บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมปริทศั น
ในการทํ า วิ จั ย เฉพาะเรื่ อ งครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาได ทํ า การรวบรวมทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่
เกี่ยวของกับลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุนในการซื้อขาย Gold Futures โดยใชแนวคิด
พฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีการเลือกเชิงเหตุผล ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม แนวคิดดานความ
ลมเหลวของตลาด และทฤษฎีการบริการ ตลอดจนนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ ดังนี้
ในปจจุบันจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง สงผลใหแนวโนมอัตราดอกเบี้ยยังคง
อยูในระดับต่ํา การฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยอาจไมเพียงพอตออัตราเงินเฟอที่ยังคงอยูใน
ระดับสูง ดังนั้นการฝากเงินจึงมิใชทางเลือกในการออมเงินที่ดีอีกตอไป ผูบริโภคจึงหันไปหาการ
ลงทุนประเภทอื่นแทนไมวาจะเปนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ และการลงทุนใน
ตลาดทุน ซึ่งสามารถสรางผลตอบแทนไดดีกวาการออมเงินที่ธนาคารเพียงอยางเดียว ทั้งนี้การที่
ผูบริโภคจะเลือกนําเงินไปลงทุนในตลาดเงินหรือตลาดทุนนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะของผูบริโภคที่
แตกตางกัน จึงสงผลใหมีพฤติกรรมการเลือกที่ไมเหมือนกัน รวมถึงผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
กับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได ซึ่งสามารถใชแนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภคมาอธิบายได
นอกจากนี้การที่ผูบริโภคจะเลือกใชบริการกับบริษัทนายหนาซื้อขาย Gold Futures ใดนั้นก็ขึ้นอยู
กับความมีเหตุผลและความรอบคอบในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นการที่
เราไดทราบความคิดเชิงเหตุผลของผูบริโภค จึงเปนประโยชนตอการอธิบายถึงพฤติกรรมการเลือก
เชิงเหตุผลของผูบริโภค ซึ่งแตกตางจากทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม ที่กลาวเอาไววาการเลือกอาจ
มิไดมาจากความเปนเหตุเปนผลเสมอไป แตอาจมาจากอารมณ ความรูสึกและความสามารถใน
การเรียนรูของตัวผูบริโภคเอง เมื่อเราทําการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคแลว หากผูบริโภคเลือก
ลงทุนใน Gold Futures บริษัทซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทนการซื้อขาย Gold Futures จึงเขามามี
บทบาทสําคัญและเปนตัวกลางในการลงทุนระหวางนักลงทุนกับตลาดอนุพันธ แตจากขอมูลที่ไม
เทาเทียมกันระหวางนักลงทุนและบริษัทนายหนาซื้อขาย Gold Futures จึงทําใหเกิดปญหาการ
เลือกใชบริษัทที่ไมมีคุณภาพ ผลคือนักลงทุนเสียประโยชนและเกิดผลเสียตอความเชื่อถือของ
ตลาดโดยรวม ดังนั้นบริษัทนายหนาซื้อขาย Gold Futures ที่ดีจึงควรสรางคุณภาพและมาตรฐาน
การใหบริการมากขึ้น อาจเลือกกําหนดสวนประสมของสินคาและบริการ รวมถึงดานการตลาด ที่
จะสามารถตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค โดยสามารถอธิบายไดจากแนวคิด
ดานความลมเหลวของตลาด และแนวคิดดานทฤษฎีการบริการ
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
2.1.1 ทฤษฎี ก ารวิเ คราะห พ ฤติก รรมผูบริ โ ภค (Analyzing

Consumer

Behavior)
กฤติกา ลีละเศรษฐกุล (2549 น.22–24) ระบุวาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริโภคที่ทําการคนหา ซื้อ ใช ประเมินผล ใชสอยผลิตภัณฑ
และบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการ หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และ
การกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจึง
หมายถึงการคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมของ
ผูบริโภคตอการลงทุน Gold Futures เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการพฤติกรรมการซื้อและ
ความต อ งการใช ป ระโยชน ข องผู บ ริ โ ภค เพื่ อ ใช ใ นการกํ า หนดกลยุ ท ธ ก ารตลาด (Marketing
Strategies)
2.1.1.1 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model)
แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจ
เลือกลงทุน Gold Futures โดยมีจุดเริ่มตนจากสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่ง
กระตุนที่ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) เปนสิ่งที่ผูผลิต หรือผูขาย
ไมสามารถคาดคะเนได รายละเอียดมีดังนี้
1) สิ่งกระตุน (Stimulus) หมายถึง สิ่งที่อาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย หรือสิ่ง
กระตุนจากภายนอก เปนสิ่งจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาด Gold Futures การ
ดําเนินกลยุทธการตลาดจะตองสรางใหเกิดการกระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการ
ผลิตภัณฑ ซึ่งอาจใชสิ่งจูงใจใหเกิดการซื้อดวยเหตุผล หรือใชสิ่งจูงใจใหเกิดการซื้อดานจิตวิทยา
หรืออารมณ สิ่งกระตุนแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก
(1) สิ่งกระตุนที่หนวยธุรกิจสามารถควบคุมได และตองจัดใหมีขึ้น ซึ่งหมายถึง สิ่ง
กระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) ไดแก สวนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ประกอบดวย สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด
(2) สิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคภายนอกองคกรที่บริษัทไมสามารถควบคุม
ได เชน สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง
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และสิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม ลวนเปนปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกลงทุน Gold
Futures
2) กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) เปนทฤษฎีที่
เปรียบเทียบความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคเปรียบเหมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตไม
สามารถทราบได ดังนั้นจึงตองพยายามศึกษาถึงอิทธิพลที่มีตอความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคจาก
ปจจัยตางๆ และกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทนายหนาซื้อขาย Gold Futures
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การรับรูความตองการ/ปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ภาพที่ 2.1
ตัวแบบกลองดําของผูบริโภค
ก.
สิ่งกระตุน
ทางการตลาด
อื่นๆ เชน
สังคม
วัฒนธรรม

