย
หุนสามัญใหม ๆที่งายขึ้น เทคโนโลยีใหม ๆ รวมทั้งการบริการที่แตกตางเหนือความคาดหวัง
ใหกับลูกคา เปนตน การมีความแตกตางที่โดดเดนของบริษัทฯ นี้ จะชวยสรางความภักดีใหกับ
ลูกคาตอตราผลิตภัณฑ ซ่ึงบริษัทจะสามารถสรางผลกําไรที่สูง และปองกันการเขาสู
อุตสาหกรรมของผูประกอบการรายใหมๆ ได 
 
       แนวทางเลือกที่ 2  กลยุทธการมุงที่ความแตกตาง ( Focus Differentiation 
Strategy) 
  เปนกลยุทธการแขงขันที่บริษัทฯ มุงที่ความตองการของลูกคาในตลาดยอยที่มี
ความแตกตางจากตลาดรวมเปนหลัก โดยการสรางผลิตภัณฑ และบริการที่มีเฉพาะเจาะจงมี
ความแตกตางมากขึ้น เพ่ือสามารถสนองตอบความตองการของตลาดเฉพาะได เชน การเจาะ
ตลาดกลุมนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท โดยการจัดบูธตามมหาลัยตางๆ เพ่ือเปนการ
เจาะกลุมตลาดใหมๆ และเพ่ือใหนักศึกษามีการลงทุนตั้งแตวัยเยาว แมกลุมนักศึกษาจะมีกําลัง
ทรัพยไมมากนัก แตถาหลายๆรายรวมกันก็จะสามารถเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดไดไมมากก็
นอย การสรางความแตกตางน้ีจะเปนการสรางความจงรักภักดีในตราสินคาของลูกคาในตลาด
ยอยได และจะสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เน่ืองจาก
บริษัทฯ จะไดรับความเชื่อถือ และความพึงพอใจในการใชบริการจากลูกคา เปนตน 
การตัดสินใจเลือกกลยุทธระดับธุรกิจ 
   ผูศึกษาพบวากลยทุธระดบัธุรกิจ ที่เหมาะสมกับบริษัทหลักทรัพย คันทรีก่รุป จํากัด 
(มหาชน)  ในการที่จะไดมาซ่ึงสิ่งที่เหมาะสมและจําเปนในการนํามาปรับใชภายใตสภาวการณ
แขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน คือ 
  แนวทางเลือกที่ 2  กลยุทธการมุงที่ความแตกตาง ( Focus Differentiation 
Strategy) คือ มุงที่ความตองการของลูกคาในตลาดยอยที่มีความแตกตางจากตลาดรวมเปน
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หลัก โดยการสรางบริการที่มีเฉพาะเจาะจงมีความแตกตางมากขึ้น เพ่ือสามารถสนองตอบความ
ตองการของตลาดเฉพาะได เชน การเจาะตลาดกลุมนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท โดย
การจัดบูธตามมหาลัยตางๆ เพ่ือเปนการเจาะกลุมตลาดใหมๆ การสรางความแตกตางน้ีจะเปน
การสรางความจงรักภักดีในตราสินคาของลูกคาในตลาดยอยได และจะสามารถสรางผลกําไรสูง
ใหแกบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เน่ืองจากบริษัทฯ จะไดรับความเชื่อถือ และความพึง
พอใจในการใชบริการจากลูกคา  
 
3.  กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)  
 

  ใหความสํ าคัญกับการบรรลุ เป าหมายทางธุ ร กิจของบริษัทฯ  อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในดานการบริการ ที่จะ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาในปจจุบัน และอนาคต การดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
ตาง ๆ เพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงขันได โดยสามารถนําเสนอกลยุทธทางการตลาดที่
เหมาะสมไดแก 
  
กลยุทธดานการตลาด (Marketing Strategy)  สําหรับธุรกิจนายหนาซ้ือ-ขายหลักทรัพยของ 
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด(มหาชน) 
 
 กลยุทธการตลาดเปนเคร่ืองมือที่ใชตอสูกับคูแขงเพ่ือชวงชิงสวนแบงทางการตลาด 
ดังนั้นฝายการตลาดจะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการกําหนดแผนการตลาดโดยนําเสนอ     
กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของไดแก กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP Marketing), กลยุทธสวน
ประสมทางการตลาด 7 P’s (Marketing Mix Strategy), กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM 
Strategy), และกลยุทธการสรางแบรนด (Brand Building)  
 
1.กลยทุธการแบงสวนตลาด,เปาหมายทางการตลาด,ตําแหนงทางการตลาด 
(Segmentation, Target Group, Positioning) สาํหรบัธุรกิจนายหนาซือ้-ขายหลักทรัพยของ 
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด(มหาชน) 
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CGS 

ASP 

KEST 

ความหลากหลายต่ํา 

ความมีช่ือเสียงสูง ความมีชื่อเสียงตํ่า 

การแบงสวนตลาด (Segmentation) 
ทางบริษทัหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)  แบงสวนตลาดเปน 3 กลุม คือ 
  (1)  แบงตามประชากรศาสตร (Demographic): เปนประชาชนไทย ที่มอีายรุะหวาง 
20-60 ป 
  (2)  แบงตามภมิูศาสตร (Geographic): ประชาชนทีอ่าศัยในหัวเมืองใหญ ๆ เชน 
กรุงเทพฯ เชียงใหม ภูเกต็ เปนตน 
  (3)  แบงตามจิตวิทยา (Psychology) : บุคคลทีต่องการลงทุนในหุนสามัญ ทั้งระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
เปาหมายทางการตลาด (Target Group) 

ลูกคาเปาหมายของ บรษิทัหลักทรัพยคันทรี่กรุป  จํากัด (มหาชน)  คือ ลูกคารายยอย 
ที่มีความสนใจลงทุนในหุนสามัญหรอืมปีระสบการณในการลงทุน และมีการซ้ือ/ขาย สมํ่าเสมอ 
 
  ตําแหนงทางการตลาด (Positioning)  
   การวางตาํแหนงผลิตภัณฑของบริษทัฯ คือ ลักษณะการบริการที่มีคุณภาพ   การสราง
ความแตกตางโดยมุงเนนในเรื่องความหลากหลายของการบริการ การใหบริการที่ครบวงจร และ
ความมีช่ือเสยีงที่ทําใหลูกคาม่ันใจในการใชบริการ 
 
                                                ความหลากหลายสูง 
 
                                          
 
 
 
 
KEST - บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                
ASP   -บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
CGS   -บริษัทหลักทรัพยคันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) 
 
 
ภาพที่4 การวางตาํแหนงทางการตลาดของบรษิทัหลักทรพัย คันทร่ีกรุป จํากัด(มหาชน) 
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2.กลยุทธสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) สําหรับธุรกิจนายหนาซ้ือ-ขายหลกัทรัพย
ของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด(มหาชน) 
 กลยุทธสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนปจจัยสวนประสมการตลาดบรกิาร 
ที่มีผลตอการเลือกใชบริการของผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 7 ดาน คือ 1) ดานผลิตภัณฑ/
บริการ 2) ดานราคา 3) ดานสถานที่หรือการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) ดาน
คนหรือบุคลากร 6) ดานสิ่งนําเสนอกายภาพ และ 7) ดานกระบวนการ ซ่ึงผูประกอบการควรให
ความสนใจนําขอมูลเหลาน้ี มาวางแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันดานตลาด
บริการ และสามารถตอบสนองความตองการของสูงสุดของผูบริโภค ซ่ึงผูศึกษาไดเสนอการทํา
กลยุทธในดานตาง ๆ ดังนี้ 
ดานผลิตภัณฑ  มีขอเสนอแนะคือ 
- ผูประกอบการควรหาทางเลือกในการบริการใหมๆที่ยังไมมีที่บริษัทหลักทรัพยใดมากอน เชน 
การบริการซ้ือ-ขาย หุนตางประเทศ เปนตน  
- ผูประกอบการควรใชช่ือเสียงของบริษัทและคุณภาพของบทวิเคราะหในการแยงชิงสวนแบง
ทางการตลาดจากคูแขง เชน การจัดบูธไปยังพ้ืนที่ตางๆและแจกบทวิเคราะหไปยังกลุมคนที่
สนใจลงทุนในหุนสามัญ เพ่ือขยายฐานลูกคาและยังเปนการกระจายชื่อเสียงของบริษัทอีกดวย 
- ผูประกอบการตองพยายามเปนตัวแทนจําหนายหุน Initial Public Offering (IPO) ใหไดมาก
ที่สุด เน่ืองจากการเปนตัวแทนจําหนายหุน Initial Public Offering (IPO) จะเรียกความสนใจ
จากนักลงทุนไดเปนอยางด ี
 
ดานราคา  มีขอเสนอแนะคือ 
- โดยภาพรวมของบริษัทหลักทรัพยทั้งหมด คาคอมมิชชั่นหรือคาบริการนายหนาซ้ือ-ขาย
หลักทรัพย มีอัตราคาบริการที่เทากัน สืบเน่ืองมาจากตลาดหลักทรัพย และ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนผูกําหนดอัตราคาบริการ 
ปจจัยทางดานราคาจึงไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย 
 
