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การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทลั
ฉัตรดาว จันทูป1* สุภัททา ปิณฑะแพทย์2 และ สุชาติ เซี่ยงฉิน3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบในการบริหารจัดการธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล
2) พัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล และ 3) จัดทำคู่มือแนวทางการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
ในยุ คดิ จ ิ ท ั ล ใช้ ว ิ ธ ี การวิ จ ั ยแบบผสมผสานเชิ งคุ ณภาพ และเชิ งปริ มาณ ข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพได้ จากการสั มภาษณ์
เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย จำนวน 21 คน และการลงมติเห็นชอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ในการอภิปรายกลุ่มย่อย ข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นผู้บริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย และนักลงทุน จำนวน 301 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสำรวจ ผลของการวิจัย พบว่า องค์ประกอบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
หลัก และ 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลักที่ 1 นโยบายการบริหารองค์กรหลักทรัพย์ไทย ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบย่อย คือ (1) กลยุทธ์การปฏิบัติงาน (2) การตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ (3) การพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารองค์ กร องค์ ประกอบหลั กที ่ 2 การจั ดการบริ หารธุ รกิ จหลั กทรั พย์ ไทย ประกอบด้ วย 1
องค์ประกอบย่อย คือ การดูแลความพึงพอใจของลูกค้า องค์ประกอบหลักที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจหลักทรัพย์
ไทย ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ (1) ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) การพัฒนาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบหลักที่ 4 จริยธรรมในการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ
ย่อย คือ จรรยาบรรณในงานอาชีพ องค์ประกอบหลักที่ 5 กฎ ระเบียบในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ไทย ประกอบด้วย 1
องค์ประกอบย่อย คือ การกำกับดูแลธุรกิจตามกฎระเบียบ รูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิในการนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ในยุคดิจิทัล และคู่มือแนวทางการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยในยุคดิจิทัลได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดในการนำไปใช้
คำสำคัญ: รูปแบบการบริหาร; ธุรกิจหลักทรัพย์ไทย; ยุคดิจิทัล
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The Development of Business Management Model for Thai Security
Brokerage in the Digital Age
Chutdao Chantoob1* Supatta Pintapaet2 and Suchart Siengchin3
Abstract
The purposes of the study were 1) to identify the key components of the business management
for Thai security brokerage in the digital age 2) to develop a relevant business management model; and
3) to create a guidance manual for managing the aforementioned services. The mixed methods research
design utilizing quantitative and qualitative data collection was performed. In-depth interviews were
conducted with 21 senior executives of Thailand’s securities companies and a focus group comprised of
9 specialists was carried out for official approval of the committee. A questionnaire was the instrument
for gathering quantitative data from 301 respondents, including managers of securities companies in
Thailand and the investors. Content analysis was performed for analyzing qualitative data whereas
quantitative analysis was conducted using software for statistical analysis of the percentage, mean,
standard deviation and factor analysis. As results, 5 key elements, with 8 sub-elements of effective
business management model for Thai securities brokerage firms in the digital age were as follows: (1)
Organization management policy, i.e. security operations strategies, audit procedures to verify operational
effectiveness, and enhancing the effectiveness of organizational management; (2) Administration of Thai
securities business, i. e. enriching customer satisfaction; ( 3) Information literacy in the business, i. e.
application skills in information technology and its innovative applications; (4) business ethics i.e. ethics
within the securities sector; and (5) Thai securities regulations, i.e. regulatory compliance and adherence
to the securities laws. The expert panel gave unanimous approval to the framework model and
guidelines with respect to suitability of the implementation and applicability and securities measures.
Keywords: Business Management Method; Thai Security Brokerage; The Digital Age
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1. บทนำ
ตลาดหลั กทรั พย์ ไทยหรื อตลาดหุ ้ นเป็ นตลาดที ่ มี
สัญลักษณ์ระบบทุนนิยมเป็นกลไกหนึ่งที่ขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจและกระจายความมั่นคงและความเป็นเจ้าของ
กิจการให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยที่ตลาดหลักทรัพย์จะ
เป็ นแหล่ งรวมของบริ ษ ั ทหลาย ๆ บริ ษ ั ทที ่ เข้ ามาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่ อให้ผู้ที่มี เงินเหลือเก็บ
ซึ่งเรียกว่า นักลงทุน เข้ามาร่วมลงทุน และนักลงทุน
เหล่านั้นก็จะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมถือหุ้นของบริษัท หรือ
ร่วมเป็นเจ้าของในบริษัทนั้น ๆ ตลาดหลักทรัพย์จึงเป็น
เสมือนดัชนีสะท้อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในการ
ดำเนินงานในปี 2518 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบริษัทจด
ทะเบียนและบริษัทรับอนุญาต จำนวน 23 บริษัท มีการ
ระดมทุ นผ่ านตลาดหลั กทรั พย์ ฯ กว่ า 150 ล้ านบาท
มู ลค่ าตามราคาตลาดรวมของหลั กทรั พย์ จดทะเบียน
ทั ้ ง หมด (Total Market Capitalization) ในขณะนั้ น
อยู่ที่ประมาณ 5 พันล้านบาท โดยมีประชาชนร่วมลงทุน
จำนวนไม่ ม ากรายนั ก The Securities Exchange of
Thailand [1]
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลสถิติของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาตัง้ แต่ปี
2552 เทียบกับปี 2561 พบว่า ขนาดของตลาดใหญ่ขึ้น
ถึงกว่า 170% ขณะที่สภาพคล่องที่วัดจากมูลค่าการซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นกว่า 216% โดยเป็นตลาดที่มี
สภาพคล่องสูงที่สุดในอาเซียน 7 ปีติดต่อกัน นอกจากนัน้
จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มขึ้นเกือบ 300% และ
จำนวนลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเกือบ
200% Securities and Exchange Commission [2]
ถ้ าพิ จารณาในส่ วนธุ รกิ จหลั กทรั พย์ ไทยจะพบว่า
ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยอยู่ในสภาวะเผชิญปัญหาในการทำ
ธุรกิจ จะเห็นได้จากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้จำนวน
Active Brokers และจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น จำนวน Brokers
ที่ซื้อขายผ่าน Internet และสัดส่วนของการซื้อขายทาง