ข.

ค.

กระบวนการทางความคิดที่มองไม
เห็น (Black Box)

การตอบสนอง
(Response)

การลง
ความเห็น

ที่มา : มาสันต สุวรรณวงศ, 2550
3) การตอบสนองของผูบริโภค หรือการตัดสินใจเลือกลงทุน Gold Futures ในเรื่อง
การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกนายหนาซื้อขาย Gold Futures การเลือกเวลาในการลงทุน และ
ปริมาณการลงทุน
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2.1.1.2 อิทธิพลที่มีตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค สามารถแบงออกได ดังนี้
1) ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factor) ไดแก คานิยมตางๆในสังคม เปนสิ่ง
กําหนดและควบคุมพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกลงทุน Gold Futures
2) ป จ จั ย ทางสั ง คม ได แ ก ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในชี วิ ต ประจํ า วั น และมี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการลงทุน Gold Futures ซึ่งหมายถึงกลุมอางอิงตางๆที่จะมีอิทธิพลในดานคานิยม การ
เลือกพฤติกรรมการดํารงชีวิต รวมทั้งทัศนคติ และแนวคิดของบุคคล กลุมอางอิงแบงเปน 2 ระดับ
ไดแก กลุมปฐมภูมิ หมายถึง ครอบครัว เพื่อนสนิท ซึ่งถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความ
คิดเห็นและพฤติกรรมของครอบครัว และกลุมทุติยภูมิ หมายถึง กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อน
รวมอาชีพและรวมสถาบัน รวมถึงบุคคลกลุมตางๆในสังคม
3) ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจของผู บ ริ โ ภค ซึ่ ง ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
ลักษณะสวนบุคคลในดานตางๆประกอบดวย อายุ วงจรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจของ
บุคคล การศึกษา คานิยม และรูปแบบการดํารงชีวิต
4) ปจจัยดานจิตวิทยา หมายถึง ปจจัยภายในตัวของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการลงทุน Gold Futures ประกอบดวย การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ ทัศนคติ
บุคลิกภาพ และแนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง
2.1.2 ทฤษฎีการเลือกเชิงเหตุผล (Rational Choice Theory)
ยุวดี อริยานนท(2552, น.16-17) ระบุวาเมื่อกลาวถึง “พฤติกรรมเชิงเหตุผล”
(Rational Behavior) ของมนุษย สามารถอธิบายไดวา มนุษยมีพฤติกรรมที่จะเลือกวิถีทาง
(Means) ที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหไดผลตอบแทนที่ดีบรรลุเปาหมาย (End) สุดทายของตน
โดยมีเหตุผลเปนบรรทัดฐาน (Normotive) ของความคิดดังกลาว (Barry, 1998: 11) ดังนั้น
ความสามารถที่ จ ะล ว งรู ค วามคิ ด เชิ ง เหตุผ ลของบุค คล
จึ ง เป น ประโยชนต อการอธิ บาย
(Explanation) ทํานาย (Prediction) และพรรณนา (Description) ถึงพฤติกรรมการเลือกเชิง
เหตุผลของมนุษยได (Harsanyi, 1986: 60-107) ทั้งนี้การเลือกเชิงเหตุผลของปจเจกบุคคลจะมี
พื้นฐานอยูบนความสัมพันธระหวางการเลือก และการแสดงออกอยู 2 ประการ คือ การแสดงออก
ถึงทางเลือกอันเปนผลมาจากความเปนเหตุผล(Rational) ซึ่งเรียกวา “การอางเหตุผล”
(Behavioral Rationality) กับสภาวะทางจิตใจ (Mental State) หรือ คุณลักษณะของปจเจกบุคคล
ดังกลาว
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การเลือกเชิงเหตุผลนี้จะผูกพันกับการคาดคะเน 2 ประการคือ การคาดคะเนผลที่จะ
ตามมาในอนาคต อันสืบเนื่องมาจากการกระทําของตนในปจจุบัน ดังนั้นกอนที่บุคคลจะตัดสินใจ
เลือกกระทําสิ่งที่ตองลงทุนเพื่ออนาคตของตนเองหรือครอบครัวแลว เขามักจะมีเหตุผลที่มีการ
วินิจฉัยถึงการไดรับผลตอบแทนสูงสุดในอนาคตกอนที่จะมีการลงทุนในกิจกรรมนั้น ๆ และทฤษฎี
ทางเลือกเชิงเหตุผล ยังเปนเรื่องของปจเจกบุคคลที่กําหนดทางเลือกสุดทายที่ตนเองพึงพอใจไว
แลว ผูกระทํา (Actor) จึงตองเลือกระหวางทางเลือกที่จะตองปฏิบัติใหไปถึงจุดหมายและการ
กระทําที่มีผลตอบแทนเชิงเหตุผลมากกวา หรืออาจกลาวไดวาการเลือกเชิงเหตุผลนั้นเปนการ
กระทํา (Actions) อันมาจากแรงจูงใจ (Motivation) จากผลประโยชนของตนเอง โดยเปนการเลือก
ทามกลางตัวเลือกมากมาย แตสิ่งที่บุคคลเลือกจะอยูบนพื้นฐานของความพึงพอใจ (Preferences)
