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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ บริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ นักลงทุน
รายย่อยที่ใช้บริการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 3 สาขา จ านวน  
400คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติ เชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ t-test, f-test,         
Chi-square และRegression ผลวิจัยพบว่า นักลงทุนรายย่อตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 
47-55 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนในช่วง 80,001 บาทขึ้นไป โดยนักลงทุนรายย่อยท่ีตอบแบบสอบถาม มีการรับรู้คุณค่ากลยุทธ์ความแตกต่างทุกด้าน 
มีระดับความคิดเห็นต่อ ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ทุกด้านมีความเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วย มีระดับความคิดเห็น
ต่อ ความได้เปรียบทางการแข่งขันทุกด้านมีความเห็นโดยรวมในระดับเหนือกว่าคู่แข่งขัน ผลการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยพบว่า 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์   ของนักลงทุนรายย่อยทุกด้าน มีการรับรู้คุณค่ากลยุทธ์ความแตกต่างที่
แตกต่างกัน 2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ นักลงทุนรายย่อยประกอบด้วย อายุ สถานภาพ อาชีพ มีการรับรู้ส่วน
ประสมทางการตลาด 7Ps ที่แตกต่างกัน 3) การรับรู้คุณค่าของ กลยุทธ์ความแตกต่าง ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้านนวัตกรรม และ ด้านการตอบสนองลูกค้า 4) การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ด้านการตอบสนองลูกค้ามากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ  :  การก าหนดกลยุทธ์ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทหลักทรัพย ์
 

ABSTRACT 

              The purpose of this research was to study strategy formulation to create a competitive 
advantage of KTB Securities (Thailand) Public Company Limited. The sample size in the research 
comprised 4 0 0  retail investors using the service KTB Securities in three branches in Bangkok. The 
questionnaire was used to analyze the data, including descriptive statistics, mean, percentage, standard 
deviation, t-test, f-test,  Chi-square and regression. The results of this study found that the majority of 



2 
 

the sample were male,  aged 47-55, married, divorced or separated, graduated with a Bachelor's degree 
and worked for private companies. They had an average monthly income of more than 80 ,001  Baht. 
The retail investors had perceptions of differentiation strategies in all aspects. Opinions on the 7 Ps 
marketing mix were agreement and opinion on the competitive advantage were more positive than 
their competitors. The results of the hypothesis testing found the following: (1 )  the demographic 
characteristics in all aspects of the retail investors, who had different perceptions of differentiation 
strategies; (2 )  the demographic characteristics of retail investors were different in terms of age, status, 
occupation, and the perceived 7Ps market mix;  (3) recognition of the value of differentiation strategies 
on the competitive advantage of innovation and consumer response; and (4) the perception of the 7Ps 
marketing mix on competitive advantage in terms of consumer response was the most. 

Keywords: Strategy Formulation, Competitive Advantage, Securities Company 
 

บทน า 
ธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง มีบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการกับนักลงทุน

รายย่อยเป็นจ านวนถึง 33 บริษัท รวมถึงมีการแข่งขันกันโดยใข้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น กลยุทธ์ด้านราคา คือมีการลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากจะส่งผลต่อการแข่งขันแล้วยังส่งผลให้รายได้ของ   บริษัทหลักทรัพย์ลดลง
อีกด้วย จากเหตุข้างต้นท าให้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยได้น า
เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆเข้ามาให้บริการให้กับผู้ลงทุนที่ใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความแตกต่าง และ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก 

ภาพรวมอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศไทยก าลังเผชิญการเปลี่ยนแปลง พบว่าภายหลังจากการที่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและมีการพัฒนามากขึ้นส่งผลให้จ านวนสาขาของบริษัทหลักทรัพย์รวมทั้ง
อุตสาหกรรมมีการปิดตัวลงเพิ่มมากข้ึน และมีการเข้ามาของบริษัทหลักทรัพย์รายใหม่ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
ด้วยการวางกลยุทธ์โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงิน ในขณะที่จ านวนของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มีการปรับ
เพิ่มขึ้นเนื่องจากความสะดวกในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และผ่านโครงการสร้างนักลงทุนหน้าใหม่ที่ตลาด
หลักทรัพย์ 

