
95 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี3 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) 

 

ความพงึพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 

ของบริษัทหลกัทรัพย์เคท ีซีมิโก้ จํากดั 

(SATISFACTION IN SECURITY TRADING ON INTERNET VIA 

SERVICES OF KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED) 

ณฏัฐณิ์ฌา สุวรรณรงค ์1   กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยั

ส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ต

ของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก้ จาํกดั และเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของคุณภาพ

การให้บริการ และปัจจยัอ่ืนๆ กบัความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบั

กลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ จาํกัด ท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตในปี 2554 ส้ินสุดเดือนตุลาคม 2554 มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  

และมีอาชีพเป็นนกัศึกษา ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน 

เจา้ของธุรกิจ/ กิจการ หรือนกัลงทุน จาํนวน 400 ราย  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 

ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 50,001-100,000 

บาท มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด โดยให้ความสําคญักบัความ

กระตือรือร้นในการใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ สุภาพ และเป็นมืออาชีพ ความรวดเร็ว

ในการแก้ไขปัญหาท่ีมีเพิ่มเติมในภายหลัง บริษทัฯ มีช่ือเสียงน่าเช่ือถือและเป็นท่ี

ยอมรับ การกลบัมาใช้บริการของบริษทัฯ หากในอนาคตมีความจาํเป็นตอ้งเลิกใช้

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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บริการซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเหตุผลส่วนตวัใดก็ตาม ความรวดเร็ว และแม่นยาํของ

ระบบการทาํธุรกิจผา่นอินเตอร์เน็ต และการเขา้ถึงบริการเพื่อติดตามราคาหลกัทรัพย ์ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ระดบัการศึกษา(ยกเวน้ สถานภาพสมรส) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย  ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก้ จาํกดั

แตกต่างกนั คุณภาพทั้งบริการในระหวา่งรับบริการและบริการหลงัไดรั้บบริการและ

ความไวว้างใจไม่มีความสัมพนัธ์ แต่ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความภกัดีต่อตราสินคา้ 

มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของ

บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั  

คําสําคัญ: หลกัทรัพย,์ ระบบอินเตอร์เน็ต, ความพึงพอใจ, บริษทัหลกัทรัพยเ์คที  

ซีมิโก ้จาํกดั 

   ABSTRACT 

This study has objectives to study difference of personal factors affecting 

satisfaction in security trading on internet via services of KT ZMICO Securities 

Company Limited and to study relationship of services quality and other factors 

with the satisfaction.  It utilizes questionnaire to collect data with group of 400 their 

customers who had traded on internet in 2011 ended in October 2011; have age of 

20 years at least; and are either student, governor (or state enterprise officer), an 

employee of private firm, business owner, or investor. 

The findings show that most samples are male; have age between 31-40 

years; are an employee of private firm; earn average monthly income between 

50,001-100,000 baht; graduated in bachelor’s degree; and are single. They focus on 

enthusiasm, willingness, gentleness, professionalism in providing services, 

rapidness of problem solving for after-sale services, famous and acceptable 

organization, returning to use services in case that there is ignorance, rapidness and 

accuracy of system on internet, and accessibility of services. 
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The results from testing hypothesis show different gender, age, career, 

average monthly income, and educational level (except marital status) affect 

satisfaction in security trading on internet via services of KT ZMICO Securities 

Company Limited differently.  Quality both services and after-sale services and 

trust have no relationship but brand image and loyalty have relationship with 

satisfaction in security trading on internet via services of KT ZMICO Securities 

Company Limited. 

KEY WORDS:  SECURITY, INTERNET, SATISFACTION, KT ZMICO 

SECURITIES COMPANY LIMITED 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตหรือ eTrade เขา้มามี

บทบาทต่อนักลงทุนมากข้ึน ทาํให้นักลงทุนสนใจใช้บริการการทาํธุรกรรมเก่ียว

หลกัทรัพยผ์า่นทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึน โดยในปี 2554 มีมูลค่าการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผา่นทางอินเตอร์เน็ต รวม 3,529,435.45 ลา้นบาท

และในปี 2555 ถึงส้ินเดือนกนัยายน 2555 มีมูลค่ารวม 3,083,965.86 ลา้นบาท (ท่ีมา: 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) ซ่ึงช่วยทาํให้นกัลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และประหยดั และสามารถส่งคาํสั่งการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์น

อินเตอร์เน็ตไดเ้องผา่นโปรแกรมท่ีโบรกเกอร์จดัไวใ้ห้บริการแก่ผูล้งทุนท่ีเปิดบญัชีไว ้

ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นเจา้หนา้ท่ีการตลาด ผูท่ี้มีความเขา้ใจ และความชาํนาญจากการใช้

เคร่ืองมืออินเตอร์เน็ตจึงจะไดรั้บผลประโยชน์อย่างมหาศาล ซ่ึงแตกต่างไปจากการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์บบดั้งเดิมท่ีลูกคา้ตอ้งส่งคาํสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้พนกังานของ

โบรกเกอร์เป็นผูป้้อนคาํสั่งเขา้สู่ระบบซ้ือขายของตลาดหลกัทรัพยผ์า่นทางโทรศพัท ์

หรือมาด้วยตนเองท่ีห้องค้าหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ โดยสามารถซ้ือขายได้ทุก

กระดานและระบุเง่ือนไขการเสนอสั่งซ้ือได ้ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 0.25 

ของมูลค่าการซ้ือขาย แต่การซ้ือขายแบบออนไลน์ ลูกคา้สามารถส่งคาํสั่งซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์ละตรวจสอบสถานะซ้ือขายได้ดว้ยตนเองผ่านเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ 
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โดยตอ้งระบุราคาเสนอซ้ือขายท่ีแน่นอน (Limit order)  ไม่สามารถระบุเง่ือนไขการ

เสนอซ้ือขายได้ และซ้ือขายได้เฉพาะบนกระดานหลัก กระดานหน่วยย่อย และ

กระดานต่างประเทศ ดว้ยวิธีจบัคู่คาํสั่งซ้ือขายเขา้ดว้ยกนัโดยอตัโนมติั (Automated 

Order Matching: AOM) ซ่ึงมี ค่าธรรมเนียมไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าการซ้ือ

ขาย  การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเตอร์เน็ตจึงมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ซ่ึง

สามารถสรุปได ้คือ การเพิ่มความคล่องตวัให้นกัลงทุนในการตดัสินใจลงทุน การส่ง

คาํสั่งซ้ือขายไดด้ว้ยตนเองและไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา และความสามารถในการตรวจสอบ

คาํสั่งและวเิคราะห์ขอ้มูลจากข่าว  

บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก้ จาํกดัเป็นหน่ึงในผูน้าํดา้นการประกอบธุรกิจ

นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต โดยคิดค่าธรรมเนียมในการซ้ือขาย

หลกัทรัพยต์ามอตัราท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดตามประกาศท่ี  

กส. (ว) 10/2552 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2552 เร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

เก่ียวกบัการคิดค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยฯ์ โดยมีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป  ทั้งน้ี บริษทัฯ (KTZ) เป็นบริษทัสมาชิก

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมายเลข 18 ธุรกิจและบริการของ

บริษทั ไดแ้ก่ การคา้หลกัทรัพยผ์า่นเจา้หนา้ท่ีการตลาด  การคา้หลกัทรัพยผ์า่นระบบ

ออนไลน์ ซ่ึงครอบคลุมไปถึงบริการด้านการแจ้งการโอนเงินฝาก การถอนเงิน

ออนไลน์ การโอนหลกัทรัพย ์การส่งคาํสั่งให้หัก ATS และคาํสั่งให้หกัชาํระจากค่า

ขายหลกัทรัพย ์ฝ่ายตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มการลงทุนสถาบนั วาณิชธนกิจ ฝ่ายวิจยั

หลกัทรัพย ์และ ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์

ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความสําคญัของธุรกิจบริการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบออนไลน์ของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั ท่ี

ให้บริการการทาํธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะผา่นทาง

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวให้ประสบความสําเร็จตอ้งข้ึนอยู่กบัหลาย

ปัจจยัทั้งตวับุคคลของผูล้งทุนท่ีใช้บริการ ท่ีมีความแตกต่างกันในหลายด้าน ด้าน
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ปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพของบริการและตราสินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงลว้นมีความสัมพนัธ์

กบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการดงักล่าว  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิ

โก ้จาํกดั  

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของคุณภาพการใหบ้ริการ กบัความพึงพอใจใน

การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กบัความพึงพอใจในการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั  

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือขาย

หลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั แตกต่างกนั 

2. คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์ กับความพึงพอใจในการซ้ือขาย

หลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั  

3. ปัจจยัอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่น

ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้ จาํกดั  

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปรตาม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทาํใหไ้ดข้อ้มูลดา้นสถานการณ์การทาํธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผา่น

ระบบอินเตอร์เน็ต และระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการซ้ือขายหลกัทรัพยท์าง

อินเตอร์เน็ตในปัจจุบนั 

2. เพื่อทาํให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพื้นฐานกบั ระดบั