และโอกาส (Opportunities) บุคคลอาจจะเรียนรูถึงคาสูญเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของ
เปาหมายทั้งสองที่แตกตางกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ขอมูลเกี่ยวกับคาสูญเสียโอกาสที่มีอยู
ชวยใหเขาตัดสินใจที่จะเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยแตเปลี่ยนใจไมเลือก การกระทําเชนนี้อาจ
เปนเพราะวา บริษัทหลักทรัพยนี้อาจมีรูปแบบการบริการที่ไมดี ไมเปนที่พอใจ จึงอาจจะทําใหเสีย
โอกาสในการทํากําไรจากการลงทุน ฯลฯ การอธิบายสิ่งเหลานี้เปนการเทียบเคียงกับสมมติฐาน
เบื้องตนในเวลาชวงนั้นทั้งหมด เพียงแตสถานการณ (คาสูญเสียโอกาส) หรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสถานการณทําใหเขาเปลี่ยนใจ ดังนั้นขอสําคัญของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเลือกเชิงเหตุผลนี้ คือบุคคลไดเลือกสรรสิ่งที่ตนเองพึงพอใจและคงความพึงพอใจ
ตลอดจนพฤติกรรมที่ตนเองเลือกไว เมื่อนั้นความพึงพอใจเหลานี้จะไดรับการตอบแทนในแงของ
อรรถประโยชนสูงสุด (Utility maximization)
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ง ใช แ นวคิ ด ของทฤษฎี ก ารเลื อ กเชิ ง เหตุ ผ ล เพื่ อ มาอธิ บ าย
พฤติกรรมในการเลือกใชบริการบริษัทนายหนาซื้อขาย Gold Futures ของนักลงทุนทั่วไป โดยที่นัก
ลงทุนจะมีพฤติกรรมในการเลือกใชบริการบริษัทนายหนาซื้อขาย Gold Futures อยางไรนั้น จะมา
จากการตัดสินใจอยางรอบคอบ โดยอาศัยทางเลือกเชิงเหตุผลในการพิจารณา
2.1.3 ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behaviorial Finance)
ยุวดี อริยานนท(2552, น.17) ระบุวาเรื่องพฤติกรรมทางดานการเงิน สามารถ
อธิบายโดยอาศัยหลักจิตวิทยาเขามาชวยวิเคราะห วาทําไมบางครั้งนักลงทุนถึงมีพฤติกรรมที่
แปลกไป ซึ่งมีงานวิจัยมากมายที่โดดเดนอยางเชนงานของ Daniel Kahneman (ไดรับรางวัล
โนเบลในป 2002 สาขาเศรษฐศาสตร) ไดนําแนวคิดทางจิตวิทยากับเศรษฐศาสตรมาใชวิเคราะห
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การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของคน เชนเพิ่มมิติทางดานอารมณ ทัศนคติ ความสามารถในการ
เรียนรู ดังนั้นความพอใจตามความคิดของ Kahneman จึงมิไดเปนปจจัยภายนอกที่ถูกกําหนดมา
ตายตัว แตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีการเรียนรูจากประสบการณในอดีต ซึ่งตางจาก
ทฤษฎีวาดวยความพอใจของเศรษฐศาสตรกระแสหลัก โดยทฤษฎีที่วานั้นคือ Prospect Theory
ซึ่งไดพยายามอธิบายพฤติกรรมของคนสวนที่ขาดหายไปในทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก เชน
ความพอใจของคนขึ้นอยูกับสถานการณ สินคาชนิดเดียวกันใหความพอใจกับคนๆเดียวกันตางกัน
ภายใตสถานการณที่ตางกัน โดย Prospect Theory ไดอธิบายถึงการตัดสินใจภายใตสภาวะที่มี
ความเสี่ยง ซึ่งกลาวไววาเมื่อเทียบความรูสึกดีใจกับความเสียใจ แมวาเงินที่ไดหรือสูญเสียจะ
เทากันแลว แตปริมาณระดับของความรูสึกดีใจกับเสียใจจะไมเทากัน โดยที่ความรูสึกเสียใจจะ
รุนแรงกวาความรูสึกดีใจ ถึงแมวาการชี้ใหเห็นถึงความไมเปนเหตุเปนผลของนักลงทุนที่เกิดจาก
ผลกระทบจากอารมณและความรูสึกของตัวนักลงทุนเอง ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรมมิไดเสนอ
แนวทางในการแสวงหาผลประโยชนจากความไมมีประสิทธิภาพของตลาด แตทฤษฎีนี้อาจจะชวย
นักลงทุนในการฝกฝนตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจทําใหไมไดรับผลตอบแทนจาก
การลงทุนที่เหมาะสม หรือประสบกับการขาดทุนอยางไมสมควรก็เปนได
2.1.4 แนวคิดทางดานความลมเหลวของตลาด (Market Failure)
ยุวดี อริยานนท(2552, น.18-19) ระบุวาความลมเหลวของตลาด (Market Failure)
หมายถึง ภาวะที่กลไกตลาดไมสามารถจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพได หรือภาวะที่ตลาดไม
สามารถตอบสนองความตองการของสาธารณะทั้งในแงของปริมาณหรือราคาของสินคาได รวมทั้ง
การที่ตลาดไมสามารถสะทอนตนทุนหรือประโยชนที่แทจริงได
สาเหตุแหงความลมเหลวประการหลักๆ ไดแก
1. สารสนเทศไมสมบูรณ คือ สถานการณที่ฝายหนึ่งมีขอมูลมากกวาอีกฝายหนึ่งหรือ
ตลาดมีความไมสมมาตรของสารสนเทศ (market with Asymmetric information) ซึ่งเกิดระหวาง