ส่วนที่มาของรายได้ของบริษัทหลักทรัพย์ยังคงมาจากธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (Brokerage Business) 
กว่าร้อยละ 55 ส่วนที่เหลือมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากบัญชีมาร์จิ้น และอื่น ๆ  อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าสนใจคืออัตรา
ค่าธรรมเนียมนายหน้าค้าหลักทรัพย์เฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา โดย
ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 0.09% จากอดีตที่อยู่ที่ระดับ 0.13% (บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์, 2562) เนื่องจากผู้ให้บริการ 
บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ด้านราคามาจูงใจผู้ลงทุนเลือกใช้บริการหลักทรัพย์ตน เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่
สามารถท าได้โดยง่าย 

จากเหตุข้างต้น จะเห็นว่าธุรกิจหลักทรัพย์ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นจากหลายๆปัจจัย ส่งผลให้
บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆต้องคิดกลยุทธ์ระดับธุรกิจใหม่ๆ และปรับปรุงส่วนประสมทางการการตลาด เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ขึ้นเป็นผู้น าในอุสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ 
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บริษัทหลักทรัพย์  เคทีบี  (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)  เป็นบริษัทสมาชิกหมายเลข 32 ของ                   
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับที่ 28 จาก 39 อันดับ 
หรือคิดเป็น 1.1% โดยมีมูลค่าซื้อขายในปี 2562 อยู่ที่ 247,373,563,528.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นจากข้อมูลข้างต้น บริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างต่ า 

โดยปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดย
เน้นไปที่กลยุทธ์ความแตกต่าง และก าหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมผู้ให้บริการบริษัทหลักทรัพย์ แต่จากส่วนประสมทางการตลาดของ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ยังถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างต่ า จึงต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ระดับธุร กิจ และส่วนประสม
การตลาด เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันไดด้ี
ยิ่งข้ึน และยังสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ดีขึ้นอีกด้วย 

จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เป็น
แนวทางหรือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต และเพื่อ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย   

 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
2. เพื่อศึกษาการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด 7Ps ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้

คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ที่แตกต่างกัน 
2. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีการรับรู้

ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่แตกต่างกัน 
3. การรับรู้คุณค่ากลยุทธ์ความแตกต่าง ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
4. ส่วนประสามทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา 

อาชีพ รายได้ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว เป็นเกณฑ์ที่ได้รับความนิยมใช้ในการแบ่งส่วนทางการตลาด และ
สถิติที่ใช้วัดประชากรศาสตร์จะสามารถช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายรวมได้  ซึ่งสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2533) 
กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีลักษณะทางด้านจิตวิทยาต่างกัน 
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จากแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์สรุปได้ว่า ลักษณะประชากรศาสตร์สามารถแบ่ง
ลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ได้ดังนี้ เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ และรายได้ ซึ่งจะสามารถช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรณ์ศาสตร์   เพื่อศึกษาการก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ  
กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งความส าคัญที่การ

ปรับปรุงต าแหน่งทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือส่วนตลาดเฉพาะเจาะจงของ
หน่วยธุรกิจ (Thomas L. Wheelen และ Hunger, 2002) หรือเป็นแผนการบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินในหนึ่งหน่วยท่ีเฉพาะเจาะจง (Arthur A. Thompson และ Strickland, 2003) 

เขมมารี รักษ์ชูชีพ (2556) กล่าวว่า กลยุทธ์ระดับธุรกิจ หมายถึง กลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือ
ระดับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งความส าคัญที่การปรับปรุงต าแหน่งทางการแข่งขัน (Competition Positioning) ของผลิตภัณฑ์
หรือบริการของบริษัท ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กรได้ โดยเป็นกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นไปที่หน่วยธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ โดยมีทั้งหมด 3 กลยุทธ์คือ 1. กลยุทธ์ความเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน, 2. กลยุทธ์
ความแตกต่าง และ 3.กลยุทธ์เน้นกลุ่มลูกค้า 

จากแนวคิดที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจสรุปได้ว่า กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กรได้ โดยเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปท่ีหน่วยธุรกิจหรือผลติภณัฑ ์โดยมีทั้งหมด   3 กลยุทธ์
คือ 1. กลยุทธ์ความเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน 2. กลยุทธ์ความแตกต่าง 3. กลยุทธ์เน้นกลุ่มลูกค้า 

แนวคิดการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค 
Lin and Huang (2012) การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค หมายถึง คุณค่าด้านต่างๆ ของการบริโภคสินค้าหรือ

บริการที่ผู้บริโภค ได้รับและตีความออกมาตามการรับรู้ที่ได้รับของผู้บริโภคเอง ซึ่งคุณค่าของ การบริโภคที่แตกต่างกันก็
จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคในแต่ละสถานการณ์ 

Sheth, Newman and Gross (1991) ได้อธิบายถึงปัจจัย 5 ปัจจัย ของการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค ได้แก่   1. 
คุณค่าด้านหน้าที่ (Functional value)  2. คุณค่าด้านสังคม (Social value)  3. คุณค่าทางอารมณ์(Emotional values) 
4. คุณค่าด้านความรู้ (Epistemic values) และ 5. คุณค่าด้านเง่ือนไข (Conditional value) 

จากแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแปรการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคสรุปได้ว่า คุณค่าด้านต่างๆที่ผู้บริโภครับรู้ และตีความ
ออกมาตามการตีความของตน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 

แนวคิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน Michael E. Porter (1990) กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
หมายถึง การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน องค์กรจะต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 3 
ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
และกลยุทธ์การเน้นตลาดเฉพาะส่วน  (Focus) 

Mark G.Dunn, David Norburn, และ Sue Birley (1994) กล่าวว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง 
ความสามารถอันบังเกิดจากการครอบครองทรัพยากรที่มีความพิเศษอย่างมาก เช่น สมรรถภาพด้านนวัตกรรมทรัพยากร
ที่มีค่าและมีความแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมและไม่สามารถลอกเลียนแบบรวมทั้งทดแทนกันได้ 

วิทยา  ด่านธ ารงกูล (2546) ความสามารถขององค์กรใดองค์กรหนึ่งในการสร้างผลงานเหนือองค์กรอื่นๆจาก
การผลิต สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าพื้นฐานส าคัญของความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
สามารถวัดได้โดย 4 ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency), คุณภาพ (Quality), นวัตกรรม (Innovation) และการ
ตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 
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จากแนวคิดที่เกี่ยวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันสรุปได้ว่า กลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขันองค์กร ไม่สามารถลอกเลียนแบบรวมและทดแทนกันได้ ต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 3 
ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Overall Cost Leadership), กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) และกลยุทธ์การเน้นตลาดเฉพาะส่วน (Focus) ซึ่งมีตัวแปรเพื่อวัดความได้เปรียบทางการแข่งขันดังนี้ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency), คุณภาพ (Quality), นวัตกรรม (Innovation) และการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  
Philip Kotler (1997) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการ
คิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจ ทางด้าน
การบริการ ดังนั้นเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตา
นนท์, และ ศุภร เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) พบว่าผู้บริโภคที่ผ่าน
กระบวนการตัดสินใจ 7 ข้ันตอน คือ ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps 

จากแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด 7Ps สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps หมายถึง 
เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความ ต้องการและสร้างความพึง
พอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิด ความต้องการในสินค้าและบริการ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product), 2.ด้านราคา (Price), 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place), 4.ด้านการ
ส่งเสริม (Promotions), 5.ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee), 6.ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical 
Evidence/Environment and Presentation) และ 7. ด้านกระบวนการ (Process) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คอื นักลงทุนรายย่อยท่ีเลือกใช้บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัยครั้งนี้ คือ นักลงทุนรายย่อยที่เลือกใช้
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 สาขา ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอยา่ง แบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค านวณได้จาก
สูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) และความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอยา่งจ านวน 385 คน เพิ่ม
จ านวนตัวอย่าง 15 คน จะได้เท่ากับ 400 คน 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยให้จ านวนตัวอย่าง

ในแต่ละสาขาเท่าๆ กันจากจ านวนสาขาทั้งหมด 3 สาขา ได้กลุ่มตัวอย่างละ 133 - 134  คน ดังนี ้
ส านักงานใหญ่       134 คน 
สาขาเยาวราช       133 คน 
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สาขาลาดพร้าว 124       133 คน 
  รวม       400 คน 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลกับผู้ลงทุนรายย่อยที่เลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์  เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 สาขา ตามขั้นตอนท่ี 2 จนครบ 400 คน 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ส าหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ การ