ดานชองทางการจัดจําหนาย  มีขอเสนอแนะคือ 
- ผูประกอบการควรทําการขยายตลาด และพัฒนาตลาดโดยการกระจายสาขาใหครอบคลุม
ผูบริโภคมากขึ้น โดยเริ่มขยายไปยังจังหวัดที่ยังไมมีสาขาของคันทรี่กรุป 
- ผูประกอบการตองทําการคิดวิจัยทางดานชองทาง ซ้ือ/ขาย หุนสามัญใหเพ่ิมขึ้นมากกวาเดิม
จากที่มีอยู 
- ผูประกอบการควรเลือกทําเลที่ตั้งที่อยูบนถนนที่มีการคมนาคมสะดวก เพ่ือใหลูกคาสามารถ
เดินทางมาใชบริการไดอยางสะดวก 
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ดานการสงเสริมการตลาด  มีขอเสนอแนะคือ 
- ผูประกอบการควรจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับสมาชิก เชน การจัดงานปารตี้ การจัดงานเลี้ยง
ขอบคุณลูกคา โดยเนนใหสมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น 
- ควรมีการโฆษณา แบบ Mass Media ผานสื่อตางๆ 
- ควรใหขาวประชาสัมพันธ กับสื่อหนังสือพิมพ เชน ทันหุน กรุงเทพธุรกิจ เปนตน 
- การโฆษณาทางอินเตอรเน็ต เชน โฆษณาผาน Website ของบริษัทฯ ดานโปรโมช่ัน เชน 
ชักชวนเพ่ือนเปด บัญชีกับบริษัท ครบ 5 คน รับ บัตรสมนาคุณเปนตน  
- แจกของแถม เชน กระเปาเดินทาง แกวนํ้า หรือรม ใหกับผูที่สมัครสมาชิกใหม เพ่ือเปนการ
ดึงดูดใหลูกคาเปดบัญชีกับบริษัท 
ดานคนหรือบุคลากร  มีขอเสนอแนะคือ 
- ผูประกอบการควรจัดการพบปะระหวางผูบริหารและนักวิเคราะหของบริษัทกับลูกคา เพ่ือเปน
ความสรางสัมพันธอันดีแกลูกคา 
- ผูประกอบการควรสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน โดยการใหรางวัลกับพนักงานที่มีผลงานดีเดน 
เพ่ือใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 
- ผูประกอบการควรคัดเลือกพนักงานที่มีมนุษยสัมพันธดี และมีใจรักงานบริการ ควรมีการอบรม
วิธีการทํางานแกพนักงาน เชน วิธีการตอนรับลูกคา การดูแลลูกคาใหกับพนักงานทุกคนกอน
การปฏิบัติงานจริง และควรมีการประเมินการทํางานของพนักงาน อาทิเชน การแจก
แบบสอบถามใหกับผูใชบริการ หรือการประเมินโดยเพ่ือนรวมงาน อยางตอเน่ือง 
 
ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ  มีขอเสนอแนะคือ 
- ผูประกอบการควรมีเครื่องดื่มหรือของวาง เชน กาแฟ ไวบริการแกลูกคา 
- ผูประกอบการควรมีเครื่องแบบสําหรับพนักงานทุกคน 
- ควรมีทีวีติดตามพ้ืนที่ตางๆในหองคา และเปดรายงานสภาวะตลาดตางประเทศ หรือขาวสารที่
เก่ียวกับการลงทุน เชน Money Channel เปนตน 
- ควรตกแตงสถานที่ใหดูทันสมัย และสะอาดอยูตลอดเวลา 
- ควรมีการดีไซนออกแบบการจัดพ้ืนที่เพื่อใหดูกวางขวาง ไมอึดอัด 
 
ดานกระบวนการ มีขอเสนอแนะคือ 
- จัดอบรมวิธีการตอนรับของพนักงาน โดยใหพนักงานตองทักทายตอนรับผูใชบริการเสมอ  
- มีการจัดอบรมวิธีการใชเครื่องมือที่มีสวนชวยเก่ียวกับการลงทุนใหแกลูกคา เชน E-Finance 
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3.กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM Strategy)  
การนํากลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ(CRM) มาใชอยางจริงจัง และมีประสิทธิภาพจะ

สงผลใหมีจานวนลูกคาเพ่ิมขึ้น ทําใหลูกคามีความสัมพันธกับบริษัท และมีความจงรักภักดีตอ
ตราสินคาและชวยเพ่ิมผลกําไรใหกับบริษัท ดังน้ันบริษัทควรหันมาใหความสนใจลูกคามากขึ้น  
 
กิจกรรมการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)  

กลุมเปาหมายการทํา CRM  
เนนทาการตลาดกับกลุมลูกคาที่เปดบัญชีซื้อ-ขายหุนสามัญ กวา 3 หมื่นราย  

 
 

ขั้นตอนการเก็บขอมูล  
ลูกคากรอกขอมูลตอนสมัครสมาชิก และพยายามผลักดัน กระตุนใหลูกคามาใช

บริการกับบริษัท โดยจูงใจทางดานสถานที่ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย และบท
วิเคราะหที่มีคุณภาพ 

 
ขั้นตอนการวิเคราะหฐานขอมูล  

นําขอมูลที่ลูกคากรอกมาใชใหเปนประโยชน เชน  
 

- ประวัติลูกคา เชน วัน เดือน ปเกิด, ที่อยู, เพศ, รายได  
- ประวัติการซ้ือ / ขายของลูกคาผานชองทางไหน เชน ซ้ือ/ขายหุนสามัญ 
ผานพนักงาน หรือผานทาง Internet 
- พฤติกรรมการซ้ือ เชน ลูกคาชอบซ้ือหุนเกร็งกําไร หรือหุนที่มีปนผลดี  
- ชองทางที่ลูกคาติดตอกับบริษัท ลูกคายินดีติดตอหรือรับขอมูลขาวสาร 
จากบริษัทผานชองทางไหน 

 
ขั้นตอนการแบงกลุมลูกคา  

บริษัทสามารถแบงกลุมลูกคาที่มีลักษณะคลายๆ กันไดหลายแบบ เชน  
- แบงจากอํานาจการซ้ือ/ขายของลูกคา โดยแบงลูกคาออกเปนเกรด A, B, C  
- แบงเปนกลุมลูกคาใหม, กลุมลูกคาเกาเพ่ือที่จะไดนําเสนอวิธีการลงทุนไดตรง
กับประสบการณของลูกคา  
- แบงลูกคาลงทุนแบบเกร็งกําไร และลูกคาลงทุนระยะยาว  

 



    74 

การปฏิสัมพันธกับลูกคา  
- ระบบ Call Center ในการสื่อสารกับลูกคา เม่ือลูกคาติดตอเขามาผานระบบ Call Center   
พนักงานระบบ Call Center ตองทราบประวัติลูกคา และตองรูวาลูกคาทานนี้พนักงานคนไหน
ดูแล  
- การสื่อสารผานเวบ็ไซดบริษัทมีเว็บไซดเพ่ือใหลูกคาสามารถเขามาศึกษาขอมูลการลงทุน และ
บริการไดดวยตัวเอง 
 
 
4.กลยุทธการสราง Brand Loyalty  
 
             บริษัทหลักทรัพยคันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) จัดไดวาเปนบริษัทหลักทรัพยอันดับ
ตนๆของประเทศไทย โดยมีสวนแบงทางการตลาดอยูอันดับที ่2 ของธุรกิจหลักทรัพยและจัดได
วามีสาขามากที่สุด และยังไมหยุดน่ิงที่จะขยายสาขาใหครอบคลุมพ้ืนที่ทําใหแบรนดของคันทรี่
กรุปเร่ิมเปนที่รูจักในวงกวาง นอกจากน้ี คันทรี่กรุป ยังมีนักวิเคราะหที่มีช่ือเสียงโดงดัง โดยใช
ฉายา “เด็กแนว” นั่นคือ “คุณ รณกฤต สารินวงศ” ซึ่งเปนที่รูจักของนักลงทุนโดยทั่วไป  ดวย
เหตุน้ีเพ่ือใหคันทร่ีกรุปยังคงเปนแบรนด ช้ันนําในธุรกิจหลักทรัพย  ทางผูศึกษาไดเสนอแผนกล
ยุทธการสราง Brand Loyalty ใหกับบริษัทฯ เพ่ือทําให คันทรี่กรุปมีสวนแบงทางการตลาด, 
จํานวนลูกคา และรายไดจากการบริการ เพ่ิมขึ้น โดยการ 

1. ใหพนักงานรายงานสภาพตลาดหุนสามัญ และแนะนําหุนสามัญที่มีแนวโนมดี โดย
อางอิงบทวิเคราะหของ“คุณ รณกฤต สารินวงศ” เพ่ือเปนการกระตุนความตองการซ้ือ/
ขายของลูกคา           
2.ใหพนักงานสงขอมูลขาวสารดานโปรโมชั่นตางๆ เชน สัมมนาที่บริษัทจัดใหกับลูกคา 
3.สงของขวัญใหลูกคาในวันสําคัญตางๆเชนวันเกิด เพ่ือใหลูกคาเห็นวาเราดูแลลูกคา
เปนอยางดี 



 
 

บทที ่4 
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง ปญหา  กลยุทธธุรกิจ  และกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน : 

กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) เปนการศึกษาผสมผสานระหวางเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยใชขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ตามกรอบแนวทางของ
กระบวนการ จัดการเ ชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาด  โดยการสัมภาษณเ ชิงลึกกับ
ผูประกอบการ  และทําการเก็บแบบสอบถามกับผูที่มาใชบริการ  รวมกับการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปประเด็นตางๆของ
การศกึษา ดังน้ี 
 

4.1 สรุปผลการศึกษา  
 4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 4.3 ขอจํากัดของการศึกษา 
 4.4 ขอเสนอแนะ 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของ บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด 
(มหาชน)  เริ่มจากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิโดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจ  
แนวโนมอุตสาหกรรมของธุรกิจ รวมทั้งการเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณเชิงลึก และการ
เก็บแบบสอบถามจากผูที่มาใชบริการ เพ่ือนํามาวิเคราะหปญหาและกําหนดกลยุทธที่เหมาะสม
สําหรับองคกร สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

ความสําคัญของปจจัยที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป 
จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณา
เลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานคนหรือบุคลากร และดานการจัดจําหนาย/
สถานที่ ตามลําดับ สวนดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 
ไดแก ดานผลิตภัณฑ/บริการ รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ 
และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ สวนดานที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับนอย ไดแก ดานราคา  



 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการ
อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ชื่อเสียงของบริษัท รองลงมา ไดแก ความม่ันคง ฐานะทางการเงิน
ของบริษัท และบทวิเคราะหมีคุณภาพ สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยู
ในระดับมาก ไดแก บริษัทมีการดําเนินงานที่โปรงใส นาเช่ือถือ รองลงมา ไดแก ทางเลือกใน
การลงทุนหลากหลาย เชน หุนสามัญ กองทุน ทองคํา เปนตน  