ผูซื้อกับผูขายเปนหลัก ทําใหเกิดปญหา เชน
1.1 ปญหา Lemon market คือตลาดที่ผูขายรูวาสินคามีคุณภาพต่ํา แตผูซื้อรู
ไมมากเทา เชน ตลาดรถมือสอง วิธีแกไข คือผูขายตองสรางชื่อเสียง (Reputation) ใหผูซื้อ
ไววางใจหรือสรางมาตรฐานสินคา (Standardization)
1.2 ปญหา Adverse selection เกิดเมื่อกําหนดใหสินคาบริการที่มีคุณภาพ
ตางกันมีราคาเทากัน จนทําใหสินคาและบริการที่มีคุณภาพต่ําไลสินคาคุณภาพสูงออกไปจาก
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ตลาดทําใหมีสินคาบริการคุณภาพต่ําอยูในตลาดเปนจํานวนมาก วิธีแกไขคือ การสงสัญญาณ
ตลาด (market signaling) โดยผูขายสงสัญญาณใหผูซื้อรูขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาบริการ
นั้น ๆ มากขึ้นกวาเดิม
1.3 ปญหา Moral hazard เกิดขึ้นในลักษณะที่ฝายหนึ่งเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากเดิมไปจนทําใหอกี ฝายหนึ่งที่มีตนทุนในการติดตามพฤติกรรมสูง (high monitoring
cost) และตองรับภาระจากพฤติกรรมนั้นๆ
1.4 ปญหา Principal-agent เกิดขึ้นจากการที่ agent (เชน นายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย) ทํางานเพื่อความตองการของตนเองโดยไมสนใจความตองการของ Principal (ลูกคา)
และ Principal มีตนทุนในการติดตามพฤติกรรมของ agent สูง
2. ผลกระทบภายนอก (Externalities) เปนผลกระทบที่มีตอบุคคลที่สามที่ไมไดตั้งใจ
ใหเกิดและตนทุนจากผลกระทบไมไดถูกนับรวมเขาไปในตนทุนของผูผลิต ผลกระทบภายนอกมีทั้ง
กระทบในดานดีและดานไมดี เชน การกระจายความรูดานเทคโนโลยี (technology spillover) หรือ
มลพิษที่เกิดจากโรงงาน ปญหานี้แกไขไดโดยการพยายามนําผลกระทบภายนอกมาคิดเปนตนทุน
ของผูผลิตใหได (internalize externalities) เพื่อบังคับใหผูผลิตคํานึงถึงผลกระทบตอบุคคลอื่นใน
การทําธุรกิจ
3. อํานาจเหนือตลาด คือมีผูผลิตรายหนึ่งรายใดที่มีอํานาจมากกวาผูผลิตอื่น ๆ ทํา
ใหเกิดการผูกขาด นํามาซึ่งการกําหนดราคาที่ไมเปนไปตามกลไกตลาด เชน ราคาสูงเกินควร วิธี
แกคือ ใหรัฐเขามามีบทบาทในการสรางกติกาที่ไมกอใหเกิดการผูกขาด เวนแตวากิจการนั้นๆ จะ
เปนกิจการที่ผูกขาดตามธรรมชาติ (natural monopoly) เชน กิจการน้ําประปา จายไฟฟา ซึ่งใน
กรณีนั้นรัฐควรมีบทบาทสูงมาก เพราะถาใหเอกชนทําโดยไมกํากับ ราคาจะสูงเกินควรไปมาก
4. สินคาสาธารณะ (Public goods) คือสินคาที่ใชแลวไมหมดไปและไมสามารถกีด
กันผูอื่นในการบริโภคได กอใหเกิดปญหา “free-riders” คือผูที่ไดประโยชนจากสินคาหรือบริการ
โดยที่ไมจายราคาในการใชนั้น เมื่อมีปญหานี้มากขึ้นจะทําใหไมมีผูใดยอมจาย สุดทายสินคาชนิด
นั้นก็จะไมเกิดการผลิตขึ้นในตลาด
2.1.5 แนวคิดดานทฤษฎีการบริการ
Kotler (2003) ไดกลาวไววา การบริการเปนกิจกรรมที่ฝายหนึ่งเสนอตออีกฝายหนึ่ง
กิจกรรมดังกลาวไมมีตัวตนและไมมีใครเปนเจาของ ซึ่งในการผลิตบริการนั้นอาจมีตัวสินคาเขามา
เกี่ยวของหรือไมก็ได
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ในปจจุบันนักการตลาดพยายามนําเอาการใหบริการเขามาเสริมในการขายสินคา ไม
วาจะเปนสินคาอุตสาหกรรมหรือสินคาอุปโภคบริโภคจะนํามาประกอบกับการใหบริการ อาจตอง
ใชสินคาเขามาเปนสวนประกอบในการใหบริการ จึงทําใหการกําหนดสวนประสมของสินคาและ
บริการมีความสําคัญในแงของการจัดการทางการตลาด
ลักษณะการใหบริการ
ในสวนของธุรกิจบริการ ประกอบดวย 2 สวน (Kotler, 2003: 462)
1. สวนที่ผูบริโภคไมสามารถมองเห็นได ไดแก ระบบการจัดการภายในองคกร ซึ่งมี
สวนสนับสนุนการทํางานของพนักงานบริการในการติดตอผูบริโภค
2. สวนที่ผูบริโภคมองเห็นได ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก สภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่ใชผลิตบริการ พนักงานบริการที่ติดตอกับผูบริโภค และผูบริโภคซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการผลิต เปนตน
ธุรกิจการขายสินคา ผูบริโภคจะแยกผูผลิตออกจากผูจัดจําหนาย ผูซื้อจะไมเคยเห็น
โรงงานผลิตสินคา แตในธุรกิจบริการผูซื้อตองไปยังแหลงผลิตบริการเสมอ ซึ่งมีอิทธิพลตอผลของ
การบริการวาจะเปนที่พอใจของผูบริโภคดวย (ภาพที่ 2.2)
ภาพที่ 2.2
องคประกอบของการบริการ
ธุรกิจบริการ