ก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended questions) จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, การศึกษา, อาชีพ, 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามชนิดปลายปิดของผู้ตอบแบบสอบถามการรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง
ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended 
questions)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นค าถามแบบใช้มาตรวัด 5 ระดับ ตามแบบ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเพื่อวัดความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่แตกต่างกัน ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นค าถามแบบใช้มาตรวัด 5 ระดับ 
ตามแบบ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

การหาคุณภาพแบบสอบถาม 

1. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจแก้ไขเนื้อหา 

2. การวิเคราะห์ความเช่ือถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่ได้ทดลองใช้ (Try out) กับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า (α – Coefficient) ของ Cronbach’s 

Alpha (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) โดยจะมีคา่ระหวา่ง 0 >α <1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง 

ผลการทดสอบพบว่า ค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟ่า (α – Coefficient) ของ Cronbach’s Alpha ได้ค่าความเช่ือมั่น 
ของแบบสอบถามในระดับใกล้เคียงกับ 1 นั้นคือมีความเช่ือมั่นสูง 

3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มากกว่า 2 ตัว (Multiple Correlation) เพื่อป้องกันการ
เกิด Multicollinearity โดยการหาค่าความสัมพันธ์ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่ได้ควรมีค่าไม่เกิน 0.75 อ้างอิงจาก (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560) ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรทุกด้านมีค่าอยู่ใน
ระดับที่ต่ ากว่า 0.75 ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการวิจัยต่อไปได้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใ ช้อธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่  1ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของ นัก
ลงทุนรายย่อยที่มีต่อการรับรู้คุณค่ากลยุทธ์ความแตกต่าง 

1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายลักษณะ
ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และส่วนที่ 4 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อโดยใช้สถิติ 
t-test, f-test, Chi-square และRegression ทดสอบความเป็นอิสระกัน ลักษณะข้อมูลส่วนประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการรับรู้คุณค่ากลยุทธ์ความแตกต่าง และความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.80 มีอายุอยู่ในช่วง 47-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 
47.80 มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 54.00 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.50 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 80,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 31.50 การรับรู้คุณค่าของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ กลยุทธ์ความแตกต่างของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกด้านมีความเห็นแตกต่าง การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ของ บริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ทุกด้านมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกด้านมี
ความคิดเห็นในระดับ เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที ่2 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่าง
กัน มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่แตกต่างกัน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั 
มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ไม่แตกต่างกันต่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และอายุ สถานภาพ 
อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่แตกต่างกันต่าง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
3.1 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านหน้าที่ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และด้านนวัตกรรม นักลงทุนรายย่อยที่มีการรับรู้กลยุทธ์ความแตกต่างด้าน
คุณค่าด้านคุณค่าด้านหน้าที่ท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
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สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านการตอบสนองลูกค้า นักลงทุนรายย่อยที่มีการรับรู้       กลยุทธ์ความแตกต่าง
ด้านคุณค่าด้านคุณค่าด้านหน้าที่ท่ีแตกตา่งกัน ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

3.2 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านสังคม ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ และด้านคุณภาพ นักลงทุนรายย่อยที่มีการรับรู้กลยุทธ์ความแตกต่างด้านคุณค่าด้านสังคมที่
แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ส่วนด้านนวัตกรรม และด้านการตอบสนองลูกค้า  นักลงทุนรายย่อยที่มีการรับรู้กลยุทธ์ความแตกต่างด้านคุณค่าด้าน
สังคมที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

3.3 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และด้านนวัตกรรม นักลงทุนรายย่อยที่มีการรับรู้กลยุทธ์ความแตกต่างด้าน
คุณค่าทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านการตอบสนองลูกค้า นักลงทุนรายย่อยที่มีการรับรู้กลยุทธ์ความแตกต่างด้าน
คุณค่าทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.4 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านความรู้ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และด้านนวัตกรรม นักลงทุนรายย่อยที่มีการรับรู้กลยุทธ์ความแตกต่างด้าน
คุณค่าด้านความรู้ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านการตอบสนองลูกค้า นักลงทุนรายย่อยที่มีการรับรู้กลยุทธ์ความแตกต่างด้าน
คุณค่าด้านความรู้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.5 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านเง่ือนไข ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และด้านนวัตกรรม นักลงทุนรายย่อยที่มีการรับรู้กลยุทธ์ความแตกต่างด้าน
คุณค่าด้านเง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านการตอบสนองลูกค้า นักลงทุนรายย่อยที่มีการรับรู้กลยุทธ์ความแตกต่างด้านคุณค่าด้าน
เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีต่ั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 4 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แตกต่างกัน 
4.1 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ 

พบว่า การรับรู้ส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน ไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพและการน าเสนอ ด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

4.2 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านคุณภาพ พบว่า 
การรับรู้ส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคลหรือพนักงาน และ
ด้านกายภาพและการน าเสนอ ไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ การรับรู้ส่วนประสมทาง
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การตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ด้านประสิทธิภาพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

4.3 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านนวัตกรรม พบว่า 
การรับรู้ส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคลหรือพนักงาน และ
ด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกายภาพและการน าเสนอ การรับรู้ส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

4.4 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า พบว่า การรับรู้ส่วนประสมการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน และด้านกายภาพและการน าเสนอ  ส่งผลต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ 
เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นส าคัญที่สามรถน ามาอภิปราย ดังน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ที่แตกต่างกัน 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักลงทุนรายย่อย ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์
ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านหน้าที่ ด้านคุณค่าด้านสังคม ด้านคุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าด้านความรู้ และคุณค่าด้าน
เง่ือนไข ที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานงานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวว่า 
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะ มีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิด ด้านจิตวิทยา พฤติกรรม และการรับรู้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่แตกต่างกัน 

เพศ นักลงทุนรายย่อย ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศต่างกัน                 
มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคลหรือหนักงาน ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ ประพิมพ์พรรณ ชีวะโกเศรษฐ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดบริการต่อนัก
ลงทุนของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พบว่า นักลงทุนรายย่อยท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนประสม
ทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน 

อายุ นักลงทุนรายย่อย ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุต่างกัน                
มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคลหรือหนักงาน ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
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เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดรายได้ของประชากรช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย 

สถานภาพ นักลงทุนรายย่อย ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพต่างกนั 
มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคลหรือหนักงาน ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรทาง  ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดรายได้ของประชากรช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย 

ระดับการศึกษา นักลงทุนรายย่อย ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือหนักงาน ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ ประพิมพ์พรรณ ชีวะโกเศรษฐ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดบริการ
ต่อนักลงทุนของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พบว่า นักลงทุนรายย่อยที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน  

อาชีพ นักลงทุนรายย่อย ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคลหรือหนักงาน ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดรายได้ของประชากรช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน นักลงทุนรายย่อย ของ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือหนักงาน ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่แตกต่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ ประพิมพ์พรรณ ชีวะโกเศรษฐ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดบริการต่อนัก
ลงทุนของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พบว่า นักลงทุนรายย่อยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีส่วนประสมทางการตลาด 

สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 3.1 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านหน้าที่ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านหน้าที่ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ด้านการตอบสนองลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ Wheelen & Hunger (2002)  กล่าวว่า กล
ยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งความส าคัญที่การปรับปรุง
ต าแหน่งทางการแข่งขัน และ ดลนภา สายัณห์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์
ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งเป็นผู้น าทางตลาดธุรกิจบริการนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลยุทธ์มุ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยกลยุทธ์ด้านความแตกต่าง 
 3.2 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านสังคม ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านสังคมส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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ด้านนวัตกรรม และด้านการตอบสนองลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ Wheelen and Hunger 
(2002) กล่าวว่า กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งความส าคัญ
ที่การปรับปรุงต าแหน่งทางการแข่งขัน และ ดลนภา สายัณห์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและการ
ก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งเป็นผู้น าทางตลาดธุรกิจ
บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลยุทธ์มุ่งสร้างความแตกต่างจากคู่
แข่งขัน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ  
 3.3 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าทางอารมณ์ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ด้านการตอบสนองลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับ Wheelen and Hunger (2002) กล่าว
ว่า กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งความส าคัญที่การ
ปรับปรุงต าแหน่งทางการแข่งขัน และ ดลนภา สายัณห์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและการ
ก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งเป็นผู้น าทางตลาดธุรกิจ
บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลยุทธ์มุ่งสร้างความแตกต่างจากคู่
แขง่ขัน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 3.4 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านความรู้ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านความรู้ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
ด้านการตอบสนองลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับ Wheelen & Hunger (2002) กล่าวว่า กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งความส าคัญที่การปรับปรุงต าแหน่ง
ทางการแข่งขัน และ ดลนภา สายัณห์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ 
และกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งเป็นผู้น าทางตลาดธุรกิจบริการนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลยุทธ์มุ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยกลยุทธ์ด้านความแตกต่าง  
 3.5 การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านเง่ือนไข ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณค่าของกลยุทธ์ความแตกต่าง ด้านคุณค่าด้านเง่ือนไข ส่งผลต่อความได้เ ปรียบทางการ
แข่งขัน ด้านการตอบสนองลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับ Wheelen & Hunger (2002) กล่าวว่า 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งความส าคัญที่การปรับปรุง
ต าแหน่งทางการแข่งขัน และดลนภา สายัณห์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์
ธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งเป็นผู้น าทางตลาดธุรกิจบริการนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) พบว่า กลยุทธ์มุ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

สมมติฐานข้อที่ 4 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 4.1 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านประสิทธิภาพ พบว่า 
การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพและ          การ
น าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ สอดคล้องกับ วสุธิดา นักเกษม และประสพชัย พสุนนท (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจบริการ ท่ีส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
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 4.2 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านคุณภาพ พบว่า    การ
รับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้านคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ วสุธิดา นักเกษม และประสพชัย พสุนนท (2561) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ท่ีส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
 4.3 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านนวัตกรรม พบว่า การ
รับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ ส่งผล
ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สอดคล้องกับ วสุธิดา นักเกษม และ
ประสพชัย พสุนนท (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขันของ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ที่ส่งผลต่อการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
 4.4 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการตอบสนองลูกค้า 
พบว่า การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล
หรือพนักงาน และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการตอบสนองลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ วสุธิดา นักเกษม และประสพชัย พสุนนท (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจบริการ ท่ีส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีการด าเนินกลยุทธ์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า

ตามความต้องการของของแต่ละในช่วงอายุ และความต้องการของนักลงทุนรายย่อยแต่ละอาชีพมากนัก  ดังนั้น ควร
ค านึงถึงนักลงทุนรายย่อยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยส่งผลต่อการรับรู้กลยุทธ์
ความแตกต่าง และส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่ทางบริษัทได้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่อยู่ในช่วงอายุ 
20 - 28 ปี ท่ีมีสถานภาพโสด ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยกลุ่มนี้ถือเป็นนักลงทุนกลุ่มใหม่
ที่บริษัทสามารถขยายตลาดได้ รวมถึงส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทได้อีกด้วย 

2. เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)การด าเนินกลยุทธ์ความแตกต่างท่ีมุ่งเน้นไป
ในด้านนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีความหลากหลาย โดยอาจลืมค านึงถึงความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ดังนั้นควรเน้นกลยุทธ์การ
ตอบสนองลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากการตอบสนองลูกค้าเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่สุดในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพราะจะทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ลูกค้า 

3. ในการด าเนินกลยุทธ์ความแตกต่างนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ต้องสื่อสาร
ต่อนักลงทุนรายย่อยให้รับรู้ถึงกลยุทธ์ความแตกต่างที่บริษัทด าเนินอยู่ ดังนั้นควรมุ่งเน้นส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ เนื่องจากการส่งเสริมการตลาดเป็นสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่
สามารถรับรู้ได้ก่อนส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ด้านอื่นๆ สามารถสร้างการรับรู้ความแตกต่าง การประชาสัมพันธ์
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ข่าวสารต่างๆของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสื่อสารกลยุทธ์ความแตกต่างที่บริษัทด าเนินการได้ 
นอกจากน้ีด้านกระบวรการเป็นสิ่งท่ีนักลงทุนรายย่อยรับรู้ได้โดยตรงจากการใช้บริการ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลลุ่วงอย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก ความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
อาจารย์ ดร. ญาณพล แสงสันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคณุด้วยความเคารพอย่างสูง ท่ีท่าน
ได้สละเวลาอันมคี่าให้ความอนุเคราะห์ดูแลแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน า นับตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการจน
เสร็จสมบรูณเ์ป็นสารนิพนธ์ฉบับนี ้นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริิกุตตา และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ กรรมการในการสอบ ท่ีใหค้วามเมตตาและค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง  ตลอดจนเป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจยัครั้งนี ้
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