ปจจัยดานราคา (คาคอมมิชชั่น คาบริการนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยต่ํากวาที่อื่น) ที่ใช
พิจารณาการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) อยูในระดับนอย  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานที่ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก สถานที่ตั้งของบริษัทอยูในแหลงธุรกิจ รองลงมา ไดแก มี
ชองทางการลงทุนที่หลากหลาย เชน ซ้ือ/ขาย ผานไดทั้งทาง  Marketing และทาง Internet เปน
ตน สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก สถานที่ตั้งของ
บริษัทสะดวกตอการเดินทาง รองลงมา ไดแก มีสาขาเปดใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับมาก ไดแก บริษัทมีการจัดอีเวนท ออกบูธ ตามงานตางๆ เชน Set in the city 
, Money Expo เปนตน รองลงมา ไดแก บริษัทมีการแจกของแถม เชน การเปดบัญชีใหมของ
ลูกคา, บริษัทมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ, บริษัทมีการจัดอบรมและงานสัมมนาตางๆ ใหลูกคา 
และบริษัทมีการแจกของขวัญตามเทศกาลตางๆ ตามลําดับ 

ปจจัยดานคนหรือบุคลากร พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยู
ในระดับมากที่สุด ไดแก มารยาทของพนักงานตอลูกคามีความเหมาะสม รองลงมา ไดแก 
ผูบริหารมีชื่อเสียง มีความนาเช่ือถือ, ชื่อเสียงของนักวิเคราะห และพนักงานมีคําแนะนําในการ
ลงทุนที่ดี ตามลําดับ สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 
ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีมีใจรักงานบริการ รองลงมา ไดแก พนักงานสามารถดูแล
ลูกคาไดทั่วถึง และพนักงานมีความรู ความสามารถ ตามลําดับ 

ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใช
บริการอยูในระดับมากที่สุด ไดแก อุปกรณที่ใหบริการลูกคามีความทันสมัย เชน คอมพิวเตอร 
สวนขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก ที่ตั้งมีที่จอดรถ
สะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รองลงมา ไดแก บริษัทมีพ้ืนที่กวางขวางเพียงพอ ไมอึดอัด, 
บริษัทมีการตกแตงสถานที่ใหดูทันสมัย หรูหรา สะอาด และบริษัทมีเคร่ืองดื่ม/ของวาง สําหรับ
บริการลูกคา ตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการ พบวา ขอที่มีความสําคัญตอการพิจารณาเลือกใชบริการอยูใน
ระดับมากที่สุด ไดแก มีขั้นตอนการบริการ อยางเปนระบบ สวนขอที่มีความสําคัญตอการ
พิจารณาเลือกใชบริการอยูในระดับมาก ไดแก มีการแนะนํา และนําเสนอบริการที่เหมาะสมกับ
ลูกคาแตละราย  
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 ดังนั้นจากการศึกษาผลการวิเคราะหที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดในขางตนนั้น ทั้งปจจัย
ภายใน และภายนอกของ บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) การวิเคราะหขอมูล
ทุติยภูมิโดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจ  แนวโนมอุตสาหกรรมของธุรกิจ รวมทั้ง
การเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณเชิงลึก และการเก็บแบบสอบถาม เพ่ือนําขอมูลมา
วิเคราะหปญหาและกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับองคกร ผูศึกษาจึงขอสรุปแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธของบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)  ไดดังตอไปน้ี   
 
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) 

กลยุทธมุงเนนการเตบิโต (Growth Strategy) โดยเลอืกกลยุทธการเจริญเติบโตตาม
แนวนอน (Horizontal Growth Strategy) โดยการขยายสาขาเพ่ิมขึ้นไปยังเขตพ้ืนทีต่างๆ ใน
ประเทศเพ่ือรองรับความตองการใชบริการ ครอบคลุมกลุมลูกคาเปนบริเวณกวาง และมุงเนน
การสงเสริมการขาย  

การขยายสาขาทําใหตองสั่งสนิคาจําพวกอุปกรณสํานักงาน รวมถึง อเิล็กทรอนิกสตางๆ
ในปริมาณที่เพ่ิมมากขึน้ทําใหเกิดการประหยดัตอขนาด (Economy of scale) ตนทุนในการสั่ง
สินคาลดลง และการขยายสาขาอยางตอเน่ืองยังมีผลตอสวนแบงทางการตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้นและ
ยังคงรักษาสวนแบงทางการตลาดไวไดทําใหบรษิทัมีความแข็งแกรงเหนอืคูแขงขันในระยะยาว
และตองมีการทาํการตลาดอยางตอเน่ือง และมีการขยายตลาดไปยงักลุมเปาหมายใหม ๆ 
รวมทั้งยังมีการสรางเอกลักษณเฉพาะ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานในสินคาและบริการ ที่
แตกตางจากบริษัทหลักทรัพยอื่นๆ เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา
เปาหมายที่มีอํานาจในการใชจายมากขึ้นไดอยางแทจริง รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงสรางภายในองคกรใหมีการบริหารจัดการในเร่ืองกระบวนการดําเนินงานทางดานการ
บริการตาง ๆ ใหมีประสิทธภิาพเพ่ิมมากขึ้น โดยคํานึงถงึความพึงพอใจในการรับบริการของ
ลูกคาเปนหลัก 
 
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
 กลยุทธการมุงที่ความแตกตาง ( Focus Differentiation Strategy) คือ มุงที่ความ
ตองการของลูกคาในตลาดยอยที่มีความแตกตางจากตลาดรวมเปนหลัก โดยการสรางบริการทีม่ี
เฉพาะเจาะจงมีความแตกตางมากขึ้น เพ่ือสามารถสนองตอบความตองการของตลาดเฉพาะได 
เชน การเจาะตลาดกลุมนักศึกษา การสรางความแตกตางน้ีจะเปนการสรางความจงรักภักดีใน
ตราสินคาของลูกคาในตลาดยอยได และจะสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว เน่ืองจากบริษัทฯ จะไดรับความเช่ือถือ และความพึงพอใจในการใชบริการจาก
ลูกคา  
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กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy)  
 ใหความสําคัญกับการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ โดย

เนนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในดานการบริการ ที่จะตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาในปจจุบัน และอนาคต การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดตาง ๆ เพ่ือให
สามารถแขงขันกับคูแขงขันได โดยสามารถนําเสนอกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมไดแก 
 -กลยุทธการแบงสวนตลาด (STP Marketing) 
 -กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 7 P’s (Marketing Mix Strategy) 
 -กลยทุธการบริหารลูกคาสมัพันธ (CRM Strategy) 
 -กลยุทธการสรางแบรนด (Brand Building)  
 
4.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา เรื่องกลยุทธธุรกิจ   และกลยุทธการตลาดของธุรกิจ  นายหนาคา
หลักทรัพย สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปโดยใชการวิเคราะหสภาพการแขงขัน โดยใชตัว
แบบแรงดัน 5 ประการ หรือ Five Forces Analysis Model ทําใหเห็นสภาพแวดลอมภายนอก
และปจจัยแรงกดดันตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ทําใหเห็นทิศทางสภาพแวดลอม 
การแขงขันในธุรกิจ และมองเห็นถึงโอกาส และอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ซ่ึงผล
จากการวิเคราะห ขางตน สามารถนํามาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยการใช SWOT Analysis Model ซ่ึงทําใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออนโอกาส และ
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ และสามารถนํามากําหนดทางเลือกกลยุทธของธุรกิจ โดย
ใช TOWS Matrix เพ่ือนํามากําหนดเปนกลยุทธระดับองคกร ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ ของ
บริษัทบริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงเปนการวางแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือบรรลุเปาหมายของธุรกิจ โดยการใชศักยภาพ และความสามารถในการดําเนินงาน และการ
อาศัยโอกาสที่เก้ือหนุนในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถลดจุดออนภายใน และหลีกเล่ียงอุปสรรคจากสภาพแวดลอมและการ
แขงขันที่รุนแรงตาง ๆ ได รวมทั้งการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณเชิงลึกจาก
ผูประกอบการ และการเก็บแบบสอบถามจากผูใชบริการ ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา ปจจัย
ดานอายุมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานประสบการณเลนหุนสามัญ และ
ชองทางการซ้ือ/ขาย หุนสามัญที่เลือกใช ปจจัยดานสถานภาพมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนใน
หุนสามัญในดานชองทางการซื้อ/ขาย หุนสามัญที่เลือกใช ปจจัยดานอาชีพมีผลตอลักษณะ
ตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานประสบการณเลนหุนสามัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 ขณะที่ไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในดานอื่นๆ สวนปจจัยดานเพศ ระดับการศึกษา 
และรายไดไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในทุกดาน  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการไมมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญใน
ทุกดาน และเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานราคา ดานการ
จัดจําหนาย/สถานที ่ดานราคา ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และดานกระบวนการไมมีผลตอ
ลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในทุกดาน สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
ลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญในดานความถี่เฉลี่ยที่ลงทุนในหุนสามัญ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และปจจัยดานคนหรือบุคลากรมีผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญใน
ดานชองทางการซื้อ/ขาย หุนสามัญทีเ่ลือกใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ไมมี
ผลตอลักษณะตัดสินใจลงทุนในดานอื่นๆ 
 ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ควรมุงเนนไปที่หนวยปฏิบัติงาน
ภายในของบริษัท  ใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับความตองการ 
และความพึงพอใจของลูกคาของบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ บริษัทฯ จึงควรมีการทําวิจัยทางดานน้ี
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือที่จะไดนําขอมูลมาวิเคราะห พัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการ
ทํางาน และพัฒนากลยุทธ ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะทําให
บริษัทฯ สามารถใชเปนขอไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจได เชน การพัฒนาโปรแกรม
การตลาดใหมๆ  ที่มีความนาสนใจกับลูกคากลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง  รวมทั้งการพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากร ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในการสรางความพึงพอใจในการบริการกับลูกคา
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เปนตน 
 