ระบบการจัด
องคกรภายใน

สวนที่ลูกคา
มองไมเห็น

ลูกคา A

สภาพแวดลอม
ทางกายภาพ

บริการ X

พนักงาน
ติดตอดานหนา

บริการอื่นๆ

สวนที่ลูกคา
มองเห็น

ลูกคาอื่นๆ
ปฎิกิริยาสัมพันธทางตรง
ปฎิกิริยาสัมพันธ

ที่มา: Kotler (2003: 463)
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จากลักษณะดังกลาว ทําใหการดําเนินงานทางการตลาดของบริการแตกตางจากตัว
สินคา โดยองคกรจะมีการเพิ่มหนาที่ทางการตลาดอีก 2 หนาที่ซึ่งเกิดมาจากการผลิตและการ
บริโภคเกิดขึ้นพรอมกัน หนาที่ทางการตลาดที่เพิ่มเติมมีผูเกี่ยวของในการบริการอยู 3 กลุมคือกลุม
ที่ 1 องคกรบริการหรือบริษัท กลุมที่ 2 พนักงานผูใหบริการ และกลุมที่ 3 ผูบริโภคหรือผูรับบริการ
(ภาพที่ 2.3)
การตลาดภายใน (Internal Marketing) เปนกิจกรรมของบริษัทที่มุงสูพนักงาน
บริการในรูปของการฝกอบรมและการจูงใจพนักงานบริการ ในการสรางความสัมพันธอันดีรวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการทํางานเปนทีมเพื่อสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค
การตลาดที่สมั พันธกันระหวางผูซื้อและผูขาย (Interactive Marketing) เปนกิจกรรม
การใหบริการของพนักงานสูผูบริโภค พนักงานตองมีทักษะและสรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นในใจ
ของผูบริโภค
ภาพที่ 2.3
รูปแบบการตลาดของอุตสาหกรรมการใหบริการ 3 แบบ
บริษัท
Company