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพยท์างอินเตอร์เน็ต 

3. เพื่อทาํใหไ้ดข้อ้มูลสาํหรับบริษทัหลกัทรัพเ์คที ซีมิโก ้ จาํกดั ประกอบการ

พิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อ

ปัจจัยส่วนบุคคล  

เพศ  

อาย ุ 

อาชีพ  

รายได ้ 

ระดบัการศึกษา  

สถานภาพสมรส   
 คุณภาพการให้บริการ  

บริการในระหวา่งรับบริการ  

บริการหลงัไดรั้บบริการ 
 

ปัจจัยอืน่ๆ  

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้  

ความภกัดีต่อตราสินคา้  

ความไวว้างใจ  
 

 

ความพึงพอใจในการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่น

ระบบอินเตอร์เน็ตของ

บริษทัหลกัทรัพเ์คที  

ซีมิโก ้ จาํกดั 
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รองรับการใช้งานของลูกคา้ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และประยุกต์ใช้

เสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความซ่ือสัตย์

ภกัดีในการใชบ้ริการของลูกคา้และขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทัฯ มากข้ึน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาความพึงพอใจใน

การซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั 

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

มานิต รัตนสุวรรณ (อ้างถึงในกิตติศกัด์ิ หาญกล้า, 2552) ภาพลักษณ์เป็น

ความประทบัใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือคนใดคนหน่ึง หรือองค์การใดองค์การหน่ึง ซ่ึง

เรียกวา่ช่ือเสียงก็ได ้

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ  (2547) ความภกัดีของลูกค้า (Customer Loyalty) 

หมายถึง ความเก่ียวขอ้งหรือความผูกพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ ร้านคา้ ผูผ้ลิต การบริการ

หรืออ่ืนๆ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของทศันคติท่ีชอบพอ หรือการสนองตอบ ดว้ยพฤติกรรม

อยา่งการร่วมกิจกรรมทางการตลาด กบัตราสินคา้และการซ้ือสินคา้ซํ้ าๆ   

Luhmann, Miklas (1998 อา้งถึงในจุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช, 2553) ความ

ไวว้างใจเป็นคาํตอบของความเส่ียงของปัญหาเฉพาะเร่ือง โดยความไวว้างใจเกิดข้ึน

ไดเ้ม่ือมีความคุน้เคย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2548 อา้งถึงในนิทศัน์ ตุลารัตน์เรืองนาม, 2553) 

ความพึงพอใจ เป็นระดบัความรู้สึกของลูกคา้ ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง

ผลประโยชน์จากคุณสมบุติผลิตภณัฑ์ หรือการทาํงานของผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ

กบัความคาดหวงัจากผลประโยชน์ หรือประสิทธิภาพการทาํงานของผลิตภณัฑ์

ดังกล่าว ซ่ึงความคาดหวงัอาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีตหรือจากข้อมูลของคู่

แข่งขนั  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพยเ์คทีซีมิโก ้จาํกดั ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพย์
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ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในช่วงระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2554 ซ่ึงมีจาํนวน 

35,890 ราย (แผนกออนไลน์ บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั, 2554) และใชสู้ตร

ของทาโร ยามาเน่ ณ ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดร้้อยละ 5 (Taro Yamane, 

1973 อา้งถึงในกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติและคณะ, 2552)  21 Ne
Nn

+
=

 
ในการ

กาํหนดขนาดตวัอย่าง โดยคาํนวณได้ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 396 ตวัอย่าง ผูว้ิจยั

ตดัสินใจเลือกศึกษาตวัอยา่ง 400 ราย และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ี

เป็นอิสระต่อกนั (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Analysis of 

Variance: ANOVA หรือ F-test)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis: MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพเป็น

พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 50,001-100,000 บาท มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีสถานภาพสมรสโสด โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัใน

ระหว่างรับบริการ โดยให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับความกระตือรือร้นในการ

ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ และเป็นมืออาชีพ และหลังได้รับบริการให้

ความสําคญัมากท่ีสุด กบัความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาท่ีมีเพิ่มเติมในภายหลัง 

สาํหรับภาพลกัษณ์ตราสินคา้ใหค้วามสําคญักบับริษทัฯ มีช่ือเสียงน่าเช่ือถือและเป็นท่ี

ยอมรับ ในด้านความภกัดีต่อตราสินค้าให้ความสําคญัมากท่ีสุดกับความต้องการ

กลบัมาใชบ้ริการของบริษทัฯ หากในอนาคตมีความจาํเป็นตอ้งเลิกใชบ้ริการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ สําหรับความไวว้างใจให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับความรวดเร็ว และ

แม่นยาํของระบบการทาํธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั

หลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดัในดา้นการเขา้ถึงบริการเพื่อติดตามราคาหลกัทรัพย ์และ

ทาํธุรกรรมซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตไดทุ้กท่ีโดยราบร่ืนมากท่ีสุด  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อายุ  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดัแตกต่างกนั แต่สถานภาพ

สมรสท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดัแตกต่างกนั คุณภาพการให้บริการ 

ทั้งบริการในระหว่างรับบริการและบริการหลงัไดรั้บบริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของบริษัท

หลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จาํกัด แต่ความไวว้างใจไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ต ของ

บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี บริการ

หลงัไดรั้บบริการมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด แต่ความภกัดีต่อตรา

สินคา้มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Standardized t Sig.* Collinearity 
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Coefficients Coefficients Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleranc

e 
VIF 

(ค่าคงท่ี) 1.577 0.500   3.151 0.002     

บริการในระหวา่งรับ

บริการ 
0.205 0.109 0.262 1.880 0.064 0.239 4.179 

บริการหลงัไดรั้บ

บริการ 
0.130 0.157 0.161 0.831 0.408 0.124 8.033 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 0.231 0.067 0.319 3.453 0.001 0.545 1.835 

ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ 
0.244 0.050 0.353 4.893 0.000 0.890 1.123 

ความไวว้างใจ 0.006 0.108 0.007 0.058 0.954 0.288 3.470 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.002 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ  F-Test 0.002 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา  F-Test 0.019 ยอมรับ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.685 ปฏิเสธ 

  

 สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการให้บริการ 

บริการในระหวา่งรับบริการ MRA 0.064 ปฏิเสธ 

บริการหลงัไดรั้บบริการ MRA 0.408 ปฏิเสธ 

  

 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ  

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.001 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 
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ความไวว้างใจ MRA 0.954 ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ ์

(2554) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ

สําหรับภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และอยากกลบัมาซ้ือสินคา้อีกสําหรับความภกัดีต่อ

ตราสินคา้และผลการศึกษาต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น ผลการศึกษาของกัลยา ตรีสุชน 

(2554) พบวา่ สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

ซกัอบรีดของคนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั แต่

อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซัก

อบรีดของคนทาํงานท่ีพกั ในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั และ

ความภกัดีต่อตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซกัอบรีดของ

คนทาํงานท่ีพกัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาต่างๆ ดว้ย เช่น ผลการศึกษาของปัญญา สุทธิกูล (2551) ท่ีพบวา่ความพึง

พอใจไม่มีผลต่อความภกัดีในตราสินคา้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

1. ควรมุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพทั้ งการใช้บุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีดี โดยมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ 

เพื่อทาํให้สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วตรงความต้องการของ

ผูใ้ช้บริการ และการใช้เทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั โดยมีความปลอดภยัและความ

เสถียรภาพในระดบัสูง เพื่อทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถติดต่อส่ือสารและเขา้ถึงบริการ

ไดโ้ดยง่ายและสะดวก ซ่ึงส่งผลดีต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการในการทาํธุรกรรม

ซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตกบับริษทัฯ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ 

และตราสินคา้ ซ่ึงมีจุดแข็งท่ีมีช่ือเสียงน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับอยูแ่ลว้ รวมทั้งการ
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ใชบ้ริการซํ้ าๆ และแนะนาํบุคคลรอบขา้ง ซ่ึงมีผลมาจากความภกัดีต่อตราสินคา้ของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

2. ควรพิจารณาจดัโปรแกรมการให้บริการ ให้มีความหลากหลายครอบคลุม

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึน 

3. ควรจดัให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีมีเน้ือหาจาํเป็น และเป็นประโยชน์อยา่ง

ครบถว้น โดยมุ่งเนน้ดา้นความสามารถในการนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 

4. ควรให้ความสําคัญต่อบริการหลังการขาย โดยเฉพาะการให้บริการ

ติดตามผลและช่วยผูใ้ชบ้ริการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหลงั  

5. ควรจดัทาํฐานขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการ   

เพื่อใชพ้ิจารณาพฒันาปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทนัสมยั และสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดอยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดใน

ธุรกิจการ (7Ps) เพื่อทาํการศึกษาในเชิงลึกจาํแนกองคป์ระกอบต่างๆ ของบริการการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงช่วยทาํใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากข้ึน 

2. ควรพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนๆ ประกอบร่วมด้วย ได้แก่ การ

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หบ้ริการและ/ หรือผูใ้ชบ้ริการการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ

อินเตอร์เน็ต รวมทั้ง ผูช้าํนาญดา้นโปรแกรมและระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ไดข้อ้มูล

เชิงคุณภาพในเชิงลึกและสามารถนาํมาใชป้ระกอบการศึกษาไดห้ลากหลายมุมมอง 

3. ควรทาํการศึกษาทบทวนและติดตามผลเป็นระยะตามความเหมาะสม     

เพื่อสร้างความทนัสมยัใหเ้กิดกบัขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชพ้ฒันา และปรับปรุงระบบ

การใหบ้ริการใหดี้ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงอุตสาหกรรม. กลยุทธ์บริการหลังการขายเพือ่เพิ่มยอดขาย. รายงาน

ประจาํปี, 2554 
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กฤติยา กาญจนเตมีย.์ “การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้โรง

พมิพ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรังสิต, 

2550 

กฤษณะ บุญเกิด.  “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการคาร์แคร์

ของกลุ่มลูกค้าในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

กลัยา ตรีสุชน. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการซัก อบ รีดของคนทาํงาน

ทีพ่กัในคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 

2554 

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: 

เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552 

ขวญัเรือน  กิตติวฒัน์. พลศาสตร์ของการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. การซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านอนิเตอร์เน็ต 

(eTrade). เอกสารประกอบเรียนการสอน, 2555 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์. 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน, 2554 

จิระเสกข ์ตรีเมธสุนทร. “การสร้างภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand Image Building).” 

บทความ, ส่ือส่ิงพิมพก์ารศึกษาต่อเน่ือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2549 

http://www.ba.cmu.ac.th/
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จุไรลกัษณ์ จนัทสีหราช. “อทิธิพลของภาพลกัษณ์บริษัทที่มีต่อความไว้วางใจและ

ความภักดีของลูกค้าบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั.” สาร

นิพนธ์สาขาวชิาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต, 

  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

ชนารัญช์ โพธารส. “ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์ต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานปฏิบัติการฝ่ายระบบงานสารสนเทศ ธนาคารออมสิน.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิานโยบาย

สาธารณะบณัฑิต, วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ, มหาวทิยาลยับูรพา, 2549 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. การตลาดบริการ. พิมพค์ร้ังท่ี 5, กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 

2548 

ชุลีพร วงษม์ณี. “การศึกษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการซ้ือขายหลกัทรัพย์ทาง

อนิเตอร์เน็ต.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทแ์ละคณะ. TQM กลยุทธ์องค์กรคุณภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 2, 

กรุงเทพมหานคร: เอก็ซ์เปอร์เน็ต, 2546 

ณฐักานต ์สุขเก้ือ. “ความพงึพอใจของลกค้าต่อบริการหลังการขายรถยนต์ของบริษัท

สยามนิสสัน กรุงเทพฯ จํากดั.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาบริการธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 

ธญัญพสัส์  เกตุประดิษฐ.์ “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง

อนิเตอร์เนตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ,   

 มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

นํ้าเพชร วิภูสิทธิกุล. “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ืออะไหล่รถยนต์เทียมของ

ผู้บริโภคในเขตอาํเภอพระประแดงและอาํเภอพระสมุทรเจดีย์.” รายงาน
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การศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

นิทศัน์ ตุลารัตน์เรืองนาม. “ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความพงึพอใจโรงเรียนกวดวชิาของ

นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิา

การจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 

บรรจง รัตนเลิศ. การติดตามผลและบริการหลงัการขาย. คู่มือประกอบการเรียนการ

สอนวชิาการตลาด, โรงเรียนเทคโนโลยภีาคตะวนัออก, 2555 

บุญประคอง เนียมคาํ. ความสําคัญของการติดตามผล.  คู่มือประกอบการเรียนการ

สอนวชิาศิลปะการขาย, โรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิตร,  2555 

บุริม โอทกานนท.์ “ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty).” บทความ, 

ประชาชาติธุรกิจประจาํวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2552 ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 4157 

ปรมะ สตะเวทิน. การส่ือสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: 

ภาพพิมพ,์ 2539 

ปัญญา สุทธิกลู, “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้ารถยนต์น่ังส่วนบุคคลใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” การศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิา

การตลาด, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2551 

แผนกออนไลน์ บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั. จํานวนลูกค้าของบริษัท

หลกัทรัพย์เคทซีีมิโก้ จํากดั ทีซ้ื่อขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตในปี 

2554 ส้ินสุดเดือนตุลาคม 2554. บทสัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 

พรเพญ็ เพชรสุขศิริ. การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การบริหาร. กรุงเทพมหานคร:  

 เอส แอนด ์จี กราฟฟิค, 2538 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร, การวิจัยเพือ่การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations 
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