4.3  ขอจํากัดของการศึกษา 
1. ระยะเวลาในการศึกษาที่มีอยูอยางจํากัด 
2. ขอจํากัดในบางขอมูลที่เปนความลับของบริษัทฯ ทําใหขอมูลที่ไดอาจไมครอบคลุมในบาง
ประเด็นที่เก่ียวของ 
3. เปนการวิเคราะหขอมูลอยูบนพ้ืนฐานขอมูลที่มีอยูอยางจํากัดในเชิงกวาง 
4. การศึกษาเร่ืองการวางแผนเชิงกลยุทธ ที่เก่ียวของกับแนวโนมของตลาด สภาวะการแขงขัน 
อัตราการเติบโต รวมถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท
หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)  ประกอบกับการศึกษาคนควาจากขอมูล  ทุติยภูมิจาก
แหลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ หนังสือพิมพและอินเทอรเน็ต โดยการวเิคราะหขอมลูเปน
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ จากความคิดเห็นและประสบการณของผูศึกษา ซ่ึงอาจสงผลใหขอมูล
ที่ใชในการประเมินมีความคลาดเคล่ือนบาง และเน่ืองจากบุคลากรที่ใหสัมภาษณ อาจมี
ประสบการณ และขอคิดเห็นในแตละปจจัยที่แตกตางกัน 
 



                                                                                                                                  80 

4.4 ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษา เรื่อง ปญหา  กลยุทธธุรกิจ  และกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน : 

กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) มีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชประโยชน 
ดังนี้ 

 
4.4.1 ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ 
1.  ควรศึกษากลยทุธของธุรกิจตางประเทศ ทั้งมุมมองดานประสบความสําเร็จ และ
ลมเหลว เพ่ือมาประยกุตใชกับธรุกิจของคันทร่ีกรุปเพ่ือสรางความไดเปรียบเหนือกวา
คูแขงขัน  
2. ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง งานดานบริการใหไดมาตรฐาน มีความเปนมืออาชีพ  
3. ควรทําการวิจัยคูแขงอยางตอเน่ือง  
4. ควรทําการปฏสิมัพันธกับลูกคา ตามตารางที ่9 
5. บริษัทควรใชกลยุทธการสราง Brand Loyalty ตามตารางที ่10 

 
ตารางที ่9 CRM Action Plan. 
กจิกรรม                         
                                      เดือน                                                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 
1.สงการดอวยพรใหกับลูกคาที่เปนสมาชิก
ทั้งท่ีมาใชบริการประจําและไมประจํา ใน
วันสําคัญตาง เชน วันเกิด, วันปใหม                         
2.จัดกิจกรรมสัมมนาใหกับลูกคาเกี่ยวกับ
แนวโนมหุนสามัญ เศรษฐกิจ เปนตน                         

3.สงบทวิเคราะหใหลูกคาทุกวัน ทาง E-
mail และรูปเลมทางไปรษณีย                         
4.แจงขาวสารโปรโมช่ันประจําเดือนให
ลูกคารับทราบ เชนเดือนกุมภาพันธ มีวัน
วาเลนไทน หากชวนคูรักมาเปดบัญช ีจะ
ไดของรางวัลจากบริษัท เปนตน                          
5. จัดงานเล้ียงพบปะระหวางผูบริหารของ
บริษัทและนักวิเคราะหกับลูกคาเพ่ือสาน
ความสัมพันธ โดยเลือกเฉพาะลูกคาท่ีมี
การซื้อ/ขายหุนสามัญต้ังแต10ลานบาทตอ
เดือนข้ึนไป                         
6.ออกแบบสถานที่ใหมีความกวางขวาง 
สะอาดและทันสมัย                         
7.มีของวาง เชน ชา , กาแฟไวรับรอง
ลูกคาทั่วไป                         
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ตารางที ่10 กลยทุธสราง Brand Loyalty 
กิจกรรม กลุมเปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ การวัดผล 

เพิ่มฐานสมาชิก
และสราง
ความสัมพันธ
กับลูกคา 

กลุมลูกคาที่มียอด
ซื้อ/ขายหุนสามัญ 
ตั้งแต 5 ลานบาท
ตอเดือนขึ้นไป  

1. เพื่อสราง
ความภักดีตอตรา
สินคา จนเกิด
เปนความผูกพัน
กับแบรนด และ
แนะนําบอกตอ
ดวยความมัน่ใจ 
2. เพื่อกระตุน
ความถี่ในการซื้อ/
ขาย หุนสามัญ
มากยิ่งข้ึน  
3. แยงชิงสวน
แบงทาง
การตลาดจาก
คูแขง 

1. ใหพนักงาน
รายงานสภาพตลาด
หุนสามญั และแนะนํา
หุนสามญัทีม่ีแนวโนม
ดี โดยอางอิงบท
วิเคราะหของ“คุณ 
รณกฤต สารินวงศ” 
เพื่อเปนการกระตุน
ความตองการซื้อ/ขาย
ของลูกคา           
2.ใหพนักงานสง
ขอมูลขาวสารดาน
โปรโมช่ันตางๆ เชน 
สัมมนาทีบ่ริษทัจัด
ใหกับลูกคา 
3.สงของขวัญใหลูกคา
ในวันสําคัญตางๆเชน
วันเกิด เพื่อใหลูกคา
เห็นวาเราดูแลลูกคา
เปนอยางด ี

1.ดานยอดซื้อ/
ขายหุนสามัญที่
เพิ่มขึ้น            
2.ดานจํานวน
ลูกคาที่เพิ่มขึ้น
จากการที่ลูกคา
ชื่นชอบใน
บริการและ
แนะนําคนรูจัก
ใหมาใชบริการ
กับบริษทั 
 3.แยงชิงสวน
แบงทาง
การตลาดจาก
คูแขง 3% 

 
 

4.4.2  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 

1. ควรศึกษาเร่ืองกลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing 
Communication : IMC) ซ่ึงเปนการประสมประสานรูปแบบการสื่อสารธุรกิจหลาย ๆ 
ชนิด วาสื่อชนิดใดมีความสําคัญและมีประสิทธิภาพ ในการชวยตัดสินใจซ้ือสินคาและ
บริการของผูบริโภค ทั้งน้ีเพ่ือนํามาปรับใชในการเลือกเครื่องมือการสื่อสารทาง
การตลาดที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายของบริษัทฯ ตอไป 
2.ควรศึกษาเรื่องการเปรยีบเทยีบคูแขง(Benchmarking) เพ่ือนําแนวทางที่ไดมากําหนด
กลยุทธในการรักษาฐานลกูคาของบรษิทัใหคงอยูและมีความจงรักภกัดตีอสนิคาและ
บริการของบริษัทฯอยางยั่งยืนตอไป
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  ขอมูลบริษัท หลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด มหาชน 

(ออนไลน).  เขาถึงไดจาก: http://www.set.or.th  
ทรรศนะ บุญขวัญ และเอกชัย อภิศักดิ์กุล.  2550.  การจัดการเชิงกลยุทธ.  กรุงเทพมหานคร: 

เซนกิจ เลินน่ิง (ประเทศไทย) จํากัด. 
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จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ  
ธานินทร  ศิลปจาร.ุ  2551.  การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. พิมพครัง้ที ่9.  

กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอารแอนดด.ี 
ปติพจน  แซเล็ก. 2552.  ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของบริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน)  สาขาศรีสะเกษ 
พิภพ พ่ึงทรงธรรม. 20 กุมภาพันธ 2555. ผูจัดการทีมB1/1 บริษทัหลักทรัพย คันทร่ีกรุป                 

จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ  
เพียงใจ สุยะดุก. 2543.  พฤติกรรมของนักลงทุนในการเลือกโบรกเกอรและการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ หองคา จังหวัดเชียงใหม 
วิสาขา ลายช่ืน. 2548.  ความพึงพอใจของลกูคาตอคณุภาพการบริการของบริษัท

หลักทรัพยไทยในจังหวัดเชยีงใหม  
สุเทพ เจริญวรรณ. 2539.  การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาด
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บรรณานุกรม (ตอ) 
 
ภาษาตางประเทศ  
 
Allen and Faulhaber. (1989 : Abstract). การกําหนดราคาหุนใหมที่ตํ่าเกินจริงวาเกิดจาก

การสงสัญญาณของบริษัทผูออกหลักทรัพย  
Dang, Weimin., (2008 : Abstract). ปจจยัที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนใน

ประเทศจีน  
Finn and Higham. (1988 : Abstract).  พฤติกรรมของหุนสามัญในประเทศออสเตรเลีย 

ในชวงเดือนกรกฎาคม 1996 ถึงเดือนมิถุนายน 1978  
Kotler, P. 1997. Marketing Management : Analysis, Planning, Implementation  
         and Control.  
Kotler, P. 2009.  Principles of Marketing.  Pearson Education.  
Kotler,P.and Keller K. L. (2009), Marketing Management, thirteen edition, Englewood 

Cliffs, NJ: The Prentice- Hall 
Kurniawan. (2004 : Abstract). กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือและองคประกอบในการ

เลือกซ้ือสินคา  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 
ปญหา กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธตลาดในธุรกิจสถาบันการเงิน                                                                                                      

: กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

คําชี้แจง                                                                                                                                          
แบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของการเรียนวิชา พฤติกรรมผูบริโภค ของนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร CEO 
MBA สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาเทาน้ัน 

 จึงขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริงดวยตัวของทานเอง การตอบ
แบบสอบถามน้ีใชเพ่ือการศึกษา ไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด ผูตอบแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบจากการตอบแบบถามแต
ประการใด และขอรับรองวาขอมูลคําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหทางสถิติในลักษณะรวม
เทานั้น จะไมมีผลเสียหายใดๆตอทานทั้งส้ิน 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
.......................................................................................................................................................................... 
สวนท่ี 1   ขอมูลทั่วไป 
1.เพศ                                                                                                                                         
(  )  ชาย   (  )  หญิง 
2.อายุ                                                                                                                                                 
(  )  ตํ่ากวา 20 ป         (  )  20-24 ป  (  )  25-29 ป  (  )  30-34 ป                        
(  )  35-39 ป  (  )  40-44 ป  (  )  45-49 ป  (  )  มากกวา 50 ป  
3.สถานภาพ                                                                                                                                   
(  ) โสด              (  )สมรสแลว/ อยูดวยกัน          (  ) สมรสแลว/แยกกันอยู  (  ) หยาราง  
4.ระดับการศึกษาสูงสุด                                                                                                                              
(  )  ตํ่ากวาปริญญาตรี  (  )  ปริญญาตรี  (  )  สูงกวาปริญญาตรี 
5.อาชีพ                                                                                                                                                  
(  )  นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา                  (  ) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                                              
(  ) พนักงานบริษัทเอกชน                                 (  ) ประกอบธุรกิจสวนตัว / แมบาน                                                  
(  ) รับจางท่ัวไป                      (  ) อ่ืนๆ............................ 
6.รายไดเฉล่ียตอเดือน  
(  ) นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท                        (  ) 10,001 – 30,000 บาท   
(  ) 30,001 – 50,000 บาท         (  ) 50,001 – 70,000 บาท  
(  ) 70,001 – 100,000 บาท                                 (  ) 100,001 บาทข้ึนไป 
 
สวนท่ี 2   ขอมูล/ลักษณะการลงทุน 
1.ทานมีประสบการณเลนหุนสามัญ 
( ) นอยกวา 1 ป  ( ) 1-5 ป  ( ) 6-10 ป  ( ) มากกวา 10 ป  
2.วัตถุประสงคการเลนหุนสามัญของทานคือ 
( ) เงินปนผล  ( ) กําไรจากสวนตาง  ( ) ท้ัง 2 อยาง 
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3.ระยะเวลาการลงทุนหุนสามัญ 
( ) ระยะสั้น (นอยกวา 3 เดือน)         ( ) ระยะกลาง (3-6เดือน)  ( ) ระยะยาว (6 เดือนข้ึนไป) 
4.ทานจะซื้อหุนสามัญในกรณีใด 
( ) ราคาตํ่ากวามาตรฐาน ( ) มีการจายปนผล  ( ) เจาหนาที่การตลาดแนะนํา                            ( ) คน
รูจักแนะนํา  ( ) มีขอมูลจากบุคคลวงใน  ( ) อื่นๆ………… 
5.สวนใหญทานจะซ้ือหุนที่มีลักษณะใด 
( ) หุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี      ( ) หุนที่มีสภาพคลองสูง  ( ) หุนที่มีเงินปนผลสูง                                     
( ) หุนเก็งกําไร       ( ) หุนที่มีขอมูลจากบุคคลวงใน ( ) หุนของบริษัทขนาดใหญ                   
( ) หุนที่อยูภายใตการบริหารของบุคคลที่มีช่ือเสียง  ( ) อื่นๆ………… 
6.ชองทางการซื้อ/ขาย หุนสามัญที่ทานเลือกใช 
( ) เจาหนาที่การตลาด  ( ) Internet/มือถือ  ( ) ทั้ง2อยาง  
7.ทานลงทุนในหุนสามัญดวยความถี่เฉล่ีย 
( ) ทุกวัน  ( ) 2-3 วัน/สัปดาห  ( ) 1วัน/สัปดาห  ( ) 1คร้ัง/เดือน         
( ) 1คร้ัง/3เดือน ( ) นอยกวา1คร้ัง/3เดือน 
สวนท่ี 3   ปจจัยสวนประสมการตลาดที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   /  ลงในชองวาง โดยเลือกตอบเพียง 1  คําตอบ 

ระดับการตัดสินใจ 

มาก มาก ปาน นอย 
นอย
ที ่

ท่ีสุด   กลาง   ท่ีสุด 

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

5 4 3 2 1 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ           

1. ทางเลือกในการลงทุนหลากหลาย เชน หุนสามัญ ,กองทุน, ทองคํา เปนตน           
2. ชื่อเสียงของบริษัท           
3.ความม่ันคง,ฐานะทางการเงินของบริษัท           
4. บริษัทมีการดําเนินงานที่โปรงใส นาเชื่อถือ           
5. บทวิเคราะหมีคุณภาพ      

ปจจัยดานราคา           
6.คาคอมมิชชั่น ,คาบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยตํ่ากวาที่อ่ืน           

ปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานที่           
7. สถานที่ตั้งของบริษัทสะดวกตอการเดินทาง           
8. สถานที่ตั้งของบริษัทอยูในแหลงธุรกิจ           
9. มีสาขาเปดใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่ท่ัวประเทศ           
10.มีชองทางการลงทุนท่ีหลากหลาย เชน ซื้อ/ขาย ผานไดทั้งทาง  Marketing ,
ทาง Internet เปนตน 

     

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด           
11.บริษัทมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ           
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ระดับการตัดสินใจ 

มาก มาก ปาน นอย 
นอย
ที ่

ท่ีสุด   กลาง   ท่ีสุด 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

5 4 3 2 1 
           

12.บริษัทมีการแจกของแถม เชน การเปดบัญชีใหมของลูกคา      
13.บริษัทมีการจัดอบรมและงานสัมมนาตางๆใหลูกคา      
14.บริษัทมีการแจกของขวัญตามเทศกาลตางๆ           
15. บริษัทมีการจัดอีเวนท,ออกบูธ ตามงานตางๆเชน Set in the city , Money 
Expo เปนตน           

ปจจัยดานคนหรือบุคลากร           
16.ผูบริหารมีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือ           
17.ช่ือเสียงของนักวิเคราะห           
18. พนักงานมีความรู ความสามารถ           
19. พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีมีใจรักงานบริการ           
20. พนักงานมีคําแนะนําในการลงทุนที่ดี           
21. พนักงานสามารถดูแลลูกคาไดทั่วถึง            
22. มารยาทของพนักงานตอลูกคามีความเหมาะสม           

ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ           
23. บริษัทมีการตกแตงสถานท่ีใหดูทันสมัย หรูหรา สะอาด           
24. บริษัทมีเคร่ืองด่ืม/ของวาง สําหรับบริการลูกคา           
25. ที่ต้ังมีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ      
26. อุปกรณที่ใหบริการลูกคามีความทันสมัย เชน คอมพิวเตอร      
27. บริษัทมีพ้ืนท่ีกวางขวางเพียงพอ ไมอึดอัด      

ปจจัยดานกระบวนการ      
28.บริษัทมีการแนะนํา และนําเสนอบริการที่เหมาะสมกับลูกคาแตละราย      
29.บริษัทมีข้ันตอนการบริการ อยางเปนระบบ      

 
**ขอบคุณท่ีใหความรวมมือ** 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 

 
แนวทางคําถามสําหรับการสัมภาษณผูบริหาร/ผูจัดการ  

 
 
- โครงคําถาม สําหรับสัมภาษณเชิงลึก  
1. แนวโนมสถานการณการแขงขันของธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย 
2. อัตราการเติบโตในอนาคตไวก่ีเปอรเซนต 
3. มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจอีก 5 ป และ 10 ปขางหนาเปนอยางไร 
4.แนวทางการบริหารอยางไรใหบรรลุเปาหมายของบริษทัฯ 
5. จุดแข็ง จุดออนของ คันทรี่กรุปคืออะไร  
6. โอกาส อุปสรรคของคันทรี่กรุป คืออะไร 
7. มีการวางแผนการตลาดป 2555 ของคันที่กรุปไวอยางไรบาง 
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ภาคผนวก ค 
ผลการศึกษาเพิ่มเติม 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 57 58.76 
หญิง 40 41.24 
รวม 97 100.00 

อายุ   
20-24 ป 1 1.03 
25-29 ป 8 8.25 
30-34 ป 20 20.62 
35-39 ป 25 25.77 
40-44 ป 21 21.65 
45-49 ป 15 15.46 
มากกวา 50 ป 7 7.22 
รวม 97 100.00 

สถานภาพ   
โสด 28 28.87 
สมรสแลว/อยูดวยกัน 54 55.67 
สมรสแลว/แยกกันอยู 8 8.25 
หยาราง 7 7.22 
รวม 97 100.00 

ระดับการศึกษา   
ต่ํากวาปริญญาตรี 9 9.28 
ปริญญาตรี 53 54.64 
สูงกวาปริญญาตรี 35 36.08 
รวม 97 100.00 

อาชีพ   
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 1 1.03 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 8.25 
พนักงานบริษัทเอกชน,หางราน 25 25.77 
ประกอบธุรกิจสวนตัว/แมบาน 49 50.52 
รับจางทั่วไป 14 14.43 
รวม 97 100.00 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   
นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 1 1.03 
10,001 - 30,000 บาท 23 23.71 
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30,001 - 50,000 บาท 26 26.80 
50,001 - 70,000 บาท 29 29.90 
70,001 - 100,000 บาท 12 12.37 
100,001 บาทข้ึนไป 6 6.19 
รวม 97 100.00 

 
สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะการลงทุน 
ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลลักษณะการลงทุน 

ขอมูลลักษณะการลงทุน จํานวน (คน) รอยละ 
ประสบการณเลนหุนสามัญ   

นอยกวา 1 ป 7 7.22 
1-5 ป 33 34.02 
6-10 ป 33 34.02 
มากกวา 10 ป 24 24.74 
รวม 97 100.00 

วัตถุประสงคการเลนหุนสามัญ   
เงินปนผล 4 4.12 
กําไรจากสวนตาง 5 5.15 
ทั้ง 2 อยาง 88 90.72 
รวม 97 100.00 

ระยะเวลาการลงทุนหุนสามัญ   
ระยะสั้น (นอยกวา 3 เดือน) 23 23.71 
ระยะกลาง (3-6 เดือน) 35 36.08 
ระยะยาว (6 เดือนข้ึนไป) 39 40.21 
รวม 97 100.00 

ขอมูลลักษณะการลงทุน จํานวน (คน) รอยละ 
กรณีท่ีจะซื้อหุนสามัญ   

ราคาต่ํากวามาตรฐาน 31 31.96 
มีการจายปนผล 33 34.02 
เจาหนาที่การตลาดแนะนํา 23 23.71 
คนรูจักแนะนํา 5 5.15 
มีขอมูลจากบุคคลวงใน 5 5.15 
รวม 97 100.00 

ลักษณะหุนที่จะซื้อโดยสวนใหญ   
หุนท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดี 27 27.84 
หุนท่ีมีสภาพคลองสูง 19 19.59 
หุนท่ีมีเงินปนผลสูง 33 34.02 
หุนเก็งกําไร 6 6.19 
หุนท่ีมีขอมูลจากบุคคลวงใน 4 4.12 
หุนของบริษัทขนาดใหญ 6 6.19 
หุนท่ีอยูภายใตการบริหารของบุคคลที่มีชื่อเสียง 2 2.06 
รวม 97 100.00 
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ชองทางการซื้อ/ขาย หุนสามัญที่เลือกใช   
เจาหนาที่การตลาด 40 41.24 
Internet/มือถือ 15 15.46 
ทั้ง 2 อยาง 42 43.30 
รวม 97 100.00 

ตารางที่ 3 (ตอ) 
ความถี่เฉล่ียท่ีลงทุนในหุนสามัญ   

ทุกวัน 17 17.53 
2-3 วัน / สัปดาห 49 50.52 
1 วัน / สัปดาห 23 23.71 
1 คร้ัง / เดือน 7 7.22 
1 คร้ัง / 3 เดือน 1 1.03 
รวม 97 100.00 

 
 
 
สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย คันท
ร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

ปจจัยที่ใชพิจารณา คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ 4.12 0.26 มาก 
ดานราคา 2.54 0.72 นอย 
ดานการจัดจําหนาย/สถานท่ี 4.21 0.31 มากที่สุด 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.90 0.30 มาก 
ดานคนหรือบุคลากร 4.24 0.23 มากที่สุด 
ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ 3.95 0.28 มาก 
ดานกระบวนการ 4.04 0.42 มาก 

รวม 3.86 0.16 มาก 
 
 
ตารางที่ 5 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการ
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

ดานผลิตภัณฑ/บริการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ 

ทางเลือกในการลงทุนหลากหลาย เชน หุนสามัญ 
กองทุน ทองคํา เปนตน 

3.73 0.74 มาก 

ชื่อเสียงของบริษัท 4.29 0.66 มากที่สุด 
ความม่ันคง ฐานะทางการเงินของบริษัท 4.23 0.57 มากที่สุด 
บริษัทมีการดําเนินงานท่ีโปรงใส นาเชื่อถือ 4.11 0.48 มาก 
บทวิเคราะหมีคุณภาพ 4.23 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.12 0.26 มาก 
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ตารางที่ 6 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีใชพิจารณาการเลือกใชบริการบริษัท
หลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

ดานราคา คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ 

คาคอมมิชช่ัน คาบริการนายหนาซื้อขายหลักทรัพยต่ํา
กวาท่ีอื่น 

2.54 0.72 นอย 

รวม 2.54 0.72 นอย 
 
 
 
ตารางที่ 7 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานท่ีที่ใชพิจารณาการเลือกใช
บริการบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

ดานการจัดจําหนาย/สถานท่ี คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ 

สถานที่ตั้งของบริษัทสะดวกตอการเดินทาง 4.14 0.59 มาก 
สถานที่ตั้งของบริษัทอยูในแหลงธุรกิจ 4.55 0.54 มากที่สุด 
มีสาขาเปดใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่ท่ัวประเทศ 3.94 0.70 มาก 
มีชองทางการลงทุนที่หลากหลาย เชน ซื้อ/ขาย ผาน
ไดทั้งทาง  Marketing และทาง Internet เปนตน 

4.23 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.21 0.31 มากที่สุด 
 
 
 
ตารางที่ 8 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่ใชพิจารณาการเลือกใช
บริการบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ 

บริษัทมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ 3.82 0.58 มาก 
บริษัทมีการแจกของแถม เชน การเปดบัญชีใหมของ
ลูกคา 

3.98 0.56 มาก 

บริษัทมีการจัดอบรมและงานสัมมนาตางๆ ใหลูกคา 3.78 0.58 มาก 
บริษัทมีการแจกของขวัญตามเทศกาลตางๆ 3.72 0.55 มาก 
บริษัทมีการจัดอีเวนท ออกบูธ ตามงานตางๆ เชน Set 
in the city , Money Expo เปนตน 

4.18 0.56 มาก 

รวม 3.90 0.30 มาก 
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ตารางที่ 9 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยดานคนหรือบุคลากรที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการ
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

ดานคนหรือบุคลากร คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ 

ผูบริหารมีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือ 4.36 0.58 มากที่สุด 
ชื่อเสียงของนักวิเคราะห 4.30 0.62 มากที่สุด 
พนักงานมีความรู ความสามารถ 3.95 0.64 มาก 
พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีมีใจรักงานบริการ 4.20 0.69 มาก 
พนักงานมีคําแนะนําในการลงทุนที่ดี 4.22 0.56 มากที่สุด 
พนักงานสามารถดูแลลูกคาไดท่ัวถึง 4.19 0.63 มาก 
มารยาทของพนักงานตอลูกคามีความเหมาะสม 4.49 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.24 0.23 มากที่สุด 
 
 
 
 
ตารางที่ 10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพที่ใชพิจารณาการเลือกใช
บริการบริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ 

บริษัทมีการตกแตงสถานท่ีใหดูทันสมัย หรูหรา สะอาด 3.76 0.63 มาก 
บริษัทมีเคร่ืองด่ืม/ของวาง สําหรับบริการลูกคา 3.71 0.61 มาก 
ที่ตั้งมีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ 4.13 0.66 มาก 
อุปกรณท่ีใหบริการลูกคามีความทันสมัย เชน 
คอมพิวเตอร 

4.23 0.62 มากที่สุด 

บริษัทมีพ้ืนที่กวางขวางเพียงพอ ไมอึดอัด 3.91 0.66 มาก 
รวม 3.95 0.28 มาก 

 
 
 
 
ตารางที่ 11 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยดานกระบวนการที่ใชพิจารณาการเลือกใชบริการ
บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 

ดานกระบวนการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ 

มีการแนะนํา และนําเสนอบริการท่ีเหมาะสมกับลูกคา
แตละราย 

3.79 0.58 มาก 

มีข้ันตอนการบริการ อยางเปนระบบ 4.28 0.64 มากที่สุด 
รวม 4.04 0.42 มาก 
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สวนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ กับลักษณะ
ตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญ 
 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญ 

ลักษณะตัดสินใจลงทุน Chi-square 
 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ รายได 

ประสบการณเลนหุนสามัญ 1.826 103.254* 25.508 10.182 25.042* 14.493 
วัตถุประสงคการเลนหุนสามัญ 5.489 18.811 7.597 4.234 8.706 6.499 
ระยะเวลาการลงทุนหุนสามัญ 0.558 13.839 2.981 2.818 3.990 10.768 
กรณีที่จะซ้ือหุนสามัญ 4.899 30.061 15.375 6.402 11.427 25.421 
ลักษณะหุนท่ีจะซื้อโดยสวนใหญ 8.673 33.457 15.656 8.255 22.942 37.349 
ชองทางการซื้อ/ขาย หุนสามัญที่
เลือกใช 

1.593 82.009* 26.191* 6.683 8.879 18.053 

ความถ่ีเฉล่ียที่ลงทุนในหุนสามัญ 3.335 19.452 11.220 3.179 13.691 12.175 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับลักษณะตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญ 

ลักษณะ Chi-square 
ตัดสินใจลงทุน 
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รว
ม 

ประสบการณเลนหุน
สามัญ 

4.240 11.723 3.640 2.575 1.248 3.642 6.439 0.959 

วัตถุประสงคการเลน
หุนสามัญ 

0.134 6.823 1.534 2.417 0.698 3.159 3.446 0.209 

ระยะเวลาการลงทุนหุน
สามัญ 

1.051 2.572 6.714 8.609 1.817 5.805 2.117 1.526 

กรณีท่ีจะซื้อหุนสามัญ 7.312 9.001 7.490 2.840 2.930 7.660 4.809 3.960 
ลักษณะหุนที่จะซ้ือโดย
สวนใหญ 

10.612 14.506 13.267 9.819 6.361 16.615 9.594 1.293 

ชองทางการซ้ือ/ขาย 
หุนสามัญท่ีเลือกใช 

4.866 8.756 3.092 4.941 6.232* 3.994 4.061 0.375 

ความถี่เฉล่ียที่ลงทุนใน
หุนสามัญ 

7.306 8.561 6.711 26.790* 7.027 10.913 10.633 6.043 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สวนท่ี 5 ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร 
 
1. แนวโนมสถานการณการแขงขันของธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย 
คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน : วิเคราะหสภาพการแขงขัน ในแตละพ้ืนที่ของสาขา/ทีมการตลาดต้ังอยู (ขอมูลธุรกิจ
หลักทรัพยในพ้ืนที่) ก.ล.ต. มีความเขมงวดมากยากตอการปฏิบัติงานจริง จึงมีความเสี่ยงในการทํางานสูง และคูในพ้ืนที่มีสูงมาก 
ซึ่งคูแขงอยูตามตึกในพ้ืนทีเ่ดียวกัน เชน ตึก All Seasons อาคารสินธร เปนตน และในป 2555 ก.ล.ต. ไดกําหนดให คาคอมเสรี 
จึงทําใหบริษัทหลักทรัพยทุกที ่ตองทําการแขงขันเพ่ือแยงชิงลูกคากันสูงมาก 
คุณ พิภพ พึ่งทรงธรรม : ในปจจุบันการแขงขันก็สูงอยูแลว แตในอนาคตจะมีการแขงขันกันมากกวาน้ี เพราะเสรีคาคอม ตอนนี้
บริษัทหลักทรัพยที่มีสวนแบงทางการตลาดไมสูงก็ตองหาพันธมิตร ไมวาจะควบรวมกิจการ หรืออะไรก็ตามแต ถามองในอนาคต
ตอไปจะเหลือแตบริษัทหลักทรัพยใหญๆ เพราะจะมีการแขงขันทางดานราคาสูงมาก 
คุณ ธรรมวิทย ไตวัลย : การแขงขันจะสูงมาก แคทุกวันน้ีก็แยงลูกคาที่มีการซื้อ-ขายสูงๆ กันอยูแลว แตสําหรับผมมองวาถาเรา
บริการลูกคาด ีลูกคาก็จะไมไปไหน ทํายังไงก็ไดใหลูกคาไดกําไร อันนี้ก็แลวแตความสามารของพนักงานแตละคนเพราะทุกคนที่
เลนหุนหวังกําไรทุกคน 
 
2. อัตราการเติบโตในอนาคตไวกี่เปอรเซนต 
คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน : ตามความจริงก็อยากใหมียอดซื้อ-ขายแตละวันสูงๆอยูแลว อยางผมก็ได Profit Sharing 
สวน Marketing ก็ไดคานายหนาของแตละคน ซึ่งทุกคนมีรายไดของแตละคนไมเทากัน แลวแตความสามารถ อยางป 2553 ทีม 
b1/1 กับ 1/7 ก็ทํากําไรใหบริษัทถึง 20% จากกําไรท้ังหมด แตในป 2554 ก็ลดนอยลง ซึ่งกําไรที่ไดจะแลวแตสถานการณ  
คุณ พิภพ พึ่งทรงธรรม : อยางที่บอกวาการแขงขันในอนาคตมีสูงมาก แคประคองใหมีสวนแบงทางการตลาดเทานี้ก็ถือวา
ประสบความสําเร็จแลว ใหติด 1-5 ของวงการก็ประสบความสําเร็จแลว 
คุณ ธรรมวิทย ไตวัลย : อันนี้แลวแตสถานการณ อยางป 2554 เกิดน้ําทวมตอนปลายป ลูกคาก็ไมซื้อ-ขาย ก็ตองดูในอนาคตวา
จะเกิดเหตุการณอะไรที่รายแรงรึปาว 
 
3. มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจอีก 5 ป และ 10 ปขางหนาเปนอยางไร 
คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน : เราก็ตองหาลูกคาเพ่ิมเติมเร่ือยๆ เพราะลูกคาเกาบางคนก็หยุดเลน สวนที่เปดบัญชีกับทาง
บริษัทไวแลวไมเคล่ือนไหวก็มีมากมาย ซึ่งเราก็ตองกระตุนใหลูกคาเหลาน้ีใหซื้อ-ขายใหได เพราะการที่ลูกคาเหลานี้มาเปดบัญชี
ไว ก็แสดงวามีความสนใจที่จะลงทุน ถาลูกคาเหลานี้มีการ Active ทางบริษัทก็จะไดรายไดเพ่ิมข้ึน สวนลูกคาเกาเราก็ตองดูแลทํา
ใหไดกําไร  
คุณ พิภพ พึ่งทรงธรรม : แผนระยะกลาง และยาว จะเนนเร่ืองของขยายสาขาเพ่ืมเติม รวมทั้งการขยายตลาด พรอมทั้งมีการ
ฝกฝนพนักงานใหมีการบริการเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตาง ๆ ใหมากข้ึน เพ่ือดึงฐานลูกคาที่
มีระดับเพ่ิมมากข้ึน 
4. แนวทางการบริหารอยางไรใหบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ 
คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน : 1. Maintain ลูกคาเดิม  คอยติดตอกับลูกคาใหมีการ active สมํ่าเสมอ  และระวังไมใหใคร
มาแยงลูกคาไป  2. หาลูกคารายใหม โดยมีกลุมเปาหมายคือ กลุมลูกคารายใหญที่มีมูลคาการซื้อขายสูง  มีประสบการณในการ
ลงทุนดี  โดยใชจุดแข็งของเราคือการมีทีม Marketing ท่ีมีคุณภาพทํางานเปนทีมในการบริการลูกคาประกอบกับการมีหองคาที่
ทันสมัยอีกดวย และท่ีสําคัญการชักชวนลูกคาจากบริษัทอ่ืนโดยใช connection จาก 
คุณ แฉลม  เสมสฤษดิ์ (รอง CEO) เปนผูช้ี แนะ ใหคําแนะนํา 
คุณ พิภพ พึ่งทรงธรรม : ปจจัยหลักคือ การสรางความสัมพันธกับลูกคา ถาเราดูแลลูกคาดีลูกคาจะมาใชบริการ และอาจจะ
ชักชวนเพ่ือนๆใหมาใชบริการกับทางบริษัท ปากตอปากเปนการโฆษณาที่ดีท่ีสุด 
คุณ ธรรมวิทย ไตวัลย : เราตองคอยกระตุนลูกคา ไมวาจะสงขาวสารหรือรายงานสภาพตลาดตลอดเวลา อยางตอนแรกผมก็ไม
คอยมีลูกคาเทาไหร แตพอเรากระตุน แตพอเราโทรไปทุกวันลูกคาก็เร่ิมมาใชบริการ 
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5. จุดแข็ง จุดออนของ คันทร่ีกรุปคืออะไร  
จุดแข็ง 
คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน : 
1. การบริการลูกคาโดยมีทีมงาน marketing ท่ีมีประสบการณ มีความสามัคคีและเปน Team Work ในการใหบริการ 
2. หองคาใหม อุปกรณอํานวยความสะดวกทันสมัย 
3. มี research เปนรูปเลม monthly จัดสงใหลูกคา เปนการบริการแบบมืออาชีพ 
4. มีฐานลูกคาขนาดกลางและยอยมาก 
คุณ พิภพ พึ่งทรงธรรม : 
1.นักวิเคราะหเปนที่รูจัก มีชื่อเสียง 
2.ผูบริหารมีความสามารถ 
คุณ ธรรมวิทย ไตวัลย 
1.ทีมผูบริหารมีประสิทธิภาพ    มีความรู    ความสามารถ 
2.มีชองทางการลงทุนใหเลือกมากมาย 
3.นักวิเคราะหเปนที่รูจัก มีชื่อเสียง 
จุดออน 
คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน : 
1.ไมคอยมีหุนจอง IPO เนื่องจากเราเพ่ิงไดใบอนุญาติ  ทําใหเสียเปรียบบริษัทท่ีมีหุน IPO บอย เปนการดึงดูดความสนใจลูกคา 
2.มีการเปล่ียนชื่อ จาก แอดคินซัน เปน คันทร่ีกรุป อาจจะทําใหคนสวนใหญคิดวา คันทร่ีกรุปเพ่ิงกอตั้งและขาดประสบการณ  
คุณ พิภพ พึ่งทรงธรรม : 
1.สาขาเราใกลกัน แยงสวนแบงทางการตลาดกันเอง 
2.หองคาคอนขางเล็ก 
คุณ ธรรมวิทย ไตวัลย 
1.ข้ันตอนการเปดบัญชีใชเวลานาน สมุดเปดบัญชีเลมใหญเกินไป ควรปรับปรุง 
 
6. โอกาส อุปสรรคของคันทร่ีกรุป คืออะไร 
โอกาส 
คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน : 
1. Office ตั้งอยูในทําเลท่ีดีเปนแหลงรวมนักลงทุนท่ีจะมาเปนลูกคาท่ีมีศักยภาพ 
2. ประชาชนมีความสนใจในการลงทุนมากข้ึน 
3.มีการรวมกันเปนสมาคมบริษัทหลักทรัพยเพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรอง 
คุณ พิภพ พึ่งทรงธรรม : 
1.เศรษฐกิจประเทศไทยยังสามารถขยายตัวไดอีก  
2.ประชาชนมีความสนใจในการลงทุนมากข้ึน 
3.การเมืองเร่ิมมีความรุนแรงลดนอยลง 
คุณ ธรรมวิทย ไตวัลย 
1.ลูกคาหาขอมูลขาวสารไดเยอะข้ึน จากแตกอนตองโทรมาถาม แตสมัยนี้ใชInternet ในการหาขอมูล 
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อุปสรรค 
คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน : 
1.บริษัทหลักทรัพยมีจํานวนมาก ทําใหลูกคามีทางเลือกที่หลากหลาย 
2.กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย  และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
3.การเปดเสรีธุรกิจหลักทรัพย ทําใหบริษัทหลักทรัพยตางๆตองแขงขัน ทางดานราคา หรือ คาคอมมิชชั่น 
คุณ พิภพ พึ่งทรงธรรม : 
1.คูแขงมากมาย ทั้งทางตรงและทางออม 
2.การกําหนดระเบียบจาก ก.ล.ต. และราคา(คาคอมมิชช่ัน) 
คุณ ธรรมวิทย ไตวัลย 
1.ความขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรง 
2.การเปดเสรีคาคอม ทําใหตองแขงขันทางดานราคา ลูกคารายใหญจะไดเปรียบ 
 
7. มีการวางแผนการตลาดป 2555 ของคันที่กรุปไวอยางไรบาง 
คุณ กฤศณสรรค  ธีรพรอมรรัตน : สําหรับทีม B1/1 และ 1/7 ผมก็ใหพนักงานทุกคนในทีมสงของขวัญวันปใหมใหกับลูกคา 
และก็ตองพยายาม maintain ลูกคาเกา ติดตอและใหบริการที่ดีที่สุด และก็พยายามใหพนักงานทุกคนมีใบอนุญาตจากทาง ก.ล.ต.
ใหมากที่สุด 
คุณ พิภพ พึ่งทรงธรรม : พยายามเจาะกลุมลูกคารายใหญ เพราะลูกคาสวนใหญในทีม คือรายยอย 
คุณ ธรรมวิทย ไตวัลย : ก็คงตองหาลูกคาเร่ือยๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได สวนลูกคาเกาก็ตองทําใหมีกําไรและซ้ือ-ขายใหบอย
ที่สุด 
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ภาคผนวก ง 
ขอมูลขาวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จาํกัด

(มหาชน)   
 

บล.แอดคินซันเปลี่ยนชื่อเปน “คันทร่ี กรุป” พรอมเพิ่มสินคาและบริการ หวังขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้น  
 
Posted on Thursday, May 21, 2009 

แถลงขาวเปดตัว บล.คันทร่ี กรุป และกลยุทธทางธุรกิจ 
 
ต้ังเปากาวข้ึนเปนบริษัทหลักทรัพยระดับมาตรฐานสากลดวยการเปล่ียนโฉมจากแอดคินซัน เปนคันทร่ี กรุป อยางเปนทางการ
กันไปเปนที่เรียบรอยแลว งานนี้ บล.คันทร่ี กรุป (CGS) ภายใตการกุมบังเหียณของประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญอยาง คุณสดาวุธ เตชะอุบล ไดนําทัพผูบริหารระดับสูงมารวมแถลงกลยุทธการทําธุรกิจอยางพรอมหนา โดยไดรับ
เกียรติจากคุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนประธานการเปดตัวและรวม
แสดงความยินดี  
 
การเปล่ียนโฉมในคร้ังนี้ คายคันทร่ี กรุป ไดยกเคร่ืองการบริหารดวยการปรับโครงสรางบุคลากร คูขนานไปกับพัฒนาศักยภาพ
และสรางทีมงานใหม โดยมีระบบไอทีที่ทันสมัยเขาไปรองรับการบริหารงานในองคกร พรอมกับการปรับโครงสรางธุรกิจใหมดวย
การมุงขยายผลิตภัณฑและบริการอัน หลากหลายใหแกกลุมลูกคาองคกรอยางครอบคลุม ไมวาจะเปนงานดานวาณิชธนกิจ การ
บริหารจัดการสินทรัพย และการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบออนไลน ในขณะที่กลุมลูกคารายยอยก็ยังคงไดรับบริการดวย
มาตรฐานระดับสากลอยาง มืออาชีพ 
 
งานนี้ผูบริหารของคันทร่ี กรุป เชื่อม่ันวา การใหความสําคัญดานการพัฒนาผลิตภัณฑ พรอมกับยกระดับคุณภาพการใหบริการ
คร้ังใหญในรอบนี้ จะทําใหสามารถขยายฐานลูกคาใหมไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยคันทร่ี กรุปมีแผนจะจับมือพันธมิตรตางชาติ 
เพ่ือสรางความแข็งแกรงและศักยภาพในการรุกธุรกิจหลักทรัพยอยางเต็มรูปแบบ ตามมาในอนาคตดวย 
 

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองคกร “บล. คันทร่ีกรุป” ที่ “BBB-” แนวโนม “Stable”ขาวขาวประชาสัมพันธหุน การเงิน 
การธนาคาร วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--ทริสเรทติ้ง 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศผลอันดับเครดิตองคกรของ บริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “BBB-” 
ดวยแนวโนม “Stable” หรือ “คงท่ี” โดยอันดับเครดิตสะทอนถึงพ้ืนฐานเงินทุนที่แข็งแกรงของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการ
ตลาดท่ีปรับตัวดีข้ึนในธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด (มหาชน) อยางไรก็ตาม อันดับเครดิตยังมีขัอจํากัดจากประวัติผลงานของคณะผูบริหารชุดปจจุบันท่ียัง มีไมมากใน
การที่จะดํารงผลการดําเนินงานและบริหารจัดการตนทุนของบริษัทใหมี ประสิทธิภาพเนื่องจากผูบริหารชุดนี้เพ่ิงรวมงานกับ
บริษัทเม่ือปลายป 2552 นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะทอนถึงสภาวะแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่การแขงขันทวี ความรุนแร
ย่ิงข้ึน ตลอดจนตลาดหุนไทยที่มีความผันผวนมากย่ิงข้ึน และความไมแนนอนที่เกิดจากการเปดเสรีคานายหนาซื้อขาย
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หลักทรัพยอยาง เต็มรูปแบบในป 2555แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะทอนถึงความต้ังใจของผูบริหารท่ีจะคง
สัดสวนการถือหุนใน บลจ. เอ็มเอฟซีเอาไวและมองหาโอกาสทางธุรกิจรวมกัน แนวโนมอันดับเครดิตยังสะทอนถึงความคาดหวัง
วาบริษัทจะสามารถลดคาใชจาย ดําเนินงานและรักษาฐานลูกคา ตลอดจนบุคลากรดานการตลาดเอาไวได นอกจากน้ี ทริสเรท
ต้ิงยังคาดหวังวาบริษัทจะมีระบบจัดการความเสี่ยงท่ีเ พียงพอในการควบ คุมความเสี่ยงในธุรกิจการลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพยในบัญชีของบริษัทและ ธุรกิจสินเชื่อเพ่ือซ้ือหลักทรัพย 

ทริสเรทต้ิงรายงานวา บล. คันทร่ีกรุปเร่ิมมีกําไรในป 2552 หลังจากมีผลขาดทุนมานานหลายป โดยความเปล่ียนแปลงคร้ัง
สําคัญเกิดข้ึนหลังจากท่ีบริษัทไดรับนายประสิทธิ ์ศรีสุวรรณ พรอมทั้งคณะผูบริหารและบุคลากรดานการตลาดจํานวนมากเขา
รวมงานดวย หลังจากนั้น สวนแบงทางการตลาดในธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยก็เพ่ิมข้ึนอยางเห็น ไดชัดจากระดับ
ประมาณ 3% ในชวงคร่ึงแรกของป 2552 มาเปน 5%-6% ในชวงคร่ึงหลังตอเนื่องจนถึงป 2553 อันเปนผลทําใหลําดับสถานะ
ของบริษัทขยับข้ึนมาอยูในอันดับ 2 ของธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยในป 2553 จากท่ีเคยอยูในอันดับ 5 ในป 2552 และ
อันดับ 20 ในป 2551 อยางไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายของบริษัทลดลงในชวงไตรมาสแรกของป 2554 ทําใหสวนแบงทาง
การตลาดตกลงมาอยูที่ 4.6% ดังนั้น จึงตองใชเวลามากกวานี้เพ่ือที่จะพิสูจนความสามารถของบริษัทในการรักษา ระดับสวน
แบงทางการตลาดในธุรกิจนี ้ทั้งนี้ รายไดจากธุรกิจนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยคิดเปนสัดสวนถึง 80% ของรายไดรวมของบริษัท
ในป 2553 

แมวารายไดรวมของบริษัทจะเติบโตถึง 80% จาก 898 ลานบาทในป 2552 มาอยูที่ 1,612 ลานบาทในป 2553 แตสัดสวน
คาใชจายดําเนินงานตอรายไดรวมยังคงอยูในระดับสูงที่ 80% ในป 2553 เทียบกับคาเฉล่ียอุตสาหกรรมที่ประมาณ 60% ใน
จํานวนน้ีคิดเปนคาใชจายดานบุคลากร กรรมการ และผูบริหารที่สูงถึง 59% ของรายไดรวม เทียบกับป 2552 ท่ีระดับ 51% ซึ่ง
นับวาสวนทางกับแนวโนมในอุตสาหกรรมท่ีสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร กรรมการ และผูบริหารตอรายไดรวมปรับตัวลดลง
จาก 45% ในป 2552 มาอยูที่ 40% ในป 2553 ทามกลางรายไดที่เติบโตสูงข้ึนเปนอยางมากในธุรกิจหลักทรัพย จึงเปนเร่ือง
สําคัญสําหรับผูบริหารในการที่จะควบคุมคาใชจายในการดําเนิน งานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการสรางรายไดของพนักงาน
ใหดีย่ิงข้ึน  ทริสเรทติ้งกลาววา อัตราคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉล่ียของบริษัทลดลงจาก 0.22% ในป 2552 มาอยูที่ 
0.16% ในป 2553 อันเปนผลจากการบังคับใชอัตราคานายหนาแบบข้ันบันไดต้ังแตเดือนมกราคม 2553 ทั้งน้ี ในป 2555 ซึ่งจะ
เปนปแรกของการเปดเสรีคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย อัตราคานายหนานาจะลดต่ําลงอีกจากการแขงขันท่ีรุนแรง แมวาบริษัท
จะมีความไดเปรียบในแงของการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) จากสวนแบงทางการตลาดที่สูง แตหากบริษัทไม
สามารถควบคุมคาใชจายดําเนินงานไดก็อาจสงผลกระทบตอความ สามารถในการทํากําไรในอนาคต 

สวนแบงกําไรจากเงินลง ทุนใน บลจ. เอ็มเอฟซ ีคิดเปนสัดสวน 24% ของกําไรสุทธิของบริษัทในป 2553 บริษัทไดเพ่ิมสัดสวน
การลงทุนใน บลจ. เอ็มเอฟซี เปน 20.7% ในเดือนกุมภาพันธ 2552 อันมีผลทําให บลจ. เอ็มเอฟซี เปล่ียนสถานะเปนบริษัท
รวม บริษัทไดทยอยเพ่ิมสัดสวนการลงทุนจนอยูที่ระดับ 24.9%ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2553 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน 
บลจ. เอ็มเอฟซี นี้ถือไดวาเปนแหลงรายไดท่ีคอนขางสมํ่าเสมอแหลงหนึ่งของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังมี บลจ. เอ็มเอฟซี 
เปนลูกคาสถาบันในประเทศรายใหญท่ีสุดรายหนึ่งในธุรกิจนายหนาซื้อขายหลัก ทรัพยดวย 

การซื้อขายหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทมีผลตอบแทนที่ดีข้ึนนับตั้งแตไตร มาสท่ี 3 ของป 2552 ที่มีการกําหนดกลยุทธการ
ลงทุนใหมโดยบริษัทไมมีการขาดทุนจากการซื้อขายหลัก ทรัพยเลยในทุกไตรมาสนับจากนั้นจนถึงไตรมาสแรกของป 2554 ที่
ผานมา อยางไรก็ตาม ภายใตความผันผวนของตลาดหลักทรัพย ผลการดําเนินงานในชวงเวลาดังกลาวยังอาจจะสั้นเกินกวาที่จะ
ประเมินความ เสี่ยงและความสามารถในการทํากําไรในสวนนี้ได ในสวนของความเสี่ยงดานเครดิตน้ัน บริษัทมียอดลูกหนี้สินเชื่อ
เพ่ือซื้อหลักทรัพยอยูที่ 940 ลานบาท ณ ปลายไตรมาสแรกของป 2554 ซึ่งเพ่ิมข้ึนเกือบเทาตัวจากปกอน โดยมียอดลูกหนี้จัด
ช้ันอยูในระดับสูงท่ี 400 ลานบาท แตสวนใหญเปนลูกหนี้ท่ีมีปญหามาตั้งแตป 2551 และมีการตั้งสํารองเต็มจํานวนแลว 

ณ สิ้นป 2553 บริษัทมีสวนของผูถือหุนสูงถึงเกือบ 3 พันลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหน้ีสินท่ัวไป
อยูที่ระดับ 175% ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีทางการกําหนดไวที่ 7% เปนอยางมาก ทริสเรทติ้งกลาว 
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ประวัติผูศึกษา 

 
 นาย พงศกร  แจงตระกูล เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2529 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีสาขาวิชาการตลาดระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เมื่อปการศึกษา 
2551 และไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตั้งแตปการศึกษา 2553 ขณะน้ียังศึกษา
อยูในหลักสูตรดังกลาว  ประสบการณในการทํางาน ป 2551-ปจจุบัน ในตําแหนง เจาหนาที่
การตลาดบริษัทหลักทรัพย คันทร่ีกรุป จํากัด(มหาชน)    

 