การตลาดภายใน

การตลาดภายนอก

Internal Marketing

External Marketing

พนักงาน
Employees

ผูบริโภค
ตลาดที่สัมพันธกันระหวางผูซื้อกับผูขาย

Customers

Interactive Marketing

ที่มา: Kotler (2003: 463)
2.2 วรรณกรรมปริทัศน
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาวิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหมีความคลายคลึงกันมาก คือ วิธีสุมตัวอยางจากประชากรโดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลและทําการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหสถิติพรรณนา และการวิเคราะหเชิงปริมาณหา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย
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ซึ่งมีรายละเอียดของงานวิจัยแตละงานดังนี้
ภาระดี ภาระราช (2548) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัท
หลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย จังหวัดขอนแกน โดยใชขอมูลปฐมภูมิซึ่งทําการสุม
ตัวอยางจากประชากรซึ่งเปนนักลงทุนทั่วไปในประเทศ จากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ทําการ
วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพรรณนา นําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ คารอยละ สถิติ t-test,
F-test สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสันและคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA)
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการจากบริษัท
หลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ จ.ขอนแกน ที่มากที่สุดคือการใหบริการของเจาหนาที่
การตลาด นักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีเพศตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไดแก อัตรา
ดอกเบี้ย/คาปรับ ทําเลที่ตั้งใกลบาน/ที่ทํางาน/ธนาคาร การคมนาคม มีการจัดการสัมมนาให
ความรูแกนักลงทุน และความสนิทสนมสวนตัวกับพนักงานตางกัน นักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มี
อายุตางกันมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไดแก คานายหนา/คาคอมมิชชั่น ขนาดหองคาและการ
ตกแตง สถานที่จอดรถ การชักจูงในกลุมเพื่อนนักลงทุน ชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย การ
ใหบริการของเจาหนาที่การตลาด บทวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพย และคุณลักษณะของ
เจาหนาที่การตลาดตางกัน นักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจไดแกทําเลที่ตั้งใกลบาน/ที่ทํางาน/ธนาคาร สถานที่จอดรถ การคมนาคมและ
คุณลักษณะของเจาหนาที่การตลาดตางกัน นักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีสถานภาพตางกัน มี
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไดแก คานายหนา/คาคอมมิชชั่น และความสนิทสนมสวนตัวกับ
พนักงานตางกัน นักลงทุนทั่วไปในประเทศที่มีอาชีพตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไดแก
ทําเลที่ตั้งใกลบาน/ที่ทํางาน/ธนาคาร สถานที่จอดรถ การคมนาคม การชักจูงในกลุมเพื่อนนัก
ลงทุน ชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย และคุณลักษณะของเจาหนาที่การตลาดตางกัน นักลงทุน
ทั่วไปในประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจไดแก คานายหนา/
คาคอมมิชชั่นทําเลที่ตั้งใกลบาน/ที่ทาํ งาน/ธนาคาร และขนาดหองคาและการตกแตงตางกัน
สุพรรษา วรรณราชู (2549) ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ผ า นระบบอิ น เตอร เ น็ ต ของนั ก ลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบ
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อินเตอรเน็ตของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเน็ต และ 3) ศึกษาระดับความสําคัญ
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผาน
ระบบอินเตอรเน็ต การวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิจากแบบสอบถามนักลงทุน จํานวน
250 ตัวอยาง ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2548 วิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณโดย
ใชการวิเคราะหความถดถอยโลจิท คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สถิติคา t-test และ F-test ณ ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเน็ต
สวนใหญเปนเพศชาย อายุ 26-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน
รายไดเฉลี่ย 15,001-30,000 บาทตอเดือน และมีประสบการณในการซื้อขายหลักทรัพย 1-3 ป
โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการที่บาน ชวงเวลาตลาดเปด 10.00 น.-12.30 น. โดยเฉลี่ย 1-2
ครั้งตอสัปดาห ซึ่งใชบริการจํานวน 1-4 ชั่วโมงตอครั้งและมีมูลคาในการซื้อขายหลักทรัพยเฉลี่ย
10,000-50,000 บาทตอครั้ง บริการที่ใชสวนใหญเปนการดูขอมูลราคาหลักทรัพยระหวางชั่วโมง
การซื้อขาย เหตุผลที่ใชบริการเนื่องจากสามารถทํารายการไดดวยตัวเอง ผลการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเน็ตโดยใชการวิเคราะห
ความถดถอยโลจิทพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อาชีพเจาของกิจการ อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ระดับรายไดตอเดือน ประสบการณในการซื้อขายหลักทรัพยและปจจัยสวนประสม
การตลาดดานคาธรรมเนียมที่ถูก ผูใชมีอิสระในการซื้อขาย การใหขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับ
หลักทรัพย การเชื่อมโยงคนหาขอมูลอื่นไดงายเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สําหรับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดพบวา กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานรูปแบบบริการและดานกระบวนการ สวนปจจัยดานราคา
สถานที่และการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับสําคัญมาก
วัชรพงษ มะลิแกว (2549) ทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัท
หลักทรัพยกิมเอ็งสาขาเชียงใหม 2 ของนักลงทุนรายยอย สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยการออกแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง โดยแยกเปนกลุมตัวอยางนัก
ลงทุนที่ใชบริการและไมไดใชบริการของบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็งสาขาเชียงใหม 2 สวนสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหครั้งนี้ ไดแก การวิเคราะหโดยใชแบบจําลองโลจิทและแบบจําลองโพรบิท ปจจัยที่