Internet ที่เติบโตขึ้นเช่นกัน ตลอดจนเงินที่ Brokers ให้
กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า อย่างไรก็ตาม
การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสะท้อนให้เห็นผ่านอัตราส่วน
ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ในอดีต ขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้ น ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นความท้าทายที่ธุรกิจหลักทรัพย์ต้องเผชิญ
อีกทั้งการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์นำมา
ซึ่งการปรับตัวครั้งใหญ่ ทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงด้าน
ราคาของธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
จากการศึ กษาพบว่ าบริ ษ ั ทหลั กทรั พย์ ท ั ้ งหมดใน
อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ไทยซึ่งมี 38 บริษัท มีเพียง 50%
ของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด มีผลการดำเนินงานที่มีกำไร
นอกนั้นประสบกับการขาดทุน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจะ
พบว่าปัญหาแรกของธุรกิจหลักทรัพย์ คือ ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการลงทุนทางการเงินให้แก่ลูกค้าโดยตรง
ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องรักษาคุณภาพของการบริการ
และมีการดำเนินการในการทำธุรกิจที่ทำให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อมั่นในบริษัท ถ้าลูกค้าไม่มีความมั่นใจในบริษัท
ลูกค้าจะไม่มาลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์นั้นอย่างแน่นอน
การบริหารธุรกิจหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็น
สิ่งที่สำคัญ จะต้องมีการบริหารให้ดี และระบบการทำงาน
ที่ชัดเจนโปร่งใส ที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและวางใจ
และมีความต้องการที่จะลงทุนกับบริษัท ปัญหาถัดมา คือ
ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในด้านการ
สื่อสารและอินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อให้พฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจำวันของทุกคนเปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมาก
โดยเปลี่ยนจากการรับรู้ข่าวสารข้อมูลผ่านช่องทางแบบเดิม
เช่น สิ่งพิมพ์และช่องทางโทรทัศน์ มาเป็นรูปแบบ Digital
ผ่ านช่ องทางอิ นเทอร์ เน็ ตมากขึ ้ น Rinjai [3] ซึ ่ งการ
เปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้บริโภคที่ เป็นนักลงทุนเริ่มที ่นำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจหลักทรัพย์ไทย เนื่องจากมี
ความสะดวกสบายในการนำข้ อ มู ล และซื ้ อ ขาย
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หลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวแทนในการ
เข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อ Covid 19 ทำให้ลูกค้าต้อง Work From Home
และ Invest from Home ดั งนั ้ นลู กค้ าได้ ร ั บข้ อมู ลที่
รวดเร็วและแม่นยำ และเข้าสู่ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่มีความถูกต้องและเที่ยงตรงได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
ปั ญหาด้ านบุ คลากรที ่ ไม่ สามารถทำงานกั บบริ ษัทได้
เนื่องจากบุคลากรไม่มีพัฒนาการในด้านการประกอบ
ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ อ ย่ า งเหมาะสม ซึ ่ ง เกิ ด จากการที่
บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
แนะนำการลงทุ นให้ ก ั บลู กค้ า อี กทั ้ งการเข้ ามาของ
Financial Technology (Fintech) ทำให้ ลูกค้ ามีความ
ต้องการเห็นประสิทธิภาพของการทำงานของโบรกเกอร์
ในภาพรวมที่ดีขึ้น Patreya [4] ซึ่งบุคลากรจะต้องยกระดับ
ในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการให้บริการได้อย่างทันท่วงที เพื่อทำให้
ลู ก ค้ า เกิ ด ความพอใจ และเชื ่ อ มั ่ น ในการลงทุ น กั บ
บุคลากรนั้น ถ้าบุคลากรเหล่านั้นไม่สามารถพัฒนาตนเอง
ได้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลูกค้าอาจจะไม่มาลงทุน
ด้ วย ซึ ่ งอาจทำให้ ส ู ญเสี ยลู กค้ า และทำให้ บ ุ คลากร
ดังกล่าวไม่สามารถทำงานในธุรกิจหลักทรัพย์ และต้อง
ออกจากธุรกิจหลักทรัพย์ไป
ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในธุ รกิจหลั กทรั พย์ ไทย ไม่ ว ่ าจะเป็ นการมีระบบการ
บริหารที่ไม่ชัดเจน การบริหารจัดการลูกค้าที่ไม่ดึงดูด
ลูกค้าในการลงทุน หรือการมีเทคโนโลยีที่ไม่ตอบโจทย์
ลู กค้ าในการใช้งาน ปั ญหาเหล่ านี ้จะต้ องถูกแก้ไขให้
ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด จึงทำให้ผู้วิจัยมีวิจัยเรื่องการ
พั ฒนารู ปแบบการบริ หารธุ รกิ จหลั กทรั พย์ ไทยในยุค
ดิจิทัล เพื่อจะสร้างรูปแบบ และแนวทางการบริหารธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทย และผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นทำให้ธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทยเจริญก้าวหน้า และสามารถทำให้มีระบบ

การทำงานที่ดี อีกทั้งทำให้ผู้บริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
สามารถเข้าใจธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น และมองเห็นมุมมอง
ใหม่ ๆ ได้มากขึ้นด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยในยุคดิจิทัล
2.3 เพื่อจัดทำคู่มอื แนวทางการบริหารธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล
3. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึ กษาเกี ่ ยวกั บการพั ฒนารู ปแบบการบริ ห าร
หลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
บริหารธุรกิจหลักทรัพย์ในยุคดิจิทัล และนำธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยไปสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล จึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
Yen & Lu [5] พบว่าคุณภาพการบริการของผู้ประกอบการ
หลักทรัพย์สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุน
มากขึ ้ น โดยอาศั ย การมี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ ดี
ผู้ประกอบการหลักทรัพย์ใดที่มีขาดแคลนทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้ความพึงพอใจของลูกค้า
ลดลง ถ้าสามารถที่จัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดีก็สามารถรั้งให้ลูกค้ามาใช้บริการและเพิ่มจำนวน
ลู กค้ าได้ มากขึ ้ น และ Floh & Treiblmaier. [6] ซึ ่ งได้
ค้นพบว่าคุณภาพของ Website มีผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อลูกค้าถ้ามีระบบที่ดีลูกค้าก็สามารถใช้
บริ การได้ อย่ างพึ งพอใจและมี ความเชื ่ อมั ่ นต่ อบริ ษั ท
Website ของบริ ษ ั ทจะต้ องถู กออกแบบเพื ่ อที ่ จะเพิ่ ม
ความสามารถในการใช้งานและประโยชน์ต่าง ๆ การที่มี
ระบบที่ไม่เสถียรจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของ Website
ดั งนั ้ นคุ ณภาพของการบริ การขึ ้ นอยู ่ ก ั บคุ ณภาพของ
Website จะมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
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3.1 เทคโนโลยีทางการเงิน FinTech (Financial
Technology)
คำว่า ฟินเทค เป็นหนึ่งในคำที่ได้ยินมากในช่วงที่ผ่าน
มา และจะได้ยินมากขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ ทั้งเรื่อง
เทคโนโลยี 4G อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ สมารท์โฟน
ที่เข้าถึงทุกครัวเรือน รวมถึงไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ล้วนส่งผล
ให้ฟินเทคมีบทบาทกับผู้คนทุกระดับ และภาคธุรกิจใน
อนาคต Vongsinsirikun [7] ได้ กล่ าวว่ า การชำระเงิน
ด้วยบัตรเครดิต รูดผ่านเครื่องรูด จ่ายด้วยบัตรเครดิตโดย
ผ่านระบบออนไลน์ ชำระเงินโดยผ่านธนาคารออนไลน์
(PayPal) หรือการชำระเงินด้วยระบบการเงินจากบริษัท
ต่าง ๆ เช่น Rabbit pay, mPay, AliPay, Line Pay หรือ
การโอนเงินข้ามประเทศผ่านบริษัททั่วไป ที่ให้ข้อเสนอ
ดีกว่าธนาคาร โอนได้เร็วกว่า หรือการแลกเงินที่อัตรา
(Rate) ราคาที่สูงกว่า จึงเรียก นวัตรกรรมนี้ว่า FinTech
นอกจากนี้ Vancha-Am [8] ได้กล่าวถึงรูปแบบการใช้
เงินที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะนำเทคโนโลยีใหม่ คือ FinTech มา
ใช้ ทดแทนการใช้ เงิ นสดกั นแล้ ว ซึ ่ งเป็ นการจ่ ายเงิ น
โดยวิธีการทาง Electronic โดยพบว่าแถบยุโรปว่ามีการ
ใช้ E-Payment เกือบ 100%
FinTech คือหนึ่งในเทคโนโลยีทางการเงินโดยการนำ
เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม
ทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวก รวดเร็ว
ความปลอดภัย ลดต้นทุนที่เกิดขึ้น และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ฟินเทคถูกคาดหวังว่าจะเข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านการเงิน การ
ลงทุน ในส่วนที่เทคโนโลยีแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์
ได้ ด ้ ว ยขี ด จำกั ด ทางความชำนาญด้ า นเทคโนโลยี
วัฒนธรรม องค์กร แนวคิดการให้บริการแบบเดิม ๆ หรือ
กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามฐานะสถาบันการเงินก็ดี โดย
แต่ละประเทศมีการพัฒนา FinTech ในมิติที่แตกต่างกัน
ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน Worapot [9] ตั้งแต่ปี
2559 ที่กระแส FinTech กำลังเป็นที่นิยมแทบกลุ่มธุรกิจ
อาทิเช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์

หรือบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็หันมาสนใจ FinTech ที่
เปรียบเสมือนจุดตัดของการเงิน (Finance) และเทคโนโลยี
(Technology) Sookdhis [10] นวัตกรรมที่เกิดจากการ
ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาการสื่อสารมาช่วยให้การดำเนิน
กิจกรรมทางการเงินจะต้องมีความสะดวกต่อผู้ใช้และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับ lifestyle ของ
ผู้บริโภค Rinjai [11]
รัฐบาลไทยมีเป้าหมายพัฒนาประเทศให้ประชาชน
หลุดพ้นจากกับดักของการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
เพื่อก้าวทันความเป็นไปของระบบเศรษฐกิจ และสังคม
ทั่วโลกที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในทุกกิจกรรม หรือเรียกว่า
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีทางด้านการเงินจึงต้อง
ก้าวหน้าตามไปด้วย เพื่อให้สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ
หรือผู้ใช้เกิดความสะดวกในการใช้ Suvit [12]
ดั งนั ้ นจะเห็ นว่ าประโยชน์ ของ Fintech คื อธุ รกิ จ
การเงินรูปแบบใหม่ ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ให้สามารถใช้บริหารทางด้านการเงิน
หรื อระบบของทางด้านการเงิ น เนื ่ องจากสามารถลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ และผลกำไร สถาบันการเงิน
และการลงทุนจึงตื่นตัวในการนำ FinTech มาปรับปรุง
วิธีการดำเนินงาน และรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสม อีกทั้งมี
การเร่งการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาความสามารถเพื่อให้
แข่งขันในยุคดิจิทัลได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
เข้าถึง ขยายกลุ่มลูกค้า และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
3.2 ความปลอดภัยในด้านไซเบอร์ (Cyber Security)
ปัจจุบันธุ รกิจเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน และการ
ธนาคารได้นำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นในการทำธุรกรรม
ทางการเงิน โดยเฉพาะระบบ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบดิจิทัล
แบงก์กิ้ง (Digital Banking) การซื้อขายหลักทรัพย์ การ
ให้บริการลูกค้าในการชำระราคาหลักทรัพย์ โดยในการ
ทำธุรกรรม ลูกค้าไม่จำเป็ นต้องไปที่ธนาคาร เพื่อชำระ
ราคาหลักทรัพย์ แต่สามารถทำธุรกรรมโดยการตัดบัญชี
ธนาคารแบบอัตโนมัติ (ATS) การทำธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านช่องทางตู้เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Internet
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Banking) หรือโมบายแบงค์กิ้ง (Mobile Banking) เป็น
ต้น ระบบดิจิทัลต่าง ๆ อาทิเช่น Digital Banking ช่วยทำ
ให้การทำธุรกรรมการเงิน และการชำระเงินเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว มีต้นทุนที่ถูกลง และสามารถเข้าถึง
การบริการได้ง่ายขึ้น ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์
(Anytime Anywhere Any device) Thoetpong [13]
กล่าวว่า แต่สิ่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี คือ ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ที ่ ป ั จจุ บ ั นเพิ ่ มขึ ้ นอย่าง
รวดเร็ว หลายรูปแบบ และมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผล
เสียหายต่อสถาบันทางการเงิน บริษัท และผู้ใช้บริการ
Seemma, Nanhini and Sowmiya [ 14] ใ ห ้ ค วาม
คิ ดเห็ นว่ า ความปลอดภั ยทางด้ านไซเบอร์ต ้ องมีการ
ป้องกันข้อมูลตั้งแต่ต้นสังกัดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จะต้ องช่ วยกั นหาทางป้ องกั น โดยเฉพาะข้ อมู ลที ่ มี
ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของรัฐบาล หรือข้อมูล
ของเอกชน รัฐบาลจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
อีกขั้นด้วย ความมั่นคงทางด้านข้อมูลเป็นการป้องกัน
โครงสร้างขั้นพื้นฐานที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงจาก
การคุกคามทางไซเบอร์ แต่ถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันแต่ก็
ยังไม่ปลอดภัย เพราะความเสี่ยงนั้นไม่เคยถูกลดไปเหลือ
ศูนย์นั่นหมายความว่า การคุกคามทางไซเบอร์จะต้อง
เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ถึงแม้ว่า
จะมีการบริหารความเสี่ยงอย่างดีที่สุด และยังกล่าวสรุป
อีกว่า การป้องกันทางไซเบอร์ในอนาคตเป็นสิ่งที่ทำได้
ยากมาก เพราะอาจจะมีการเกิดสงคราม Cyber ซึ่งต้อง
ตั้งสมมุตฐานที่แย่ที่สุดก่อนว่า จะวางแผนการรับมือ
อย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เพราะเราไม่สามารถที่
จะเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยทันที เมื่อเกิดขึ้น
ต้องหาวิธีรับมือ ดังนั้นรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลเป็นนโยบาย
ด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์
สรุปได้ว่า การรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์มี
ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์แท็บเล็ตล้วนเป็นส่วนสำคัญของงานและ
ชีว ิตประจำวัน ระดับการพึ่ งพาเครื่องมื อออนไลน์ใน

แง่ ม ุ ม ต่ า ง ๆ ของการทำธุ รกิ จ ตั ้ ง แต่ โซเชี ย ลมี เดี ย
การตลาด และธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน ไปจนถึง
การจัดเก็บข้อมูลพนักงาน และลูกค้าในระบบคลาวด์
การพึ่งพาเครื่องมือดิจิทัล ทำให้หลายองค์กรมีความเสี่ยง
จากการโจมตีทางไซเบอร์ ความรู้ที่มั่นคงเกี่ยวกับไซเบอร์
เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการโจมตีดังกล่าวมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์อาจเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ความสูญเสียทางการเงิน อันเป็นผล
จากการโจรกรรม ค่ าใช้ จ ่ ายที ่ สู งในการกู ้ ข ้ อมู ล การ
สูญเสียชื่อเสียง ขาดความเชื่อมั่น และการปิดกิจการ
ดังนั้นทุกคนจะต้องหาวิธีป้องกัยเพื่อลดความเสี่ยงจาก
การโจมตีทางไซเบอร์ให้ได้มากที่สุด
4. วิธีการวิจัย
ขั ้ นตอนที ่ 1 ศึ กษาเอกสาร ตำรา และงานวิ จ ั ยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดทำแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญการ
บริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีการตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้อหาโดยกรรมการที่ปรึกษา ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร
ธุ รกิ จหลั กทรั พย์ ไทย จำนวน 21 คน แนวทางในการ
สั มภาษณ์ ในการวิ จ ั ยครั ้ งนี ้ เป็ นการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก
เพื่อให้การสัมภาษณ์ได้บรรยากาศในการซักถามและต่อ
ยอดในด้านความคิดได้ การออกแบบสัมภาษณ์ในงาน
วิจัยนี้นอกจากจะมุ่งเน้นข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทยเพื่อช่วยพัฒนาการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยในยุคดิจิทัลเป็นสำคัญ อีกทั้งยังคำนึงถึงวิสัยทัศน์
พั นธกิ จ เทคโนโลยี และจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารงาน นอกจากนี้ผู้สัมภาษณ์
ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับบริบท
ของงานที่ต้องสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงความคิด
ความรู้สึก เจตคติ และข้อมูลที่ฝังลึกภายในของผู้ให้
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สัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่นำมาสกัดเป็นข้อมูลที่สามารถนำมากำหนดองค์ประกอบ
เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยในยุคดิจิทัล ขั้นตอนที่ 4 นำผลจากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแบบสอบถามเพื่อ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยในยุคดิจิทัล ขั้นตอนที่ 5 สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และส่ ว นที ่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี ่ ย วกั บ
องค์ประกอบในการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุค
ดิจิทัล ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดย
การนำเสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน
เพื ่ อ ประเมิ น ความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คำถามกั บ
วั ตถุ ประสงค์ ของการวิ จ ัย และนำเสนอต่ ออาจารย์ที่
ปรึ กษาเพื ่ อขอคำแนะนำในการนำมาปรั บปรุ งแก้ ไข
แบบสอบถาม และไปทดลองใช้ 30 ชุด เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น ขั้นตอนที่ 7 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมี
กระบวนการดังนี้ 1) แจกจ่ายแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างหรือหน่วยงานในบริษัทที่กำหนดไว้ จำนวน 350 คน
โดยขออนุญาตบริษัทหรือหน่วยงานเพื่อเก็บข้อมูล พร้อม
ระบุวันเก็บคืน 2) ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม
ที่เก็บคืนได้ทั้งหมด 301 ฉบับ ขั้นตอนที่ 8 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory
Factor Analysis) โดยมี ก ระบวนการดั ง นี ้ 1) การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ใช้วิธีการหาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
2) การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) โดยใช้วิธี
วิ เคราะห์ องค์ ประกอบหลั ก (Principal Component
Analysis : PCA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบที่สำคัญ โดยถือ
เกณฑ์การเลือกองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigenvalue)
เท่ากับหรือมากกว่า 1 3) การหมุนแกนองค์ประกอบ
(Factor Rotation) ใช้วิธีการหมุนแกนแบบออโธโกนอล
(Orthogonal) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax) 4) การเลือก

ตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ พิจารณาจากค่าน้ำหนัก
องค์ ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละตัว
โดยต้องมีค่าตั้งแต่ 0.45 ขึ้นไป และแต่ละองค์ประกอบ
ต้องมีตัวแปรไม่น้อยกว่า 2 ตัวแปร ขั้นตอนที่ 9 นำผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบมาจัดทำร่างรูปแบบ และร่าง
คู่มือแนวทางการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจทิ ัล
ขั้นตอนที่ 10 นำรูปแบบและร่างคู่มือแนวทางการบริหาร
ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัลเข้าสู่การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ในด้านการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย จำนวน 9 ท่าน
พิจารณาให้ความเห็น และประเมินรูปแบบและร่างคู่มือ
ขั้นตอนที่ 11 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ และร่างคู่มือการ
บริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัลตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษาร่วม ขั้นตอนที่ 12 นำ
คู่มือแนวทางการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจทิ ัล
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเป็นไปได้ในการนำไป
ประยุกต์ใช้
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในการบริหารธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุค
ดิจิทัล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ได้
จัดกลุ่มข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามปัจจัย 5 ด้าน
ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2) ด้านการบริหาร
ธุรกิจ 3) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านเทคโนโลยี 5) ด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
5.1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการใช้
วิธีการทางสถิติ
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จากผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
องค์ ป ระกอบที ่ 4 จริ ย ธรรมในการบริ ห ารธุ รกิ จ
ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล และผลจากการสัมภาษณ์
หลักทรัพย์ไทย (มี 16 ตัวแปร)
เชิงลึกพบว่า การบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล
องค์ ป ระกอบที ่ 5 บทบาทของ ก.ล.ต. ต่ อ ธุ ร กิ จ
มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนั้นในการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ไทย (มี 6 ตัวแปร)
องค์ประกอบครั้งนี้ ซึ่งมีตัวแปรทั้งหมด 91 ตัวแปร จึงใช้
จากผลการวิ เคราะห์ องค์ประกอบของการบริหาร
การวิเคราะห์แบบกำหนดจำนวนองค์ประกอบไว้เท่ากับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล ซึ่งกำหนดให้มีจำนวน
5 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี้
5 องค์ประกอบตามที่ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์มาแล้ว
องค์ประกอบที่ 1 นโยบายบริหารองค์กรหลักทรัพย์
นั้น ปรากฏว่ามีหลายองค์ประกอบที่มีจำนวนตัวแปรเป็น
ไทย (มี 21 ตัวแปร)
จำนวนมาก และเมื่อพิจารณาจากตัวแปรเหล่านั้นแล้ว
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
เห็นว่าบางองค์ประกอบน่าจะแบ่งกลุ่มตัวแปรภายใน
ไทย (มี 22 ตัวแปร)
องค์ ป ระกอบนั ้ น ได้ อ ี ก จึ ง ทำการวิ เ คราะห์ ห า
องค์ ประกอบที ่ 3 เทคโนโลยี สารสนเทศในธุ รกิ จ
องค์ประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบหลักต่อไป ผล
หลักทรัพย์ไทย (มี 26 ตัวแปร)
การวิเคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ชื่อองค์ประกอบหลัก
ลำดับที่
1
นโยบายบริหารองค์กรหลักทรัพย์ไทย

ชื่อองค์ประกอบย่อย
1.1 กลยุทธ์การปฏิบัติงาน
1.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

2

การจัดการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย

2.1 การดูแลความพึงพอใจของลูกค้า

3

เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจหลักทรัพย์ไทย

4
5

จริยธรรมในการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
กฎ ระเบียบในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ไทย

3.1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 การพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 จรรยาบรรณในงานอาชีพ

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบ
ของการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัลประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 8 องค์ประกอบย่อย คือ
องค์ ป ระกอบหลั ก ที ่ 1 นโยบายการบริ ห ารองค์ ก ร
หลักทรัพย์ไทย มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ กลยุทธ์การ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารองค์ ก ร
องค์ประกอบหลักที่ 2 การจัดการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทย มี 1 องค์ประกอบย่อย คือ การดูแลความพึงพอใจ

5.1 การกำกับดูแลตามกฎระเบียบ

ของลูกค้า องค์ประกอบหลักที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในธุรกิจหลักทรัพย์ไทย มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบหลักที่ 4 จริยธรรมใน
การบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย มี 1 องค์ประกอบย่อย
คือ จรรยาบรรณในงานอาชีพ และองค์ประกอบหลักที่ 5
กฎ ระเบี ย บในดำเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย มี 1
องค์ประกอบย่อย คือ การกำกับดูแลตามกฎระเบียบ
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของแต่ละองค์ประกอบย่อย
องค์ประกอบย่อยที่
น้ำหนักองค์ประกอบ
1. กลยุทธ์การปฏิบัติงาน
0.492 - 0.692
2. การตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
0.555 - 0.773
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
0.497 - 0.764
4. การดูแลความพึงพอใจของลูกค้า
0.575 - 0.824
5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.545 - 0.759
6. การพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.625 - 0.803
7. จรรยาบรรณในงานอาชีพ
0.677 - 0.856
8. การกำกับดูแลตามกฎระเบียบ
0.459 - 0.535
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ของแต่ละองค์ประกอบย่อย จากองค์ประกอบหลัก 5
องค์ประกอบ พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยจะมีค่าน้ำหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.459 - 0.856 และมีจำนวนตัวแปร
มากกว่ า 2 ตั ว แปร ซึ ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารเลื อ ก
องค์ประกอบที่กำหนดไว้
5.2 ผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการสัมมนากลุ่ม
ย่อย (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
9 คน
ในการนี้ได้นำรูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
ในยุคดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ
และองค์ประกอบย่อย 8 องค์ประกอบ รวมทั้งโครงร่าง
การจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
ในยุคดิจิทัล ซึ่งในการจัดทำคู่มือที่สร้างขึ้นมาประกอบด้วย
2 ส่วน คือ ส่วนแนะนำคู่มือและส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนแรก
แนะนำคู ่ ม ื อ จะมี 2 ตอนหลั ก คื อ 1) บทนำ ซึ ่ ง จะ
ประกอบด้ วย หลั กการและเหตุ ผลในการจั ดทำคู ่ มื อ
วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ ขอบเขตการใช้คู่มือ
ผลการวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคู่มือ 2)
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้คู่มือแนวทางการบริหาร
ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย ควร

จำนวนตัวแปร
10
5
6
22
22
4
16
6

ทดสอบความรู ้ ด ้ านการบริ หาร และควรค้ นหาความ
ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร ส่วนที่สอง
แนวทางการพัฒนาการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุค
ดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 นโยบาย
การบริหารองค์กรหลักทรัพย์ไทย ประกอบด้วย 3 หน่วย
ย่อย หมวดที่ 2 การจัดการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
ประกอบด้วย 1 หน่วยย่อยหมวดที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในธุรกิจหลักทรัพย์ไทยประกอบด้วย 2 หน่วยย่อย หมวด
ที่ 4 จริยธรรมในการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยประกอบ
ด้วย 1 หน่วยย่อยหมวดที่ 5 บทบาท ก.ล.ต. ต่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทย ประกอบด้วย 1 หน่วยย่อย ซึ่งส่วนประกอบ
ในแต่ละหน่วยจะมี เนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม การ
ประเมินผล และเอกสารแนะนำ
ผลสรุปจากการลงมติเห็นชอบในรูปแบบการบริหาร
ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัลของผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
5.3 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยในยุคดิจิทัล
รูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัลซึ่งมี 5 องค์ประกอบหลัก
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และ 8 องค์ประกอบย่อย มีลักษณะของการผสมผสาน
ขององค์ประกอบทั้งหมด เพื่อให้ได้การพัฒนาการบริหาร
ธุรกิจที่ดีอย่างเป็นระบบ ภายใต้การดำเนินงานที่มีระเบียบ

แบบแผน โดยการนำองค์ประกอบทั้งหมดมาจัดเป็นรูปแบบ
ที่ชื่อว่า E-TOPS Model

รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล
จากรูปที่ 1 แสดงถึงรูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยในยุคดิจิทัล
E-TOPS Model คือ
E = Ethic (จริยธรรมในการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทย)
T = Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทย)
O = Organization (การจัดการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทย)
P = Policy (นโยบายการบริหารองค์กรหลักทรัพย์
ไทย)

S = Security (กฎ ระเบียบในการดำเนินธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทย)
5.4 ผลการจั ดทำคู ่ ม ื อแนวทางการบริ หารธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล
การจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
ในยุคดิจิทัลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 แนะนำคู่มือ
มี 2 ตอน ตอนที่ 1 บทนำ และตอนที่ 2 คำแนะนำในการ
ประยุกต์ใช้คู่มือแนวทางการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
ในยุคดิจิทัล ส่วนที่ 2 แนวการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยในยุ คดิ จ ิ ท ั ล มี 5 หมวด หมวดที ่ 1 นโยบายการ
บริหารองค์กรหลักทรัพย์ไทย ประกอบด้วย 3 หน่วยย่อย
หมวดที ่ 2 การจั ด การบริ ห ารธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ไทย
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ประกอบด้ ว ย 1 หน่ ว ยย่ อ ย หมวดที ่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศในธุ รกิ จ หลั กทรั พย์ ไทย ประกอบด้ วย 2
หน่ วยย่ อย หมวดที ่ 4 จริ ยธรรมในการบริ หารธุ รกิ จ

หลักทรัพย์ไทย ประกอบด้วย 1 หน่วยย่อย และหมวดที่
5 กฎ ระเบี ย บในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย
ประกอบด้วย 1 หน่วยย่อย

ตารางที่ 3 ผลการประเมินผลความเหมาะสมของคู่มือในการนำไปใช้งาน
หัวข้อการประเมิน
1. ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา
2. เนื้อหาสอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์
3. วิธีการดำเนินการเหมาะสมกับเนื้อหา
4. กิจกรรมเครื่องมือสอดคล้องกับเนื้อหา
5. ความเหมาะสมของคู่มือในการนำไปใช้งานในองค์กร
ค่าเฉลี่ยรวม = 4.60
จากตารางที่ 3 แสดงถึงผลการประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือในการนำไปใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญที่
ทำงานเป็นผู้บริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย พบว่า ได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 แสดงว่าคู่มือมีความเหมาะสมมาก
ที ่ ส ุ ด ในการนำไปใช้ เ ป็ น แนวทางการบริ ห ารธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ไทยเพื่อช่วยทำให้องค์กรธุรกิจหลัก ทรัพย์
ไทยเจริญก้าวหน้า และมีระบบการทำงานที่ดีขึ้น
5.5 สรุปและอภิปรายผล
ผลของงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล พบว่า ทั้ง 5 องค์ประกอบ
หลักและ 8 องค์ประกอบย่อย มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุดในการนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจหลั กทรัพย์
ไทยในยุคดิจิทัล แต่การนำไปใช้จะต้องมีองค์ประกอบ
หลักทั้ง 5 มาผสมผสานหลอมรวมกันจึงมีประโยชน์มาก
ที ่ ส ุ ดในการบริหารธุรกิจหลั กทรั พย์ไทยในยุ คดิจิทัล
ปัจจัยที่สำคัญในการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทย คือการ
เตรียมความพร้อมสู่การบริหารงานไปสู่ยุคดิจิทัล ได้แก่
การมี เ ทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า อีกทั้งควรมี

ผลการประเมินของผู้เชีย่ วชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
5
4
5
4
5
4
4
5
5
5
4
5
5
5
4
5
ระบบการดูแลความปลอดภัยในข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อ
เทคโนโลยีทั้งหมด (Cyber Security) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการนำธุรกิจหลักทรัพย์ไทยไปสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัล
ในด้ านนโยบายการบริ หารองค์ กรหลักทรัพย์ไทย
พบว่า การทำงานโดยมีแนวทางการให้นโยบายที่ชัดเจน
จากผู้บริหารระดับสูง อาทิเช่น การส่งเสริมการจัดการ
ด้วยงบประมาณ การสนับสนุนระบบสารสนเทศให้กับ
หน่วยงานภายในอย่างทั่วถึง นโยบายเหล่านี้ควรมีความ
ชัดเจนเพื่อผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงนโยบาย และ
สามารถวิเคราะห์สร้างผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
สร้างความแตกต่าง มีความเป็นระบบ สร้างเสริมให้เกิด
นวั ต กรรมให้ ก ั บ องค์ ก รอย่ า งมี ค ุ ณ ภาพ แต่ ก ารนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติควรมีการประเมินผลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
รู้สึกถึงความเป็นธรรมขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดาวเดือน และ ชัยวัฒน์ [15] ว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการทำงานของพนักงานในองค์กร
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการจัดการทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน ทำงานร่วมกัน
อย่ า งมี ค วามสุ ข และสามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ และให้มีความเท่าเทียมและเกิดความเป็น
ธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการองค์กร
ในด้านการจัดการธุรกิจหลักทรัพย์ไทย พบว่า ธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้การบริการแก่
ลูกค้า ซึ่งคุณภาพการให้บริการมีผลโดยตรงต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นการพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ข้อมูล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานให้แก่บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการดูแลการลงทุนของลูกค้า ย่อมทำให้
ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร และต้องการมาใช้บริการ
เพราะลูกค้าต้องการรับการบริการที่ดีและได้ผลประโยชน์
สูงสุด การพัฒนาคุณภาพการบริการของลูกค้าควรทำ
อย่ างต่ อเนื ่ องและสม่ ำเสมอ รวมทั ้ งการให้ ค ุ ณค่ าที่
แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลู ก ค้ า โดยตรงซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ
Parasuraman, Zeithaml & Berry [16] และ Chirdchart
[17] ว่าการสร้างมิติแห่งการบริการเพื่อให้มั่นใจว่าการ
บริการนั้นดีพอที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับคุณค่าจาก
ต้นทุนที่ได้ใช้จ่ายออกไปจะสร้างความผูกพันระยะยาว
ระหว่างลูกค้ากับองค์กรและลูกค้าจะมาใช้บริการซ้ำไป
ซ้ำมา
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
พบว่า การนำเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Fin Tech) เข้า
มาสู่ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและถูก
นำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตรกรรมทาง
การเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ความ
ปลอดภัย ลดต้นทุนที่เกิดขึ้น และตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ Fin Tech ถูกคาดหวังว่า จะเข้ามาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านการเงิน การลงทุน
ในส่วนที่เทคโนโลยีแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ได้ด้วย
ขีดจำกัดทางความชำนาญด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร
ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Vorapot [18] และ
Sookdhis [19] ได้ ก ล่ า วว่ า ตั ้ ง แต่ ป ี 2559 ที ่ ก ระแส
FinTech กำลังเป็นที่นิยมแทบกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น กลุ่ม

ธนาคารพาณิ ชย์ กลุ ่ ม ธุ รกิ จหลั กทรั พย์ หรื อบริ ษั ท
เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็หันมาสนใจ FinTech ที่เปรียบเสมือน
จุดตัดของการเงิน (Finance) และเทคโนโลยี (Technology)
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ควรเป็น
ระบบที่เข้าถึงง่าย สามารถสร้างแพลตฟอรม์หรือสื่อกลาง
ทางดิจิทัลในการเชื่อมโยงเพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
บริษัทหลักทรัพย์และลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
แม่นยำ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu [20] ที่พบว่า
ประสิทธิภาพของระบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะต้องมี Platform ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และต้องมีการ
ปกป้องข้อมูลส่วนตัว ส่วนความสมบูรณ์ของระบบ ผู้ดูแล
ระบบจะต้องมั่นใจว่า เครื่องมือต่าง ๆ ในการใช้ในการ
ลงทุนจะต้องเพียงพอและเหมาะสม เพื่อที่จะให้ นักลงทุน
ทำการซื้อขายโดยปราศจากข้อผิดพลาด
ในด้านจริยธรรมในการบริหารธุรกิจหลักทรัพยไทย
พบว่า การบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยให้ยั่งยืนควรทำ
ธุรกิจบนพื้นฐานของความยุติธรรม บริหารงานด้วยการมี
ธรรมภิบาลที่ดี และซื่อสัตย์ มีการบริหารจัดการอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และอยู่ในแนวทางศี ลธรรมอันดีของ
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับ Laksitamas [21] ที่กล่าวว่า หาก
องค์กร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้ความสำคัญและ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม อยู่ในแนวทาง
ของศีลธรรมอันดีของสังคม จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงใน
การดำเนินธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระยะยาว จริยธรรมทางธุรกิจด้านความซื่อสัตย์และ
ด้านเคารพสิทธิของบุคคลมีความสัมพันธ์ และผลกระทบ
เชิงบวกต่อการดำเนินงาน เนื่องจากการประกอบธุรกิจที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเคารพสิทธิของ
บุคคลอื่น ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจน
แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่หุ้นส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ย วข้อง
อย่างเป็นธรรม ดำเนินงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงส่วนรวม
เป็นหลัก ไม่คิดที่สร้างกำไรเป็นผลประโยชน์ของตนเอง
เท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า
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หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจะเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจที่จะ
ทำธุรกิจกับองค์การ
ในด้านกฎ ระเบียบในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ไทย
พบว่า การบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยจะต้องคำนึงถึง
ความมัน่ คงในการดำเนินธุรกิจควรทำธุรกิจอย่างตรงไป
ตรงมาและอยูใ่ นกฎ ระเบียบของ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้
เพราะการทำธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรื่องการลงทุนทางด้านการเงินของลูกค้าโดยตรง
ดังนั้นสิง่ ที่ห้ามขาดตกบกพร่อง คือ การกำกับดูแลให้
บุคลากรของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบที่มีและการควบคุมการบริหาร
ธุรกิจจะต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ Piluck
[22]พบว่า ข้อกฎหมายและข้อบังคับสำหรับ Broker ต่อ
การซื ้ อขายของลู กค้ า คนที ่ ควบคุ มกฎสามารถที ่ จะ
ตอบสนองโดยการเพิ่มการดูแลและมาตรการของการ
ทำงานของโบรกเกอร์ เพื่อให้ตลาดมีเอกภาพ ขณะเดียวกัน
ก็สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องการทำตามกฎ หรือเรื่อง
การซื้อขายหุน้ โดยอาศัยข้อมูลวงใน (Insider trading) ได้
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
การวิจัยการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุคดิจิทัล
ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยทำให้ธุรกิจหลักทรัพย์ไทยได้เติบโต
ได้อย่างมั่นคง และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจหลักทรัพย์ไทย ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
6.1.1 นโยบายในการบริหารหลักทรัพย์ไม่ควร
ที ่ จะแข่ งขั นทางด้ านราคาเป็ นหลั ก เพราะเมื ่ อมี การ
แข่งขันในเรื่องราคา จะมีผลกระทบเรื่องการลดต้นทุน
ในส่วนอื่น ๆ เช่น การลดต้นทุนด้านการพัฒนาธุรกิจ
ซึ่งจะทำให้คุณภาพในการบริการลดลง ธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยควรยุติ เรื่องการแข่งขันในเรื่องราคา และเปลี่ยนเป็น
ราคาที่มีมาตราฐานเดียวกัน อีกทั้งเปลี่ยนเป็นการแข่งขัน
ทางด้ า นการให้ บ ริ ก าร และการพั ฒ นาด้ า น Digital

Platform และ Fintech ผู้บริหารหลักทรัพย์ไทยควรมี
สิ น ค้ า และบริ ก ารที ่ ห ลากหลายไม่ ม ุ ่ ง เน้ น ทางด้ า น
Brokerage อย่างเดียว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทางบริษัท
ในหลาย ๆ ด้ า น สุ ด ท้ า ยควรมุ ่ ง เน้ น ในด้ า นพั ฒ นา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการลงทุ นเพื่อให้ลูกค้า
ไว้วางใจในการนำเงินมาลงทุนกับบริษัท
6.1.2 ด้านการบริหารหลักทรัพย์ไทย ซึ่งให้
ความสำคัญเรื่องการพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพราะ
ลูกค้าเปรียบเสมือนหัวใจของธุรกิจหลักทรัพย์ แต่การให้
ความสำคัญของลูกค้าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
ถู ก ต้ อ ง ควรทำความรู้ จ ั ก ลู ก ค้ า (KYC: Know Your
Customer) เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า เพื่อทำให้มั่นใจ
ว่าลูกค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การติดสินบน
หรือคดีทุจริตใด ๆ และยังต้องพิจารณาเรื่อง การปล่อย
วงเงินกู้ (Margin Loan) ให้กับลูกค้าแต่ละคน ว่าลูกค้ามี
ความพร้อมที่จะใช้วงเงิน และบริษัทมีความเสี่ยงที่จะปล่อย
Margin ให้ลูกค้านั้น ๆ หรือไม่ บริษัทควรมีการตรวจสอบ
ลูกค้าอย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการปล่อย
วงเงินกู้ให้ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งการบริหารความเสี่ยงก็เป็น
หนึ่งในปัจจัยหลักของธุรกิจหลักทรัพย์ เช่นกัน
6.1.3 ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศในธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ ทุกบริษัทหลักทรัพย์มุ่งในการพัฒนาเทคโนโลยี
ให้เข้าสู่ยุคจิทัลโดยเฉพาะการใช้ Fintech ควรคำนึงถึง
ผู้ใช้เป็นหลัก จะต้องสะดวกและใช้งานได้ง่าย การนำ
Fintech มาใช้ลูกค้าควรได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
ไม่ใช่เป็นภาระในการนำไปปฏิบัติ ดังนั้นควรสำรวจดู
ผลกระทบหลั งการใช้ งานด้ วยการมี Cyber Security
เป็นปัจจัยที่สำคัญมากในยุคดิจิทัล การพัฒนาในส่วน
ความปลอดภัยของระบบและข้อมูลในเชิงดิจิทัลซึ่งถูกใช้
งานในธุ รกิ จหลั กทรั พย์ ไทยควรมี การพั ฒนาร่ วมกั น
ระหว่าง ก.ล.ต. กับผู้ประกอบการหลักทรัพย์ไทยจึงจะ
เห็นผลดีที่สุด
6.1.4 การมีจริยธรรมในการบริหารธุรกิจและ
การประกอบธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติกันได้ทุกคน
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เพราะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่ทำกันได้ แต่เป็นสิ่งที่หลงลืม
ที่จะกระทำมากที่สุด หรืออาจจะโดนอิทธิพลจากสิ่งต่าง
ๆ ทำให้ไม่สามารถรักษาความมีจริยธรรมนั้นได้ ถ้าผู้ที่อยู่
ในธุรกิจหลักทรัพย์ทุกคนสามารถมีความรับผิดชอบต่อ
หน้ าที ่ ท ี ่ พ ึ งปฏิ บ ั ต ิ อย่ างซื ่ อสั ตย์ และเที ่ ยงตรง ธุ รกิจ
หลักทรัพย์ไทย จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
6.1.5 การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไทยในยุค
ดิ จ ิ ท ั ล ควรคำนึ ง ถึ ง ความมั ่ น คงในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
ผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ไทยควรอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของ ก.ล.ต. และควรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ที่ ก.ล.ต. ออกมาอย่างเคร่งครัด แต่ในการออกกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ของ ก.ล.ต. ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยหลาย ๆ ครั้ง ก่อนจะออกกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ในแต่ละ
ครั้ง เพราะเมื่อถูกนำมาใช้จะได้มีการปฏิบัติตามอย่าง
ง่ ายดาย ซึ ่ งการทำงานร่ วมกั นระหว่ าง ก.ล.ต. และ
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ไ ทยในการออกกฎ
ระเบียบต่าง ๆ จะเป็นการช่วยพัฒนาการบริหารธุรกิจ
หลักทรัพย์ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสำเร็จ
ร่วมกันในอนาคต
6.1.6 ในการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์ไทยใน
ยุคดิจิทัลควรนำทฤษฎีของ Deming (PDCA) มาใช้ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan: P) การปฏิบัติตามแผน
(Do: D) การตรวจสอบ (Check: C) และการปรับปรุงแก้ไข
(Action: A) เพื่อทำให้รูปแบบการบริหารธุรกิจหลักทรัพย์
ไทยในยุคดิจิทัลมีความสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งในการใช้ PDCA
ควรครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ในองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อย และสามารถกระทำได้ตลอดเวลา
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