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พุทธชาด จาํปาศรี : พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.ดาวลอย กาญ
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การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลก เปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว  โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับลูกค้าทีมาใช้บริการ จาํนวน 385 คน สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ส่วนผล
การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สําหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ 
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มีสถานภาพ
โสด และ หย่าร้าง มีการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน / ลูกจา้งบริษทัเอกชน มีรายได้
เฉลียต่อเดือน 10,000 - 30,000 บาท  ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมี
ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ในสํานักงานเขตสะพานขาว โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น และปานกลาง 3 ดา้น โดยให้ความสําคญัในดา้น
การสร้างและนาํเสนอปัจจยัทางกายภาพมากทีสุด ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยาที
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ในสํานักงานเขตสะพานขาว ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า 
ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยให้ความสําคญัด้าน
ทศันคติมากทีสุด  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก  มาใชบ้ริการ 
1 – 2 ครังต่อเดือน ทาํธุรกรรมทีใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศในแต่ละ
ครังมูลค่า 10,000 – 50,000 บาท ใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศที
ธนาคารกรุงไทย ใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศเพือวตัถุประสงคใ์นทาง
ธุรกิจ และ ทราบขอ้มูลการขอใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศจากพนักงาน
ธนาคาร 
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This research aims at customers’ behaviors toward using foreign exchange services 
and foreign remittance of Krung Thai Bank PLC. In Saphan Khao regional office.The 
questionnaire was a research tool to collect the data from 385 bank customers who used the 
international business services provided by Krung Thai Bank Plc., Saphan Khao regional 
office. The statistics for data analysis included the frequency, percentage, mean and 
Standard Deviation. The hypothesis test was based on Chi-square statistics. The SPSS was 
used for such statistical data analysis. 

 
The results showed that Most of service users were female whose ages were in the 

range of 31-40 years, single and divorced. Most of them attained the bachelor degree, and 
they were employees/private company officers. Their average monthly income was in the 
range of baht 10,000-30,000.The service users paid the high level of attention to the 
marketing mix factors, which took effect to their decision on the use of foreign exchange and 
foreign remittance of Krung Thai Bank PLC. In Saphan Khao regional office. If considering 
each aspect, the service users pay the high level of attention in 4 aspects and the moderate 
level of attention in 3 aspects. They paid the most focus on creating and presenting physical 
factors, and the second most focus on personnel. They paid the least focus on prices. The 
service users, in general, paid the high level of attention to psychological factors, which 
influenced their decision on the use of foreign exchange and foreign remittance of Krung Thai 
Bank PLC. In Saphan Khao regional office. If considering each aspect, the service users pay 
the high level of attention in 4 aspects and the moderate level of attention in 1 aspect. They 
paid the most focus on attitude, and the second most focus on learning. They paid the least 
focus on motivation.Most service users used the international money transfer-outward service 
for 1-2 times a month. Each transaction dealing with foreign exchange and international 
money transfer services was the amount of baht 10,000-50,000. The service users used the 
foreign exchange and international money transfer services at Krung Thai Bank for their 
business purposes, and for getting details from bank officers about the use of foreign 
exchange and international money transfer services. 
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 การค้นควา้อิสระฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยการได้รับความช่วยเหลือและความ
อนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่างๆอนัเป็นประโยชน์อย่างยิงรวมทงัให้ความเอาใจใส่ติดตาม
ผลงานอยา่งใกลชิ้ด  

พร้อมด้วยกรรมการค้นคว้าอิสระ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงษ์ และ รอง
ศาสตราจารยป์ระสพชัย พสุนนท์ ทีให้ความรู้ คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์อย่างยิง ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆเพือความสมบูรณ์ของงานวิจยัฉบบันี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ
ท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีไดส้ละเวลาเพือให้ขอ้มูลอย่างดียิง รวมทงัพีๆเพือนๆ
นกัศึกษาหลกัสูตรการประกอบการทุกท่านทีใหค้าํปรึกษา ใหค้วามเอือเฟือในทุกๆดา้นตลอดเวลาที
เรียนและการทาํวจิยัในครังนี 
 สุดทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ซึงเป็นบุคคลทีเขา้ใจและคอย
ดูแล ใหก้าํลงัใจตลอดมาตงัแต่เริมศึกษาจนกระทงัทาํการศึกษาอิสระสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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