นํามาศึกษาในแบบจําลอง ไดแก สถานที่ตั้งของบริษัทใกลบาน ชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพยกิม
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เอ็ง ความสามารถของเจาหนาที่การตลาด เทคโนโลยีในการใหขาวสารขอมูล และบทวิเคราะห ผล
การศึกษา พบวา มี 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็งสาขาเชียงใหม 2
ไดแก ที่ตั้งของบริษัท ชื่อเสียงของบริษัทและปจจัยเทคโนโลยีการใหขอมูลขาวสาร โดยทั้ง 3 ปจจัย
เปนตัวแปรที่มีนัยสําคัญเชิงสถิติทุกตัว
อิสรีย จุลจิราภรณ (2550) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยสวนผสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของ
นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ผลการศึกษาพบวา นักลงทุนสวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง มีอายุอยู
ในชวง 40 - 49 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
มากกวา 50,000 บาท โดยสวนใหญมีประสบการณในการซื้อขายหลักทรัพย มากกวา 3 ป มี
วงเงินที่ใชในการซื้อขายหลักทรัพยอยูระหวาง 1,000,000 - 5,000,000 บาท เปดบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยประเภทเงินสด ระยะเวลาการลงทุนภายใน 2 - 4 สัปดาห แหลงขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนไดจากเจาหนาที่การตลาด สาเหตุที่เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนจาก
ความคุนเคยกับเจาหนาที่การตลาดมานานและสถานที่สะดวกมาใชบริการ
นักลงทุนให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก ใหความสําคัญลําดับแรกคือ
ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย นักลงทุนตองการการติดตอทางโทรศัพทไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว รองลงมา เปนปจจัยดานบุคลากร ผูรับบริการตองการใหเจาหนาที่การตลาดเอาใจ
ใสดูแลการลงทุนของลูกคา ปจจัยดานบริการ การใหคําแนะนําในการลงทุนที่ดี ปจจัยดาน
กระบวนการ ตองการความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ ตองการสถานที่จอดรถสะดวกสบาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีรายงานบทวิเคราะห
แนะนําการลงทุนแจกรายเดือน และใหความสําคัญลําดับสุดทาย คือ ปจจัยดานราคา ในเรื่อง
ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย
ยุวดี อริยานนท (2552) งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย กรณีเปดเสรีคาคอมมิชชั่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะ
ปจจัยสวนบุคคลพฤติกรรมการใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไป อีกทั้งเพื่อศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการใชบริการบริษัทหลักทรัพยที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นในการ
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เลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไป กรณีเปดเสรีคาคอมมิชชั่น สุดทายเพื่อศึกษา
การใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
บริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไป กรณีเปดเสรีคาคอมมิชชั่น จํานวนทั้งหมด 400 ตัวอยาง
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 30 - 49 ป การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 30,000 บาท มี
ระยะเวลาเปดบัญชีและซื้อขายหลักทรัพยมากกวา 3 ปขึ้นไป มีลักษณะการลงทุนแบบระยะสั้น/
เก็งกําไร มีการซื้อขายหลักทรัพยมากกวา 4 ครั้ง/เดือน และซื้อขายหลักทรัพยครั้งละ 100,000 499,999 บาท ใชบริการกับ บล.ทิสโก จํากัด (มหาชน) เปนสวนใหญ โดยสาเหตุที่ใชบริการเพราะ
คุนเคยกับเจาหนาที่การตลาดมานาน และเหตุผลที่เลือกใชบริการกับบริษัทหลักทรัพยในหลาย
บริษัท เพราะตองการขอมูลที่หลากหลาย สวนผลการศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรม
การใชบริการบริษัทหลักทรัพยที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นในการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย
ของนักลงทุนทั่วไป กรณีเปดเสรีคาคอมมิชชั่น พบวา นักลงทุนที่เห็นวาคาคอมมิชชั่นไมไดมีผลตอ
การเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย สวนใหญจะยังใชบริการบริษัทหลักทรัพยเดิมในกรณีที่คิดคา
คอมมิชชั่นสูงกวาบริษัทหลักทรัพยอื่น สาเหตุเพราะมีความคุนเคยกับเจาหนาที่การตลาดมานาน
และมีเจาหนาที่การตลาดดูแลเอาใจใสดี โดยบริการที่ตองการเพิ่มเติมจากบริษัทหลักทรัพยเดิม
คือ การใหขอมูลประกอบการลงทุนมากขึ้น สวนกลุมนักลงทุนที่มีความคิดเห็นวาคาคอมมิชชั่นมี
ผลตอการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย สวนใหญจะเลือกใชบริการกับบริษัทหลักทรัพยอื่นที่คา
คอมมิชชั่นถูกลง โดยบริการ 3 ลําดับแรกที่เลือกตัดออกเพื่อแลกกับการจายคาคอมมิชชั่นที่ถูกลง
คือของขวัญ/ของที่ระลึกแจกในเทศกาล ที่นั่งประจําในหองคาพรอมที่จอดรถ และเอกสารตางๆ
ทางไปรษณีย สําหรับผลการศึกษาการใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไป กรณีเปดเสรีคาคอมมิชชั่น
พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด โดยใหความสําคัญมากที่สุด
ในเรื่องเจาหนาที่การตลาดควรมีความซื่อสัตย สวนปจจัยดานชองทางการใหบริการ ดานราคา
และดานสงเสริมการตลาด ไดใหความสําคัญรองลงมาตามลําดับ เมื่อทดสอบความแตกตางของ
ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการบริษัทหลักทรัพยกับการใหระดับความสําคัญของปจจัย
สวนประสมการตลาด พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาที่เปดบัญชี
ลักษณะการลงทุน ความถี่ในการซื้อขายหลักทรัพย และเหตุผลที่ใชบริการที่แตกตางกันใหระดับ
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา วิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหมีความคลายคลึงกันมาก คือ วิธีสุมตัวอยางจากประชากรโดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลและทําการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหสถิติพรรณนา และการวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อหา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการบริษัทหลักทรัพย
ตารางที่ 2.1
สรุปผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกใชบริการ
ผูแตง

วัตถุประสงค

ผลสรุป

ภาระดี(2548)

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริษัท
หลักทรัพย

ปจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ การใหบริการของเจาหนาที่
การตลาด

สุพรรษา(2549)

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยผาน
ระบบอินเตอรเน็ตของนักลงทุน ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการซื้อขายหลักทรัพย
ผานระบบอินเตอรเน็ต และเพื่อศึกษาระดับ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ปจจัยที่มีอิทธิพล ไดแก เพศ อาชีพเจาของกิจการ อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดตอเดือน
ประสบการณในการซื้อขายหลักทรัพย คาธรรมเนียมที่ถูก
ผูใชมีอิสระในการซื้อขาย การใหขอมูลที่เปนปจจุบัน
เกี่ยวกับหลักทรัพย การเชื่อมโยงไปคนหาขอมูลอื่นไดงาย
ใหระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ปจจัยดานรูปแบบ
บริการและดานกระบวนการ

อิสรีย(2550)

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการบริษัทหลักทรัพย

ใหความสําคัญลําดับแรกคือ ปจจัยดานทําเลที่ตั้งและ
ชองทางการจัดจําหนาย

วัชรพงษ(2549)

เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชลงทุน ที่ตั้งของบริษัท ชื่อเสียงของบริษัทและปจจัยเทคโนโลยี
ในบริษัทหลักทรัพยกิมเอ็งสาขาเชียงใหม 2
การใหขอมูลขาวสาร

ยุวดี(2552)

เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช ปจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ การใหบริการของเจาหนาที่
บริการบริษัทหลักทรัพย กรณีเปดเสรีคาคอมมิชชั่น การตลาด

ที่มา : จากงานวิจัยในอดีต
2.3 กรอบการวิเคราะหและการประยุกตใช
เนื่องจากธุรกิจการซื้อขาย Gold Futures เกิดขึ้นในประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. 2552 ทําใหเปนเรื่องใหมสําหรับนักลงทุน และ Gold Futures เปนผลิตภัณฑที่นาสนใจ
เนื่องจากเปนทางเลือกในการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูง จึงทําใหปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว และยังไมมีงานวิจัยในไทยที่ทําการศึกษาเรื่องนี้ ดังนั้นผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาเพื่อให
ทราบถึงโครงสรางและลักษณะของธุ รกิจ โดยงานวิจัย ชิ้นนี้จะทําการศึกษาเปนไปตามกรอบ
แนวคิด (ภาพที่ 2.4) ดังนี้
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2.3.1 การศึกษาภาพรวมธุรกิจ Gold Futures ในประเทศไทย โดยใชแนวคิดดานการ
บริหารขอมูลขาวสารของตลาด และทฤษฎีการบริการในการอธิบาย
2.3.2 การวิเคราะหลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุนในการซื้อขาย Gold Futures
และปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทนายหนาซื้อขาย Gold
Futures จะใชแนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีการเลือกเชิงเหตุผล และทฤษฎีการเงินเชิง
พฤติกรรมในการอธิบาย
ภาพที่ 2.4
กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ธุรกิจ Gold Futures ในประเทศไทย

ดานอุปทาน

ดานอุปสงค
ลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุน
ในการซื้อขาย Gold Futures

ธุรกิจ Gold Futures
ในประเทศไทย
แนวคิดทางดานการใหบริการขอมูล
ขาวสารของตลาดเพื่อลดความเสี่ยง

ทฤษฎีการบริการ

แนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค

1.
2.
3.
4.

ปจจัยสวนบุคคล
พฤติกรรมการลงทุนใน Gold Futures
พฤติกรรมการลงทุนในทองคําแทง
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ทฤษฎีการเลือกเชิงเหตุผล

ที่มา : สรุปโดยผูวิจัย
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ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม

