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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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โอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว 66 

 3 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัเกียวกบัปัจจยัดา้น
จิตวทิยาทีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงิน
ต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว  72 

 4 จาํนวน และร้อยละของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม  76 

 5  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ (Note Sold) 79 

 6  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ (Note Bought) 80 

 7 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ (Travellers 

cheques Sold) 81 

 8 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก (Outward) 82 

 9  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้ (Inward) 83 
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 10  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน 84 

 11  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใชบ้ริการในแต่ละครัง 85 

 12  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ 86 

 13  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ 87 

 14  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิกรไทยฯ 88 

 15  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิชยฯ์ 89 

 16  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ 90 
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 17  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ

ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 91 

 18  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล 92 

 19  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัร
ต่างประเทศ (Note Sold) 93 

 20  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ 
(Note Bought) 94 

 21  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายเช็คเดินทาง
ต่างประเทศ (Travellers cheques Sold) 95 

 22  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – 
โอนออก (Outward) 96 

 23  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – 
โอนเขา้ (Inward) 97 
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 24  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน 98 

 25 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใชบ้ริการใน
แต่ละครัง 99 

 26  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการด้านธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ 100 

 27  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ 101 

 28  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิกรไทยฯ 102 

 29 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิชยฯ์ 103 

 30  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ 104 
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 31  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั

พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 105 

 32  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล 106 

 33  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ (Note Sold) 107 

 34  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ (Note Bought) 108 

 35 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
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บทท ี1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา     
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินทีใหบ้ริการทางดา้นการเงินและมีบทบาทสําคญัในการ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคม จากอดีตถึงปัจจุบนั ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยไดมี้การพฒันาขึน
มาเป็นอยา่งมาก และมีการแข่งขนัทีรุนแรงขึนมาเรือย ๆ เป็นธุรกิจทีมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว 

เพราะระบบสือสารคมนาคมทีสะดวกรวดเร็ว  และกา้วหน้า ทาํให้ธุรกิจมิไดถู้กจาํกดัเพียงแค่ใน
ทอ้งถิน ไดมี้การทาํธุรกิจกบัต่างประเทศเพิมมากขึน มีการขยายสาขาให้กระจายออกไปทวัทุกพืนที 

นาํความสะดวกและความเจริญจากเมืองใหญ่ไปสู่เมืองเล็ก ๆ และประชาชนในทุกสาขาอาชีพ 

การคา้ระหว่างประเทศเปิดกวา้งขึน มีการทาํธุรกรรมทางการคา้กบัต่างประเทศ โดยมีธนาคาร
พาณิชยต่์างๆ ทาํหน้าทีอาํนวยความสะดวกทางดา้นธุรกรรมการเงินแก่ผูป้ระกอบการต่างๆทงั
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการทางดา้นการรับชาํระหนีโดยระบบการโอนเงินสกุล
ต่างประเทศระหว่างผูน้าํเขา้และผูส่้งออก การให้บริการการแลกเปลียนเงินสกุลเงินต่างประเทศ 

การรับซือ ขาย เช็คเดินทาง และดร๊าฟทส์กุลเงินตราต่างประเทศ กรุงเทพมหานครเป็นอีกจงัหวดั
หนึงทีสําคัญ ทีมีจาํนวนนักท่องเทียวและผูป้ระกอบการทีทาํธุรกิจกับต่างประเทศรวมทัง
ชาวต่างชาติทีมาทาํงานและพกัอาศยั ในกรุงเทพ ฯ จาํนวนมาก ซึงมีส่วนเกียวขอ้งเกียวกบัธุรกรรม
ทางดา้นต่างประเทศ ทงัสิน (บริษทั ศูนยว์จิยักสิกรไทย จาํกดั : 2552) 

ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ของประเทศไทย มีสาขาในกรุงเทพ ฯ  จาํนวนมาก ทีมี
บริการทางดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ แต่มีเพียงสาขาบางแห่งเท่านนัทีมีลูกคา้
เขา้มาใชบ้ริการทางดา้นนี ทงัๆ ทีมีสาขาของธนาคารพาณิชยก์ระจายอยูต่ามพืนทีต่าง ๆของกรุงเทพ 
ฯ แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ได ้และการให้บริการดา้นนีไดท้าํรายได้
จาํนวนมากใหก้บัธนาคาร แต่ยงัมีขอ้จาํกดัทางดา้นการให้บริการทางดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศอยูห่ลาย ๆ ปัจจยั ทีธนาคารพาณิชยต่์างๆ ยงัไม่สามารถให้บริการทางดา้นนีได้
อย่างครบวงจร ดงันนัธนาคารพาณิชยจึ์งมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งหากลยุทธ์ต่างๆ ในการ
ดาํเนินการทงัภายในและภายนอกสาขา ทงัทางดา้นการจดัการดา้นบุคลากร และทางดา้นเทคนิค 

ระบบ และกลยุทธ์ทางการตลาด เพือสร้างความเชือมนั และอาํนวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกคา้กลุ่ม
ต่าง ๆ เพือธนาคารจะมีรายไดจ้ากดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศเพิมมากขึน  
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การศึกษาครังนี จะมีส่วนช่วยให้ทราบถึงมาตรฐานในการให้บริการลูกคา้ทีมาใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพือให้ทราบถึงความพึงพอใจ
และความตอ้งการของลูกคา้ เพือเป็นขอ้มูลทีจะนาํไปปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการและพฒันา
ระบบการใหบ้ริการสาขาของธนาคารได้ และสามารถแข่งขนักบัธนาคารพาณิชย ์อืน ๆ เพือกา้วมา
ไปสู่ระดบัมาตรฐานสากล เพือรองรับการขยายตวัทางดา้นทางคา้กบัต่างประเทศ และเมืองแห่งการ
ท่องเทียว ในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยัในครังนี เพือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาครังนี ไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งันี   

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรไดแ้ก่  กลุ่มลูกคา้ทีมาใชบ้ริการเกียวกบั 

การซือ ขายเงินตราต่างประเทศ  การซือ ขาย เช็คเดินทางต่างประเทศ  การซือ ขาย ดร๊าฟต ์และการ
โอนเงินระหวา่งประเทศ  คดัเลือกตวัอย่างจาก ลูกคา้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตสะพานขาวทงั 
14 สาขา ทีเขา้มาทาํธุรกรรมทางการเงินดา้นต่างประเทศระหวา่งวนัที 1 กุมภาพนัธ์ ถึง 30 เมษายน 
2554 จาํนวน 385 คน  

ขอบเขตดา้นเนือหา ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
ราคา สถานทีให้บริการ การส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร การสร้างและนาํเสนอปัจจยั
ทางกายภาพ และปัจจยัดา้นจิตวทิยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทศันคติ 

ขอบเขตด้านตวัแปร ตวัแปรทีใช้ในการศึกษาครังนี ประกอบด้วย ตวัแปรอิสระได้แก่ 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นจิตวิทยา และตวัแปร
ตามไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ 

ขอบเขตดา้นพืนที  พืนทีทีใชใ้นการศึกษาครังนีคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขต
สะพานขาว ซึงประกอบไปดว้ย 14 สาขา ไดแ้ก่ สาขากระทรวงศึกษาธิการ สาขาถนนขา้วสาร สาขา
ถนนวสุิทธิกษตัริย ์สาขาทาํเนียบรัฐบาล สาขาเทเวศร์ สาขาบางลาํพู สาขาโบ๊เบ๊ สาขารัฐสภา สาขา
ราชดาํเนิน สาขาราชวตัร สาขาศรียา่น สาขาศาลาวา่การ กทม. สาขาสะพานขาว และสาขาไฮมอลล์
สามเสน  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 
       (Independent variable)     (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา 
1. แรงจูงใจ 
2. การรับรู้ 
3. การเรียนรู้ 
4. บุคลิกภาพ 
5. ทศันคติ 

 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลยีนและเงินโอนต่าง 
ประเทศกบับมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย ในสํานักงานเขตสะ 
พานขาว 
1. ประเภทของผลิตภณัฑที์
เลือกใชบ้ริการ 
2. ความถีในการใชบ้ริการ 
3. มูลค่าธุรกรรมแต่ละครัง 
4. ธนาคารทีตดัสินใจใช้
บริการ 
5. วตัถุประสงคใ์นการใช้
บริการ 
6. การรับทราบขอ้มูลของ
บริการ 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นกระบวนการ 
6. ดา้นบุคลากร 
7. ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอ
ปัจจยัทางกายภาพ 
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นิยามศัพท์ 
ธนาคารพาณิชย ์ หมายถึง ธนาคารทีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และ

หมายถึงความรวมถึงสาขาธนาคารต่างประเทศทีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชยด์ว้ย 

ธุรกิจแลกเปลียน หมายถึง ธุรกรรมทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ ไดแ้ก่
การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงินต่างประเทศ การฝากเงินต่างประเทศ 

เงินโอนระหวา่งประเทศ หมายถึง การโอนเงินจากประเทศหนึงไปยงัอีกประเทศหนึงโดย
มีสถาบนัการเงินหรือธนาคารเป็นตวักลาง ในการส่งหรือรับเงินโอนระหวา่งผูโ้อนเงินและผูรั้บเงิน
ทีอยูค่นละประเทศ โดยธนาคารทีเป็นตวัแทนซึงกนัและกนัจะมีขอ้ตกลงและเงือนไขระหวา่งกนัใน
เรืองการจ่ายเงินโอนตามคาํสังจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ซึงสิงทีธนาคารใชเ้ป็นสือกลาง การโอนเงิน
ระหว่างกนัแทนตวัเงินก็คือ “ตราสารการเงิน” เช่น ดราฟต ์ หรือในรูปคาํสังจ่ายประเภทต่าง ๆ
กล่าวคือ คาํสังโอนเงินทางไปรษณีย ์คาํสังโอนเงินทางโทรเลข คาํสังโอนเงินระบบ SWIFT และ
เช็คเดินทาง เป็นตน้ ซึงการโอนเงินระหวา่งประเทศแบ่งออกได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. เงินโอนขาเขา้ 
2. เงินโอนขาออก 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตสะพานขาว หมายถึง ธนาคารกรุงไทยทีอยู่ในสํานกังานเขต
สะพานขาว ซึงมีสาขาทงัสินจาํนวน 14 สาขา ประกอบไปดว้ย  สาขากระทรวงศึกษาธิการ สาขา
ถนนขา้วสาร สาขาถนนวสุิทธิกษตัริย ์สาขาทาํเนียบรัฐบาล สาขาเทเวศร์ สาขาบางลาํพู สาขาโบ๊เบ ๊
สาขารัฐสภา สาขาราชดาํเนิน สาขาราชวตัร สาขาศรียา่น สาขาศาลาวา่การ กทม. สาขาสะพานขาว 
และสาขาไฮมอลลส์ามเสน  
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การศีกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว ดงันนั
ในการทาํวิจยันีได้นาํแนวคิด และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาใช้เพือเป็นกรอบในการศึกษา โดยมี
เอกสารทีเกียวขอ้งดงันี 
 1. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

              1.1 ความหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

                             1.2 ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค 
                             1.3 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
                             1.4 กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
                             1.5 การวจิยัผูบ้ริโภคกบัส่วนประสมทางการตลาด 

                2. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

              2.1 ผลิตภณัฑ ์

               2.2 การจดัจาํหน่าย 

               2.3 ราคา 
              2.4 การส่งเสริมการตลาด 

              2.5 พนกังาน 

              2.6 กระบวนการในการใหบ้ริการ 

              2.7 สิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 3. ทฤษฎีเกียวกบัประชากรศาสตร์ 
 4. ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา 
 5.  ประวติัความเป็นมาของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
 6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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1. ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

 

1.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายแต่ก็คลา้ยคลึงกนัต่อไปนี 

Williams (1982, อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์ 2540 : 6) กล่าววา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 
วถีิทางทีบุคคลกระทาํในกระบวนการแลกเปลียน 

Loudon and Dellet Bota (1998, อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์ 2540 : 5) ไดใ้ห้ความหมาย
พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่ เป็นพฤติกรรมทีผูบ้ริโภคแสดงออกมาในการแสวงหาสําหรับการซือ การ
ใช้ การประเมินผลและการจบัจ่ายใช้สอยซึงสินค้าและบริการทีเขาคาดหวงัว่าจะทาํให้ความ
ตอ้งการของเขาไดรั้บความพอใจ 

สมจิตร ลว้นจาํเริญ (2532 : 6) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของแต่
ละบุคคลทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการได้รับและการใช้สินคา้และหรือบริการทางเศรษฐกิจรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจทีเกิดขึนก่อน และทีเป็นตวักาํหนดใหเ้กิดการกระทาํต่าง ๆ ขึน 

เสรี วงษม์ณฑา (2542) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของ
แต่ละบุคคลทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจรวมทงักระบวนการในการ
ตดัสินใจทีมีผลต่อการแสดงออกการกระทาํของผูบ้ริโภคทีเกียวขอ้งกบัการซือและการใชสิ้นคา้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 78) ได้กล่าวไวว้่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง
พฤติกรรมซึงผูบ้ริโภคทาํการคน้ควา้หาการซือ การใช ้การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และ
การบริการซึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994 : 5) หรือ หมายถึง
การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคทีเกียวขอ้งกบัการซือและการใช้
สินคา้นักการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคด้วยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ 

1  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลทาํให้ธุรกิจ
ประสบความสาํเร็จถา้กลยทุธ์ทางการตลาดทีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้ 

2  เพือใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด ทีวา่การทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ 

ดว้ยเหตุนี จึงตอ้งศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพือจดัสิงกระตุน้หรือกลยุทธ์การตลาด
เพือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ได ้

จากความหมายข้างต้นทีกล่าวมาพอจะสรุปได้ว่าพฤติกรรมผู ้บริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลทีเกียวข้องกับการซือและการใช้สินค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการ
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แลกเปลียนทีบุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทงัก่อนและหลงัการกระทาํดงักล่าว โดยบุคคลทีถือวา่เป็น
ผูบ้ริโภคในทีนีคือผูที้ใชบ้ริการแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศผา่นทางธนาคารพาณิชย ์

1.2 ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 84 - 87) ได้กล่าวว่า ปัจจัยมีอิทธิพลในการกําหนด
พฤติกรรมการซือทีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคแต่ละคน มีทงัปัจจยัทีเกิดจากตวัผูบ้ริโภคเอง และ
ปัจจยัทีมาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดงันี 

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล 

 บุคคลมีความแตกต่างกนัในเรือง เพศ อายุ รายได ้สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชีพ จะมีความต้องการความคิดเห็นต่าง ๆ แตกต่างไปตามปัจจยัเหล่านี ดังนันจึงต้องศึกษา
พืนฐานเฉพาะบุคคล ผูมี้อายแุตกต่างกนัไม่ตอ้งการเป้าหมายในชีวติเหมือนกนั เด็ก ๆ ตอ้งการความ
สนุกสนาน วยัรุ่นตอ้งการให้เพือนฝูงยอมรับ ตอ้งการมีอิสรเสรีในการแสดงออก ผูใ้หญ่ตอ้งการ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพและมีฐานะมนัคง ผูมี้รายไดน้อ้ยตอ้งการสินคา้ราคาพอสมควร 
คุณภาพพอใชไ้ด ้แต่ผูมี้รายไดม้ากตอ้งการสินคา้คุณภาพเยียม ราคาไม่เกียง ในสมยัก่อนเพศหญิง
และชายจะแสดงออกถึงความแตกต่างทีแยกกนัอยา่งชดัเจน แต่ในปัจจุบนันีมีผลิตภณัฑ์หลายชนิด 
ทีสามารถเสนอขายทงัชายหญิงโดยไม่แยกเพศ เช่น เสือผา้ลาํลอง รองเทา้ผา้ใบ กีฬา กิจกรรมดา้น
บนัเทิง รวมไปถึงการเลือกอาชีพ เป็นตน้ 

2. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
2.1 ความตอ้งการและแรงจูงใจ ไดก้ล่าวถึงสาเหตุเบืองตน้ในการซือผลิตภณัฑ์วา่

ผูบ้ริโภคจะตอ้งเกิดความตอ้งการเป็นแรงจูงใจให้กระทาํการซือไปบาํบดัความตอ้งการและความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกนั มีหลาย ๆ ลกัษณะ หลายระดบัความตอ้งการ สามารถนาํ
หลกัของ A.H. Maslow ในเรือง Hierarchy of needs มาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ให้ทราบว่าเป็นความต้องการด้านร่างกาย ต้องการความปลอดภยั ต้องการให้สังคม
ยอมรับ ต้องการมีฐานะเด่น ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต มีชือเสียงเมือทราบว่าผูซื้อมี
แรงจูงใจหรือความตอ้งการระดบัใด นกัการตลาดจะเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสมมาใช้กระตุ้นความ
ตอ้งการไดถู้กตอ้งนาํไปสู่การซือได ้

2.2 การรับรู้ การรับรู้ของแต่ละบุคคลมีระดบัความเร็ว ช้า แตกต่างกนั บางคน
เขา้ใจเรืองราวทีผ่านเขา้มาในการรับรู้ไดร้วดเร็ว แต่บางคนตอ้งการการบอกเล่าซาํ ๆ หลาย ๆ ครัง
จึงจะรับรู้และเขา้ใจได้ นอกจากนนัดว้ยปัจจยัประกอบด้านสิงแวดล้อมต่าง ๆ จะทาํให้การแปล
ความหมายจากการรับรู้แตกต่างกนัออกไป การเสนอขอ้มูลเพือสร้างแรงกระตุน้ให้เกิดการซือจึง
ตอ้งศึกษาลกัษณะการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายและเลือกขอ้มูลข่าวสารทีกลุ่มตลาดเป้าหมายจะรับรู้
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ไดง่้าย พฤติกรรมการรับรู้โดยไม่ตงัใจเป็นสิงทีไม่ควรมองขา้มการโฆษณาซาํ ๆ โดยสมาํเสมอจะ
ค่อย ๆ แทรกซึมเขา้สู่การรับรู้ไดเ้ช่นกนั 

2.3 ทศันคติ ความรู้สึกของบุคคลต่อสิงใดสิงหนึงในทางบวกหรือลบ ซึงจะมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ เช่น ผูบ้ริโภคทีมีทศันคติไม่ดีต่ออาหารสําเร็จรูปว่าเป็นอาหารทีไม่ถูกหลัก
โภชนาการ ไม่สด เป็นของคา้งมานาน เมือไม่เสียไดย้อ่มตอ้งใส่สารกนับูด ดงันนั ผูบ้ริโภค รายนนั
ยอ่มจะไม่ซืออาหารสาํเร็จรูปบริโภค ถึงแมว้า่จะมีเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีสามารถผลิตอาหารสําเร็จรูป
ไดโ้ดยไม่ตอ้งใส่สารกนับูดแลว้และถูกหลกัโภชนาการ ผูบ้ริโภครายนนัก็ไม่เชือและปฏิเสธการซือ 
ดงันนั ผูผ้ลิตสินคา้ใด ๆ ทีใหม่ออกสู่ตลาดจะประสบความสําเร็จไดจ้ะตอ้งพยายามเปลียนทศันคติ
ของผูบ้ริโภคให้ได ้ให้เกิดการยอมรับได ้การให้ขอ้มูลมาก ๆ พร้อมตวัอยา่งหรือการสาธิตการทาํ
ลองซาํ จะช่วยเปลียนแปลงทศันคติได ้

2.4 การเรียนรู้ นกัจิตวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของคนเราเปลียนแปลงไดจ้ากการ
เรียนรู้ในเรืองต่าง ๆ ดว้ยการกระทาํซาํ ๆ เพือให้ไดผ้ลตอบสนองทีพอใจ เมือเราเกิดความตอ้งการ
ใด ๆ จะพยายามทดลองหาวิธีบาํบดัความตอ้งการ หากไดผ้ลเป็นทีพอใจจะทดลองทาํซาํหลาย ๆ 
ครังจนแน่ใจวา่เป็นวิธีทีดีทีสุด และจะปฏิบติัครังต่อไปในการตอบสนองความตอ้งการในรูปแบบ
การกระทาํเดิม ๆ แต่ถา้ไดผ้ลไม่เป็นทีพอใจ ก็จะเลิกกระทาํแลว้หนัไปคน้หาวธีิอืน ๆ ใหม่ต่อไป 

2.5 ความคิดเกียวกบัตวัเอง แต่ละบุคคลจะมีความคิดเกียวกบัตนเองในลกัษณะ
ต่าง ๆ และมีพฤติกรรมไปตามความคิดนัน เช่น คิดว่าตนเองเป็นคนสุขภาพแข็งแรงจะไม่สนใจ
อาหารเสริม ไม่สนใจตรวจสุขภาพ จะมุมานะทาํงาน แต่ถา้คิดวา่ตนเองเป็นคนอ่อนแอจะปฏิบติัใน
ดา้นตรงกนัขา้ม 

3. ปัจจยัดา้นสังคม 

3.1 ครอบครัว เป็นกลุ่มสังคมทีใกลชิ้ดตวับุคคลมากทีสุด ลกัษณะของผูเ้ลียงดู พ่อ
แม่ วิธีการเลียงดู รูปแบบการดาํรงชีวิต อาหาร ความเป็นอยู่ วิธีปฏิบติัต่อกนัในครอบครัว ทีแต่ละ
คนได้รับการหล่อหลอมตังแต่เกิด จะค่อยซึมซับเข้าไปเป็นแบบอย่างทีจะปฏิบัติตาม แต่ละ
ครอบครัวจะมีวธีิปฏิบติัทีแตกต่างกนั เป็นวฒันธรรมของครอบครัวแต่ละครอบครัวและพฤติกรรม
เหล่านีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ การรับรู้ การเลือกสิงทีจะตอบสนองความตอ้งการแตกต่างกนั 

3.2 กลุ่มอา้งอิง เมือบุคคลเติบโตขึนจะมีสังคมเพิมเติมนอกจากครอบครัว มีเพือน
ร่วมสถานศึกษา เพือนร่วมงาน เพือนบา้น เพือนร่วมอาชีพ การทีตอ้งเขา้กลุ่มสังคมต่าง ๆ ให้ได ้จะ
ทาํใหแ้ต่ละบุคคลพยายามปรับตวั และปฏิบติัตามอยา่งกลุ่มทีตนเองพยายามเขา้ไปสังกดั อีกทงัจะมี
การเรียนรู้เพิมขึนตามวยัและขอ้มูลทีไดรั้บเขา้มา ทาํใหมี้การพฒันาในลกัษณะตามอยา่งบุคคลอืนที
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ตนนิยมยกยอ่ง ดงันนัการใชบุ้คคลบางครังบางคนเป็นผูเ้สนอขายผลิตภณัฑ์ในโฆษณา จึงเป็นการ
ใชป้ระโยชน์จากกลุ่มอา้งอิงนนัเอง 

3.3 วฒันธรรม ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัของชุมชนใหญ่ที
แต่ละบุคคลเป็นส่วนหนึงของ เชือชาติ ศาสนา หรือทอ้งถิน จะเป็นกรอบกาํกับพฤติกรรมการ
แสวงหาสิงตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอยา่งมาก เช่นประเพณีทอ้งถิน หรือเชือชาติ ให้สตรี
แต่งกายปกปิดใหมิ้ดชิดการเลือกซือเสือผา้เครืองแต่งกายยอ่มจะจาํกดัขอบเขตของแบบเสือไปดว้ย 
ดงันนั การศึกษาถึงลกัษณะของวฒันธรรมประเพณี จะช่วยให้นกัการตลาดเขา้ใจพฤติกรรมการซือ
ของตลาดเป้าหมายไดดี้ขึน 

1.3 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1.3.1 ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการซือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

1.3.2 ช่วยให้ผูเ้กียวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ
สินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ
มากยงิขึน 

1.3.3 ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถทาํไดดี้ขึน 

1.3.4 เพือประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพือการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ใหต้รงกบัชนิดของสินคา้ทีตอ้งการ 

1.3.5 ช่วยปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพือความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

1.4 กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
ศุภร เสรีรัตน์ (2544 : 42) ได้กล่าวไวว้่า ลกัษณะทวัไปของการตดัสินใจ เงือนไขที

จาํเป็นสําหรับการพิจารณาว่า กิจกรรมใดจึงจะถือวา่เป็นกระบวนการของการตดัสินใจ กิจกรรมที
ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจ 

1.4.1 ผูต้ดัสินใจจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์ทีมีความขดัแยง้กนัทีจาํเป็น
จะตอ้งหาทางแก้ไข ซึงผูต้ดัสินใจในทีนีหมายถึง “บุคคลใด ๆ หรือกลุ่มบุคคลทีไม่ได้รับความ
พอใจสําหรับสภาวะทีเป็นอยู่ในปัจจุบนับางอย่างหรือการคาดหวงัของสภาวะในอนาคตรวมทงั
ความปรารถนาอยากได้และสิทธิทีจะนําการกระทาํของบุคคลให้มุ่งไปสู่การแก้ไขสภาวะใน
ปัจจุบนัหรือ ในอนาคตดงักล่าว” Williams (1982, อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544 : 42) 

1.4.2 ผูต้ดัสินใจมีความปรารถนาทีจะไดม้าซึงเป้าหมายใดเป้าหมายหนึงหรือหลาย
เป้าหมาย ซึงเป้าหมายเหล่านีปกติจะแสดงออกมาในรูปของการให้ไดม้าซึงสภาวะของสิงทีใหม่
บางอย่าง หรือการรักษา ให้คงไวซึ้งสภาวะของสิงเดิมทีมีอยู่ เป้าหมายต่าง ๆ ของผูบ้ริโภค
โดยทวัไปจึงเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัความพอใจทีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ 
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1.4.3 เพือทีจะให้ได้มาซึงเป้าหมาย ผูต้ดัสินใจจะตอ้งกาํหนดทางเลือกทีตอ้งการ
กระทาํทีน่าจะนาํไปสู่เป้าหมายทีปรารถนาได ้ทางเลือกต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคจะเป็นเรืองเกียวกบั
ปัจจยัต่าง ๆ เช่น ตราสินคา้ คุณลกัษณะของสินคา้ และราคา เป็นตน้ 

1.4.4 ผูต้ ัดสินใจจะต้องเผชิญกับระดับของความไม่แน่นอนบางส่วน ในการที
ทางเลือกทีตอ้งจะนาํมาซึงความพอใจหรือไม่พอใจสําหรับผูบ้ริโภคแลว้ความไม่แน่นอนอาจเป็น
ขอ้จาํกดัทีเนืองมาจากการขาดความรู้ทีสมบูรณ์ของทางเลือกต่าง ๆ หรือระดบัของการไม่รู้ของ
แรงจูงใจ 

กระบวนการการตดัสินใจจึงมีเป้าหมายอยูที่การแกไ้ขปัญหาในการซือและการใชข้อง
ผลิตภณัฑ์ซึงส่งผลกระทบทีทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งใช้ความพยายามทีเกียวขอ้งกบัชนิดของความไม่
แน่นอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสวงหาและดาํเนินการให้ได้มาซึงข้อมูลทีเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ในทีสุดก็นาํไปสู่การเลือกสรรและการปฏิบติัต่อทางเลือกบางอย่างที
ธุรกิจมีการนาํเสนอในตลาด ทางเลือกทีเลือกแลว้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการแกไ้ขปัญหาทีให้ผลดีทีสุด
ก็ได ้และพฤติกรรมการตดัสินใจในปัญหาก็อาจจะทาํไดดี้พอสมควรอยา่งต่อเนืองบ่อย ๆ จนทาํให้
บุคคลสามารถเขา้ไปใกลส้ภาวะของการตดัสินใจทีใหผ้ลดีทีสุด 

อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ (2548 : 222) กล่าววา่กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคจะ
ไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในเฉพาะตวัของผูบ้ริโภค ภายใตภ้าวการณ์อยา่ง
ใด อยา่งหนึง ผูบ้ริโภคผ่านขนัตอนการคิดและการกระทาํอยา่งไร ซึงความรู้เกียวกบักระบวนการ
ตดัสินใจจะช่วยให้นกัการตลาดนาํไปประยุกต์ใชใ้นการพิจารณากลยุทธ์การตลาดทีกระตุน้ หรือ
ส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกไดอ้ยา่งถูกจงัหวะและประสิทธิภาพ 

สาํหรับแหล่งทีมาของขอ้มูลในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคมีแหล่งสาํคญั 2 แหล่งคือ 

1. แหล่งขอ้มูลภายใน หมายถึง แหล่งขอ้มูลทีเป็นความทรงจาํของผูบ้ริโภค ซึงไดรั้บ
การสะสมเขา้มาโดยไม่ไดดิ้นรนแสวงหาผ่านการเรียนรู้ หรือเขา้ไปมีประสบการณ์ดว้ยตนเองใน
อดีตก็ได ้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะใชแ้หล่งขอ้มูลภายในในการตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ เพราะดึง
ออกมาใชง่้าย รวดเร็ว ประหยดัทีสุด 

2. แหล่งข้อมูลภายนอก บางครังข้อมูลภายในก็ไม่เพียงพอในการตดัสินใจ หรือ
ผูบ้ริโภคสนใจใฝ่รู้ขอ้มูลเพิมเติม ซึงประกอบดว้ย 4 แหล่งยอ่ย ดงันี 

 2.1 แหล่งขอ้มูลทีเป็นตวับุคคล เช่น การสอบถามจากเพือนญาติพีนอ้ง คนใกลชิ้ด 

 2.2 แหล่งขอ้มูลอิสระ เป็นแหล่งข้อมูลจากองค์กรอิสระต่าง ๆ ทีให้ขอ้มูลโดย
อิสระไม่ขึนอยูก่บัผลิตหรือเจา้ของผลิตภณัฑร์ายใดรายหนึง 
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 2.3 แหล่งขอ้มูลทางการตลาด เป็นแหล่งขอ้มูลทีอยู่ในบทบาทของผูผ้ลิต หรือ
เจา้ของผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ ์

 2.4 แหล่งขอ้มูลจากประสบการณ์ตรง ไดแ้ก่ การทีผูบ้ริโภคเขา้ไปทดสอบ หรือ
ทดลองใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง 

1.5 การวจิยัผูบ้ริโภคกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ศุภร เสรีรัตน์ (2544 : 40) ให้ความหมายวา่ การวิจยัผูบ้ริโภคกบัส่วนประสมการตลาด 
การวิจยัผูบ้ริโภคจะเกียวขอ้งกบัปัจจยัแต่ละตวัของส่วนประสมทางการตลาด ซึงไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
ราคา การจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

1.5.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) การวิจยัผูบ้ริโภคทาํให้นกัการตลาดสามารถสร้างสิงทีมี
ความหมายสําหรับผูบ้ริโภคไวใ้นผลิตภณัฑ์ได้โดยการคน้พบสิงทีมีคุณสมบติัทีสําคญัทีสุดต่อ
ตลาดเป้าหมาย และรวบรวมไปใส่ไวใ้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ซึงการวิจยัผูบ้ริโภคจะเป็นพืนฐาน
สําหรับการพฒันาแนวความคิดสําหรับการออกผลิตภณัฑ์ใหม่และตระกูลผลิตภณัฑ์ (families of 

products) ทีสอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมายได ้

1.5.2 ราคา (price) การวิจยัผูบ้ริโภคจะช่วยนกัการตลาดในการกาํหนดระดบัราคา 
สาํหรับการตงัราคาตามหลกัจิตวทิยา (psychological pricing) ทีจะทาํใหผู้บ้ริโภคเต็มใจยินดีทีจะซือ
สินคา้ในระดบัราคานนั 

1.5.3 การจัดจําหน่าย  (distribution) การวิจัยผู ้บริโภคจะเป็นการบอกให้รู้ว่า
ผูบ้ริโภคซือทีร้านไหนบา้ง และผูบ้ริโภคมองหรือมีความรู้สึกต่อเครือข่าย (outlets) ของการจดั
จาํหน่ายต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างไรนอกจากนันการวิจยัผูบ้ริโภคจะเป็นการปูพืนฐานสําหรับการ
กาํหนดกลยทุธ์ของช่องทางการจดัจาํหน่ายใหมี้ประสิทธิภาพได ้

1.5.4 การส่งเสริมการตลาด (promotion) การวิจัยผูบ้ริโภคนํามาใช้สําหรับการ
พิจารณาถึงความจบัใจของการชวนเชือของการโฆษณาทีตอ้งการให้ดึงดูดใจ และกาํหนดการเลือก
สือทีใชใ้หเ้หมาะสมทีจะเขา้ถึงตลาดเป้าหมายทีธุรกิจเลือกทีจะดาํเนินธุรกิจ 

 สรุปได้ว่า การศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคนันจะทําให้ทราบถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค และระดบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคในการเลือกซือสินคา้ ทีจะนาํไปสู่การนาํกลยุทธ์ทางการตลาดไปปรับใช้ให้ผูบ้ริโภคมี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศ ทงันีพิจารณาค่าตวัปัจจยัต่าง ๆ 
จากการศึกษาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเป็นสาํคญั 
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2. ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของสินคา้นนั โดยพืนฐานจะมีอยู ่4 ตวั ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (Kotler 1997, อา้งถึงใน ชยัสมพล 
ชาวประเสริฐ 2547 : 63) ใหค้วามหมายวา่ แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความ
แตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทวัไป กล่าวคือ จะตอ้งมีการเน้นถึงพนักงาน 
กระบวนการใหบ้ริการ และสิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซึงทงั 3 ส่วนประสมเป็นปัจจยัในการส่งมอบ
บริการ ดงันนัส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ จึงประกอบดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการให้บริการ และสิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ สรุป (Payne 1993, อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63 - 81) 

2.1 ผลิตภณัฑ ์(Product; P1) 
บริการจะเป็นผลิตภณัฑ์อยา่งหนึง แต่เป็นผลิตภณัฑ์ทีไม่มีตวัตน (intangible product) 

ไม่สามารถจบัตอ้งได ้มีลกัษณะเป็นอาการนาม ไม่วา่จะเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบาย
ตวั ความสบายใจ การใหค้วามเห็น การใหค้าํปรึกษา เป็นตน้ 

บริการจะตอ้งมีคุณภาพเช่นเดียวกบัสินคา้ แต่คุณภาพของการบริการจะตอ้งประกอบ
มาจากหลายปัจจยัทีประกอบกนั ทงัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนกังาน ความ
ทนัสมยัของอุปกรณ์ ความรวดเร็วและต่อเนืองของขนัตอนการส่งมอบบริการ ความสวยงามของ
อาคารสถานที รวมทงัอธัยาศยัไม่ตรีของพนกังานทุกคน 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 107 - 115) ให้ความหมายไวว้า่ ผูป้ระกอบการจะทาํธุรกิจ
ไดห้ลงัจากเลือกตลาดเป้าหมายแลว้ จะตอ้งจดัหาผลิตภณัฑ์ (Product) มาเสนอขาย ผลิตภณัฑ์อาจ
เป็นสิงทีมีตัวตน เรียกว่า สินค้า (Goods) หรือ บริการ (Service) ทีไม่มีตัวตน แต่ทําให้ลูกค้า
เป้าหมายพอใจได ้ผลิตภณัฑเ์ป็นองคป์ระกอบหนึงในส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)  เป็น
องค์ประกอบทีกิจการสามารถควบคุมเปลียนแปลงได้ แต่กิจการจะเปลียนแปลงให้เป็นทีถูกใจ
ตลาดเป้าหมาย และทาํให้กิจการบรรลุวตัถุประสงค์ จะตอ้งทาํความรู้จกักบัส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี เพือสามารถเลือกประยุกต์ให้สอดคลอ้งกบัแรงจูงใจและพฤติกรรมการ
ซือของตลาดเป้าหมายได ้

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Total Product) 
ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ องคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่งทีรวมกนัแลว้ สามารถสนองความ

ตอ้งการของผูซื้อ ใหเ้กิดความพอใจบางประการจากการใชผ้ลิตภณัฑน์นั หรือผลตอบแทนใด ๆ ทีผู ้
ซือคาดวา่จะไดรั้บจากการซือผลิตภณัฑน์นั 
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รังสรรค์ เลิศในสัตย ์(2549 : 53) ให้ความหมายไวว้่า Service (การบริการ) เช่น 
ธนาคาร โรงแรม การขนส่ง การบิน หรือแม้แต่โรงภาพยนตร์ ฯลฯ เป็นสินค้าทีไม่มีรูปร่าง 
เป้าหมายของการทาํธุรกิจนนัเนน้ประโยชน์ใชส้อย การบริการจะมีความแตกต่างจากสินคา้ทนทาน
และไม่ทนทานตรงทีว่า สถานทีผลิตเป็นทงัสถานทีขาย สถานทีบริโภค และเป็นการนาํเสนอ ณ 
สถานทีกาํหนดพิเศษ เวลาทีกาํหนดเมือนาํเสนอแลว้ก็จะจบสิน จะปรับปรุงมานาํเสนอใหม่หรือคืน
สินคา้ไม่ได ้การตลาดจึงตอ้งเป็นการสร้างความมนัใจต่อผูข้าย เมือไดรั้บความมนัใจจากผูซื้อครัง
หนึงแลว้ ก็จะจบสิน จะปรับปรุงมานาํเสนอใหม่หรือคืนสินคา้ไม่ได ้การตลาดจึงตอ้งเป็นการสร้าง
ความมนัใจต่อผูข้ายเมือไดรั้บความเชือมนัจากผูซื้อครังหนึงแลว้ก็จะเกิดการซือซาํทาํให้ไดก้าํไรที
สูง 

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549 : 62) ให้ความหมายไวว้า่ ประโยชน์ของตราสินคา้นนั คือ 
เป็นชือเรียกทีประทบัไวใ้นผลิตภณัฑ์ เช่น โซนี โคก้ แต่ตราสินคา้มีประโยชน์มากกวา่เป็นเพียงชือ
ลูกคา้ไม่สามารถทาํความเขา้ใจทุกส่วนของผลิตภณัฑ์ไดส้มบูรณ์ เช่น สินคา้ไฮเทค หรือสินคา้ที
ตอ้งมีระยะเวลาการใชน้าน จึงจะรู้ถึงคุณภาพ เช่น รถยนต ์ก็จะมีจิตสํานึกวา่ ผลิตภณัฑ์ คือ ชือของ
ผลิตภณัฑ์นนั เป็นตน้ว่า ผลิตภณัฑ์โซนี นอกจากชือแลว้ก็ยงัมีข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ ผสมผสานอยู่
ในนนัดว้ย เป็นการสร้างคุณค่าให้มีมากขึน ดงันนั หากยงัไม่มีความแตกต่างทีมากนกัในผลิตภณัฑ ์
หรือว่าเป็นผลิตภณัฑ์ทีตอ้งเสียเวลาและตน้ทุนในการทาํให้เห็นความแตกต่าง ตราสินคา้จะเป็น
อาวุธทีสําคญัในการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ คงไม่มีใครสามารถหรืออยากพิสูจน์วา่  นาํ
ดืมตราสิงห์กบันาํดืมตรา โอ.อี. อนัไหนดีกวา่กนั แต่นาํดืมตราสิงห์สามารถทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินวา่
เป็นผลิตภณัฑที์ดีได ้

ตราสินคา้มีประโยชน์ต่อทงัผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต ในดา้นผูบ้ริโภคให้ประโยชน์ทีเด่น ๆ 
ดงันี 

2.1.1 ภาพลกัษณ์ทีไดจ้ากตราสินคา้ เพิมความพึงพอใจในการใช ้และประสบการณ์
จากตราสินคา้ทีมีชือเสียง ยอ่มสร้างความภาคภูมิใจใหแ้ก่ผูใ้ช ้

2.1.2 เป็นมาตรฐานการพิจารณาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ดงัตวัอยา่งขา้งตน้ 

2.1.3 สารสนเทศทีไดจ้ากตราสินคา้ ทาํให้การตดัสินใจซือรวดเร็วขึน และการซือมี
ประสิทธิภาพมากขึน เพราะสินคา้ทีมีตราสินคา้ทีไดรั้บการยอมรับมกัจะมีขายอยูท่วัไป ทาํให้ซือหา
ไดง่้าย ในดา้นบริษทัหรือผูผ้ลิต เช่น 

2.1.4 ทาํใหภ้าพลกัษณ์ของบริษทัสูงขึน 

2.1.5 ไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมาย สร้างความแตกต่างกบัธุรกิจคู่แข่ง 

2.1.6 ไดรั้บความจงรักภกัดี (loyalty) จากลูกคา้ สามารถรักษายอดขายใหม้นัคงได ้
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2.1.7 สามารถกาํหนดราคาระดบั Premium หรือทาํใหก้ารพึงพาการส่งเสริมการขาย
นอ้ยลง 

2.1.8 เพิมโอกาสการเจริญเติบโตจากการขยายตวัของตราสินคา้ โดยการเพิมสินคา้
อืน ๆ เขา้ไปในตราสินคา้เดียวกนั 

2.1.9 เพือใหช่้องทางการขายลดความเสียงลงได ้เพราะถา้เป็นตราสินคา้ทีมีชือเสียง
ยอ่มขายไดง่้าย 

2.1.10 สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เป็นสิงกีดขวางใหแ้ก่คู่แข่ง 

2.2 การจดัจาํหน่าย (Place; P2) 
ในการใหบ้ริการนนั สามารถให้บริการผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายได ้4 วิธี ชยัสมพล 

ชาวประเสริฐ (2547 : 70 - 71) ไดส้รุปไวว้า่ 
2.2.1 การใหบ้ริการผา่นร้าน (Outlet) 

การให้บริการแบบนีเป็นแบบทีทาํกนัมานาน เช่น ร้านตดัผม ร้านซกัรีด ร้าน
ให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการดว้ยการเปิดร้านคา้ตามตึกแถวในชุมชนหรือในห้างสรรพสินคา้ 
แลว้ขยายสาขาออกไปเพือให้บริการลูกคา้ไดสู้งสุด โดยร้านประเภทนีมีวตัถุประสงค์ เพือทาํให้ผู ้
บริการและผูใ้หบ้ริการมาพบกนั ณ สถานทีแห่งหนึงโดยการเปิดร้านคา้ขึนมา 

2.2.2 การใหบ้ริการถึงทีบา้นลูกคา้หรือสถานทีทีลูกคา้ตอ้งการ 

การให้บริการแบบนี เป็นการส่งพนักงานไปให้บริการทีบ้านลูกค้าหรือ
สถานทีอืนตามความสะดวกของลูกค้า เช่น การบริการจดัส่งอาหารตามสัง การให้บริการส่ง
พยาบาลไปดูแลผูป่้วย การส่งพนกังานทาํความสะอาดไปทาํความสะอาดอาคาร การบริหารปรึกษา
คดีถึงทีทาํงานลูกคา้ การจา้งวิทยากรมาฝึกอบรมทีโรงแรมแห่งหนึง การให้บริการแบบนีธุรกิจไม่
ตอ้งมีการจดัตงัสํานักงานทีหรูหราหรือการเปิดเป็นร้านค้าให้บริการ สํานักงานอาจจะเป็นบา้น
เจา้ของ หรืออาจจะมีสํานกังานแยกต่างหาก แต่ลูกคา้ติดต่อธุรกิจดว้ยการใชโ้ทรศพัทห์รือโทรสาร 
เป็นตน้ 

2.2.3 การใหบ้ริการผา่นตวัแทน 

การให้บริการแบบนีเป็นการขยายธุรกิจด้วยการขายแฟรนไชส์ หรือจดัตงั
ตวัแทนในการใหบ้ริการ เช่น แมคโดนลัด์ หรือ เคเอฟซีทีขยายธุรกิจไปทวัโลก บริษทั การบินไทย
ขายตวัเครืองบินผา่นบริษทัท่องเทียว และโรงแรมต่าง ๆ ไม่วาจะเป็นเชอราตนั แมริออตต ์เป็นตน้ 

2.2.4 การใหบ้ริการผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การให้บริการนีเป็นบริการทีค่อนขา้งใหม่ โดยอาศยัเทคโนโลยีมาช่วยลด
ตน้ทุนจากการจา้งพนกังาน เพือทาํให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวกและทุกวนัตลอด 24 ชวัโมง 
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เช่น การให้บริการผา่นเครืองเอทีเอ็ม เครืองแลกเงินตราต่างประเทศ เกา้อีนวดอตัโนมติั เครืองชงั
นําหนักหยอดเหรียญตามศูนย์การค้า การให้บริการดาวน์โหลด  (download) ข้อมูลจากสือ
อินเตอร์เน็ต 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 205 - 206) กล่าวไวว้่า ผูผ้ลิตจะผลิตสินค้าคุณภาพดี
เพียงใดก็ตาม สินคา้นนัคงใชป้ระโยชน์ไดใ้นกลุ่มผูบ้ริโภคจาํนวนนอ้ยเท่านนั ถา้ผูผ้ลิตไม่ทราบวา่
สินคา้ทีผลิตขึนมาแลว้จะไปขายทีไหน การจดัจาํหน่ายหรือการอธิบายถึง Place เป็นการศึกษาถึง
กิจกรรมและสถาบนัการตลาดทีสร้างอรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานที และความเป็นเจา้ของ
เพือสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายได ้

ดงันนั การจดัจาํหน่ายจึงเป็นเรืองเกียวกบัการจดัหาแหล่งขาย การเลือกใชผู้เ้ชียวชาญ
ทางการตลาดหรือสถาบนัทีเขา้มาช่วยกระจายสินคาไปถึงตลาดเป้าหมายได ้

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549 : 93) กล่าวไวว้า่ช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความซบัซ้อนมาก
ขึน และลักษณะของคนกลางมีรูปแบบทีมีความหลากหลายมากขึน ในขณะเดียวกันทางด้าน
ผลิตภณัฑน์นั ผูผ้ลิตก็ปรับกลยทุธ์ของสินคา้อุปโภค หรือสินคา้อุตสาหกรรมเพียงอยา่งเดียว สินคา้
หลาย ๆ อยา่งเป็นไดท้งัสินคา้อุปโภค หรือสินคา้อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวสินคา้หลาย ๆ อยา่ง
เป็นไดท้งัสินคา้อุปโภคและสินคา้อุตสาหกรรมหรือมีสินคา้กึงอุตสาหกรรม 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบดงัเดิม (traditional, orthodox) เริมมีการเปลียนแปลง ช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคค่อนขา้งจะยาว ทาํให้ส่วนแบ่งของกาํไรกระจายไปสู่คน
กลางหลาย ๆ ระดบั ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํกาํไรของแต่ละระดบัค่อนขา้งตาํ แต่ละระดบัตอ้ง
จาํหน่ายสินคา้ปริมาณมาก ๆ จึงจะทาํให้คุม้ทุน ทาํให้เกิดความคิดวา่ทาํอยา่งไรจึงจะทาํให้ช่องทาง
การจดัจาํหน่ายนนัสันลง ในขณะเดียวกนั ผูผ้ลิตยงัไม่ตอ้งการทีจะจาํหน่ายโดยตรงและผูค้า้ปลีก
ตอ้งการกาํไรเพิมขึน จึงได้เกิดรูปแบบของคนกลางขึนใหม่ทีตอบสนองความต้องการดงักล่าว 
ปรากฏการณ์ทีสาํคญั คือ 

1. การเกิดขึนของร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ทีมีสาขามาก ทาํให้สามารถสังซือได้ใน
ปริมาณมาก  และสามารถสังซือไดจ้ากผูผ้ลิตโดยตรง ทาํใหต้น้ทุนตาํลง และยงัไดร้าคาพิเศษในการ
สังซือปริมาณสูง 

2. การเกิดขึนของร้านสะดวกซือทีมีสาขากระจดักระจายอยูต่ามชุมชนต่าง ๆ ทดแทน
ร้านคา้โชวห่์วย มีระบบขอ้มูลและการบริการทีหลากหลายสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่ 

3. การเกิดขึนของคนกลางทีมีกลไกทงัการค้าปลีกและคา้ส่งไปในตวัซึงมกัเรียก
ตวัเองวา่ Hyper-Market, Superstore ลูกคา้จะมีความหลากหลายทงัลูกคา้ผูบ้ริโภค และลูกคา้ทีเป็น
ร้านคา้ปลีก หรือการใชธุ้รกิจอุตสาหกรรม 
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4. การเกิดขึนของร้านคา้ปลีกของสินคา้อุตสาหกรรม เช่น โฮมมาร์ท ซึงขายวสัดุ
ก่อสร้าง หรือตกแต่งบา้นสําหรับผูบ้ริโภคโดยตรง เช่น การขายปูนซีเมนตผ์สมเสร็จหรือฝ้าเพดาน
ชินเล็กสาํหรับซ่อมแซมบา้นดว้ยตนเอง 

รูปแบบของคนกลางหรือตวักลางเหล่านีเป็นรูปแบบการค้าสมยัใหม่ทีเรียกกันว่า 
Modern Trade ไดก้ลายเป็นจุดเปลียนทีสาํคญัของโครงสร้างช่องทางจดัจาํหน่ายในปัจจุบนั 

รังสรรค์ เลิศในสัตย ์(2549 : 99) กล่าวไวว้่า การจดัจาํหน่ายแบบเปิด เป็นนโยบายที
ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะเป็นการกระจายสินคา้ไปในวงกวา้ง เปิดสําหรับผูข้ายทุก ๆ ราย นโยบายนีใชก้บั
สินคา้ทีตอ้งการขายปริมาณมาก แต่จะมีจุดด้อยในการควบคุม เพราะมีปริมาณมาก และมีความ
ซบัซ้อนในการบริหารการขาย อาจจะทาํให้เสียค่าใชจ่้ายมาก ผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคจาํหน่าย
ผา่นทงัร้านคา้ส่งขนาดใหญ่ ร้านคา้ส่งขนาดกลาง ร้านคา้ปลีกทงัขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บริษทั
ตอ้งใช้พนกังานจาํนวนมาก หรืออาจจะตอ้งใช้หน่วยรถขายสดร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก ทาํให้ตอ้ง
ลงทุนมหาศาลความซบัซ้อนในการบริหารก็มาจากระบบการขายทีมีต่อแต่ละทีจะแตกต่างกนั ไม่
สามารถทาํให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ระบบการเก็บขอ้มูลการขายและการตลาดมีความซบัซ้อนใน
การบริหารก็มาจากระบบการขายทีมีต่อแต่ละทีจะแตกต่างกัน ไม่สามารถทาํให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั ระบบการเก็บขอ้มูลการขายและการตลาดมีความซบัซอ้น ยากแก่การวิเคราะห์ และติดตาม
ประเมินผล 

สาเหตุทีตอ้งมีนโยบายแบบเปิด 

1. ความตอ้งการให้อตัราการครอบคลุมตลาด (market coverage) ให้สูงทีสุด คือ 
สามารถกระจายสินคา้ถึงลูกคา้ทุกกลุ่มและทุกทีไดโ้ดยเร็ว 

2. คนกลาง เช่น ร้านค้าส่ง ไม่ได้ดาํเนินกลไกเป็นทีต้องการ อาทิ การกระจายสู่
ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก และการทาํการส่งเสริมการขาย อนัเนืองจากขาดสมรรถนะทงัดา้นบุคลากร
และดา้นการเงิน โดยเฉพาะการไม่ยอมรับกลไกดงักล่าว ทาํให้ผูผ้ลิตตอ้งดาํเนินการดว้ยตนเองใน
การกระจายสู่ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549 : 100) กล่าวไวว้า่ การจดัจาํหน่ายแบบเลือกสรรเป็นการให้
ความสาํคญัการขายผลิตภณัฑข์องตนใหก้บัผูข้ายทีไดเ้ลือกสรรแลว้วา่ไดม้าตรฐานทีกาํหนด เช่น มี
ความสามารถในการขาย มีความสามารถทางการเงิน อตัราส่วนการขายผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง สถาน
ทีตงั ฯลฯ การใช้นโยบายนีทาํให้ควบคุมหรือบริหารได้ในระดบัทีเหมาะสม และตน้ทุนการจดั
จาํหน่ายไม่ตอ้งมากเกินความจาํเป็น แต่ในกรณีนีตอ้งยอมรับว่าจะได้อตัราการครอบคลุมตลาด
เพียงระดบัหนึง ไม่สามารถครอบคลุมไดท้งัหมด หรือสินคา้ทีมีระดบัราคาทีสูงเล็กน้อย และเมือ
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คาํนวณดูแลว้ ถา้ตอ้งการมีอตัราการครอบคลุมตลาดทีสูงกวา่ก็ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงขึนในอตัราทีสูง
กวา่ ทาํใหป้ระสิทธิภาพลดลง  

ความสําคญัของการจดัจาํหน่าย คือ การเขา้มาพฒันาและช่วยเหลือในการแลกเปลียน 
ซึงหมายถึงการซือและการขายสินคา้  เพราะในปัจจุบนัไม่ใช่ผลิตเพียงเพือบริโภคเท่านนั แต่จะมี
ผลผลิตส่วนเกินเพือนําไปแลกเปลียนเป็นเงินมาเพือใช้ซือสินค้าและบริการอืน ดังนันการจัด
จาํหน่ายจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 2 ฝ่าย คือ ทงัผูซื้อและผูข้าย ถา้ไม่มีสถาบนัทางการตลาดเขา้มา
เกียวขอ้งจะทาํใหสู้ญเสียทรัพยากรและเวลาในการแลกเปลียนสินคา้อยา่งมาก 

2.3 การกาํหนดราคา (Pricing : P3) 
ราคาเป็นสิงทีกาํหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตงัราคาก็จะทาํให้ธุรกิจมีรายได้

สูงขึน การตงัราคาตาํก็จะทาํให้รายไดข้องธุรกิจนนัตาํ ซึงอาจจะนาํไปสู่ภาวะขาดทุนได ้อยา่งไรก็
ตามก็มิได้หมายความว่าธุรกิจหนึงจะตงัราคาได้ตามใจชอบ ธุรกิจจะตอ้งอยู่ในสภาวะของการมี
คู่แข่ง หากตงัราคาสูงกวา่คู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนนัไม่ไดมี้คุณภาพสูงกวา่คู่แข่งมากเท่ากบั
ราคาทีเพิม ย่อมทาํให้ลูกคา้ไม่มาใช้บริการกบัธุรกิจนันต่อไป หากธุรกิจตงัราคาตาํ ก็จะนาํมาสู่
สงครามราคา เนืองจากคู่แข่งรายอืน สามารถลดราคาตามไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

ในมุมมองของลูกค้า การตงัราคามีผลเป็นอย่างมากต่อการตดัสินใจซือบริการของ
ลูกคา้ และราคาของการบริหารเป็นปัจจยัสําคญัในการบอกถึงคุณภาพทีจะไดรั้บ กล่าวคือราคาสูง
คุณภาพในการบริการน่าจะสูงดว้ย ทาํใหม้โนภาพหรือความคาดหวงัของลูกคา้ต่อบริการทีจะไดรั้บ
สูงดว้ย แต่ผลทีตามมาคือ บริการตอ้งมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ได ้ในขณะทีการ
ตงัราคาตาํ ลูกคา้มกัคิดว่าจะได้รับบริการทีมีคุณภาพด้อยตามไปด้วย ซึงถ้าหากตาํมาก ๆ ลูกคา้
อาจจะไม่ใชบ้ริการได ้เนืองจากไม่กลา้เสียงต่อบริการทีจะไดรั้บ ดงันนัการตงัราคาในธุรกิจบริการ
เป็นเรืองทีซบัซ้อนยากกวา่การตงัราคาของสินคา้มาก ซึงผูบ้ริหารตอ้งไม่ลืมวา่ ราคาก็จะเป็นเงินที
ลูกคา้ตอ้งจ่ายออกไปเพือรับบริการกบัธุรกิจหนึง ๆ ดงันนัการทีธุรกิจตงัราคาไวสู้ง ก็หมายความวา่
ลูกคา้ทีมาใชบ้ริการก็ตอ้งจ่ายเงินสูงดว้ย ผลทีตามมาก็คือลูกคา้จะมีการเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่ง 
หรืออยา่งนอ้ยจะเปรียบเทียบกบัความคุม้ค่ากบัสิงทีจะไดรั้บ 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 241 - 242) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ราคาเป็นเครืองกาํหนด
มูลค่าในการแลกเปลียนซือขายสินคา้และบริการต่าง ๆ การซือขายจะสาํเร็จเมือผูซื้อเตม็ใจจะจ่ายใน
ราคาหนึง และผูข้ายพอใจทีจะขายในราคาเดียวกนันนั ปัญหาการตงัราคาสินคา้ไดเ้หมาะสมจึงตอ้ง
พิจารณาจากปัจจยัประกอบหลายดา้น มูลเหตุจูงใจในการซือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูซื้อ สภาพการ
แข่งขนั ตวับทกฎหมาย บทบาทของรัฐบาล ตน้ทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสินคา้และบริการ สภาพ
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เศรษฐกิจ จริยธรรมของผูข้าย ฯลฯ ผูข้ายจะศึกษาวิเคราะห์จากปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี ตดัสินใจเลือก
ราคาสินคา้ทีเหมาะสมภายใตเ้งือนไขของวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของกิจการ 

2.3.1 วตัถุประสงคใ์นการกาํหนดราคา (Pricing Objective) 
วตัถุประสงค์ในการดาํเนินงานเป็นแม่บทในการกาํหนดแนวทางดาํเนินงาน 

โดยส่วนรวมของกิจการหนึง การจะบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการไดต้อ้งประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง 
ๆ แต่ละกิจกรรมจะมีวตัถุประสงค์เป็นเครืองกาํหนดแนวทาง วตัถุประสงค์ทวั ๆ ไปของธุรกิจ
ยอ่มจะตอ้งการแสวงหาผลกาํไรตอบแทนจากการดาํเนินงาน กลไกทีจะทาํให้เกิดกาํไรคือรายได้
จากการจาํหน่ายสินคา้และบริการ 

วตัถุประสงคใ์นการกาํหนดราคาแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงันี 

1. วตัถุประสงคมุ์่งผลตอบแทนหรือกาํไร (Profit Oriented Objectives) 
2. วตัถุประสงคมุ์่งยอดขาย (Sales Oriented Objectives) 
3. วตัถุประสงคมุ์่งการแข่งขนั (Competitive Oriented Objectives) 

2.3.2 การตงัราคา 
รังสรรค์ เลิศในสัตย ์(2549 : 71) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่การตงัราคามีรูปแบบ

และวิธีการต่าง  ๆ  มากมาย  ทังขึนอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรม  ประเภทสินค้า  สินค้า
อุตสาหกรรมยอ่มมีวิธีการตงัราคาทีแตกต่างจากสินคา้อุปโภคบริโภค ช่องทางการจดัจาํหน่ายของ
แต่ละตลาดทีมีความสันยาวไม่เท่ากัน ย่อมทาํให้ระดับราคาและรูปแบบการตงัราคาต่างกันไป 
ช่องทางทียาวกว่าย่อมทาํให้มีการกระจายส่วนต่างหรือกาํไรไดใ้นหลายระดบั ทาํให้ราคาจะตอ้ง
สูงขึน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ต้องบวกหลายขนั เพราะมีคนกลางหลายระดับ ดังนัน ผูค้ ้าปลีกหรือ
ผูบ้ริโภค จึงพยายามทีจะจดัซือจากผูผ้ลิตโดยตรง เพือให้ไดใ้นราคาทีตาํ ในอีกด้านหนึง ถา้เป็น
ผลิตภณัฑ์ทีตอ้งมีการส่งเสริมการขายมาก เช่น สินคา้ประเภททีเรียกวา่ marketing product การตงั
ราคาก็จะตอ้งตงัเผือค่าใชจ่้ายการส่งเสริมการขายดว้ย แต่ถา้เป็นสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมทีไม่มี
การส่งเสริมการขาย ก็จะตังราคาโดยไม่บวกค่าใช้จ่ายประเภทนี แต่อาจจะต้องบวกค่าใช้จ่าย
ประเภทอืนไว ้

2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion : P4) 
การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคลา้ยกบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ การ

ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทาํไดใ้นทุกรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การใหข้่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผา่นสือต่าง ๆ ซึงการบริการทีตอ้งการเจาะลูกคา้
ระดบัสูง ตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ ส่วนการบริการทีตอ้งการเจาะลูกคา้
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ระดบักลางและระดบัล่างซึงเนน้ราคาค่อนขา้งตาํ ตอ้งอาศยัการลดแลกแจกแถม เป็นตน้ สําหรับใน
ธุรกิจบริการ การส่งเสริมการตลาดทีนิยมใชก้นัมากยกตวัอยา่งไดด้งัต่อไปนี 

2.4.1 โครงการสะสมคะแนน (Loyalty Program) 
การส่งเสริมการตลาดแบบนี เป็นการเน้นความจงรักภกัดีจากลูกคา้ ดว้ยการ

ให้สิทธิประโยชน์สะสมทุกครังของการใช้บริการ ทาํให้ลูกคา้รู้สึกผูกพนักบัธุรกิจ การส่งเสริม
การตลาดแบบนีประสบความสําเร็จมาก เนืองจากลูกคา้จะรู้สึกถึงความคุม้ค่าจากการใชบ้ริการแต่
ละครัง ทาํให้ธุรกิจครองใจลูกคา้ไดใ้นระยะยาว ลดตน้ทุนการไปใชบ้ริการกบัคู่แข่ง เป็นการสร้าง
กาํแพงกีดกนัคู่แข่งได้ทางหนึง แต่การส่งเสริมการขายแบบนีตอ้งลงทุนสูงทงัของรางวลั หรือ
ทีมงานทีตอ้งจดัตงัเฉพาะเพือดาํเนินการเรืองนี แต่สิงทีตอ้งทาํคือ ตอ้งมีการสร้างความตืนเตน้ และ
ความน่าสนใจของโครงการเพือกระตุน้ยอดใช้จ่ายผ่านบตัร เช่นการเร่งคะแนนสะสมด้วยการ
กาํหนดช่วงเวลาและเพิมคะแนนสําหรับการใช้จ่ายทีเพิมขึนเมือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า การเพิม
รายการของขวญัเป็นของแปลกใหม่และหาซือไดย้าก 

นอกจากนี การใชคู้ปองสะสมตามร้านอาหารและร้านอินเตอร์เน็ตก็มีลกัษณะ
คล้ายกบัตวัอย่างดงักล่าวขา้งตน้ เพียงแต่เป็นการดดัแปลงมาเพือให้ง่ายขึน ลูกคา้จะได้รับบตัร
สะสมจาํนวนครังการใชบ้ริการ หากใชค้รบตามจาํนวนทีกาํหนด เช่น 10 ครัง จะไดใ้ชบ้ริการครัง
ต่อไปฟรี การใชคู้ปองสะสมคลา้ยกบัการลดราคา แต่ไม่ไดล้ดในทนัที ผูใ้ห้บริการตอ้งการผูกพนั
ผูใ้ช้บริการให้ได้รับส่วนลดเมือใช้บริการครบตามกาํหนด ดังนัน การใช้คูปองสะสมนีไม่ควร
กาํหนดจาํนวนครังทีใช้บริการเกิน 10 ครัง เพือได้รับการใช้บริการฟรี ซึงจะทาํให้ลูกคา้ไม่เห็น
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

2.4.2 การลดราคาโดยใชช่้วงเวลา 
ตามทีไดก้ล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของความตอ้งการในการใชบ้ริการของลูกคา้มี

ขึนลงตามช่วงเวลาของวนั ผูบ้ริหารจะตอ้งนาํเรืองนีมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ ดงัตวัอย่าง
ร้านอาหารแบบบุฟเฟต ์(buffet) กาํไรขึนอยูก่บัปริมาณของลูกคา้ทีเขา้มาใชบ้ริการ เนืองจากปริมาณ
อาหารทีแต่ละคนรับประทานจะมากนอ้ยแตกต่างกนัไป และหากลูกคา้มาใช้บริการมาก จะทาํให้
ตน้ทุนการสังวตัถุดิบตาํลง โดยลูกคา้มกัจะมาใชบ้ริการในช่วงกลางวนั เวลา 11.00 - 13.30 น. และ
ช่วงเย็น เวลา 18.00 - 19.30 น. ช่วงอืน ๆ จะมีลูกค้ามาใช้บริการน้อย ทาํให้มีทีนังเหลือ การ
ทาํอาหารให้มีหลายชนิดจะมีผลต่อกาํไรทีอาจจะลดลงได ้ดงันนัช่วงเวลาทีมีลูกคา้มาก และลูกคา้
นอ้ยควรใช้ราคาทีแตกต่างกนั เป็นการช่วยสร้างยอดขายให้มีความสมาํเสมอใกลเ้คียงกนัมากขึน 
คือ ช่วงเวลา 11.00 - 13.30 น. และ 18.00 - 19.30 น. ควรตงัราคาสูงกวา่ช่วงอืน 

2.4.3 การสมคัรเป็นสมาชิก 
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ลูกค้าได้รับข่าวสารจากคู่แข่งตลอดเวลา ทาํให้ลูกค้าอาจจะไปทดลองใช้
บริการของคู่แข่งได้และในทีสุดอาจจะสูญเสียลูกค้าไป การให้ลูกคา้สมคัรเป็นสมาชิกเป็นการ
ผูกมดัและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างหนึงไม่ให้หนีไปไหน แต่สิงทีผูบ้ริหารจะตอ้งทาํคือ 
จะตอ้งสร้างความแตกต่างของสิทธิประโยชน์ระหว่างลูกค้าทีเป็นสมาชิกกับลูกคา้ทวัไปอย่าง
ชดัเจน และจะตอ้งมีการสือสารถึงสิทธิประโยชน์ให้ลูกคา้ทราบอย่างแทจ้ริง ตวัอยา่งเช่น ร้านซิซ
เลอร์ (Sizzler) ให้บริการอาหารประเภทสเต็กและสลดั จะเปิดรับสมคัรสมาชิกเป็นช่วง ๆ รายละ
ประมาณ 99 บาทต่อปี ซึงสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ทนัที และสมาชิกจะได้รับข่าวสารความ
เคลือนไหวของรายการอาหารใหม่ การส่งเสริมการขาย นอกจากนีในวนัเกิด หากมารับประทาน
อาหารจะไดรั้บประทานอาหารฟรี พร้อมภาพถ่ายวนัเกิดร่วมกบัผูที้มาดว้ย ซึงทาํให้สมาชิกตอ้งการ
ใชบ้ริการทีร้านนี เนืองจากไดรั้บส่วนลด ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทีแตกต่างจากลูกคา้ทวัไป 

2.4.4 การขายบตัรใชบ้ริการล่วงหนา้ 
การใช้บริการในแต่ละครัง ลูกคา้ย่อมตอ้งการไดรั้บราคาพิเศษหรือตอ้งการ

การลดราคา แต่ธุรกิจไม่ควรลดราคา แต่ควรขายบตัรใชบ้ริการ คือใหลู้กคา้ซือบริการไวล่้วงหนา้ซึง
อาจจะเป็น 5 หรือ 10 ครัง แลว้มาใชบ้ริการภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ตวัอยา่งเช่น หากคุณ
เป็นธุรกิจรายใหม่ทีมีคุณภาพการให้บริการทีดี ควรใช้วิธีการส่งเสริมการขายแบบนีเพือทดแทน
การลดราคา หากราคาค่าบริการต่อครัง คือ 300 บาท ธุรกิจอาจจะกาํหนดราคาดงันี 

หากซือ 5 ครัง ลูกคา้จะไดรั้บสิทธิพิเศษในราคาเพียง 1,425 บาท หรือลด 5% 

หากซือ 10 ครัง ลูกคา้จะไดรั้บสิทธิพิเศษในราคาเพียง 2,700 บาท หรือลด 
10% 

ทงันีจะทาํให้ลูกค้าได้สัมผสัคุณภาพในการบริการอย่างแท้จริงของธุรกิจ 
กล่าวคือ หากใช้วิธีการลดราคา ลูกคา้อาจจะใชบ้ริการครังเดียว และในการใช้บริการนนั อาจจะมี
ขนัตอนหนึงขนัตอนใดในธุรกิจนนัทีขาดตกบกพร่องไปซึงจะทาํให้ลูกคา้ไม่เกิดความประทบัใจ 
แต่การไดร้าคาพิเศษดว้ยการซือล่วงหนา้ประมาณ 5 ครัง หรือ 10 ครัง จะทาํให้ลูกคา้เกิดความรู้สึก
ทีแทจ้ริงในการใชบ้ริการไดว้า่คุณภาพในการบริการดีหรือไม่ เพียงใด 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 265) กล่าวไวว้่า ผูผ้ลิตได้จดัเตรียมผลิตภณัฑ์ที
เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของตลาด ส่งไปวางจาํหน่ายในแหล่งทีคาดวา่ผูบ้ริโภคจะไปซือห่า
ดว้ยราคาทีคาดว่าผูซื้อจะยอมรับได้ แต่ยงัขาดปัจจยัอีกประการหนึง ทีจะทาํให้ความหวงัในการ
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัลูกคา้เป้าหมายบงัเกิดผลคือ การสือสารให้ตลาดเป้าหมายไดท้ราบถึงการ
กระทาํของผูข้าย การชักจูงให้เกิดอุปสงค์ในผลิตภณัฑ์ทีเสนอขาย หรือเร่งเร้าให้มีอุปสงค์มาก
พอทีจะลงมือปฏิบติัการซือได ้กิจกรรมเหล่านี เรียกวา่ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมต่าง ๆ ทีจะให้ขอ้มูล ชกัชวน 
เร่งเร้า จูงใจใหลู้กคา้เป้าหมายตดัสินใจซือผลิตภณัฑที์เสนอขาย 

กิจกรรมใด ๆ ทีจะทาํให้การส่งเสริมการตลาดประสบความสําเร็จ จะตอ้งมี
ลกัษณะสาํคญั 3 ประการ คือ 

1. ตอ้งเรียกร้องความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

2. ตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัทงัผูซื้อและผูข้าย 

3. จะตอ้งเร่งเร้าความตอ้งการของผูซื้อได ้

ลกัษณะสาํคญั 3 ประการดงักล่าว ไดมี้ผูมี้ชือเสียงในวงการโฆษณาเสนอเป็น
แนวคิดไวเ้รียกวา่AIDA Concept ประกอบดว้ยกิจกรรม4 ขนัตอนทีมีความสัมพนัธ์ ต่อเนืองกนั 
ดงันี 

ทาํใหเ้กิดการเรียกร้องความสนใจ (TO GET ATTENTION) 
สามารถรักษาความสนใจใหค้งที (TO HOLD INTEREST) 
เร่งเร้าจูงใจใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการ (TO ARROUND DESIRE) 
เกิดพฤติกรรมซือ (ตอบสนอง) (TO OBTAIN ACTION) 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 266) ไดก้ล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาด เป็นการ

ทาํให้กลุ่มผูบ้ริโภคของเราเกิดความสนใจในตัวสินค้า นักการตลาดจึงต้องพยายามหาวิธีการ
ติดต่อสือสารทีจะทาํให้ผูเ้ป็นลูกคา้เกิดความสนใจให้ได ้แต่ความสนใจทีผูบ้ริโภคมีต่อข่าวสารนนั 
ไม่ไดขึ้นอยูก่บัสือหรือขอ้ความทีใชเ้พียงอยา่งเดียว แหล่งของข่าวสารถือเป็นปัจจยัสําคญั จะทาํให้
ผูบ้ริโภคหรือผูรั้บข่าวสารเกิดความสนใจดว้ย นอกจากนนั ในส่วนของผูรั้บข่าวสาร บุคคลแต่ละ
คนมีการรับรู้ทีแตกต่างกนั และมีการแปลความหมายแตกต่างกนัด้วย ในการศึกษาเกียวกบัการ
ส่งเสริมการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจต่อกระบวนการติดต่อสือสาร ซึงสามารถสรุปออกมา
ไดด้งัรูปต่อไปนี 
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 ผูส่้งข่าวสาร เขา้รหสั ช่องทางของข่าวสาร ถอดรหสั ผูรั้บ 

 

   สิงรบกวน 

 

 

  ปฏิกิริยาตอบโต ้ การตอบสนอง 

 

ภาพที 2 กระบวนการติดต่อสือสาร 

ทีมา  : สุดาดวง  เรืองรุจิระ ,  หลักการตลาด ,  พิมพ์ครังที  9 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
ประกายพรึก, 2543), 266. 

 

ในกระบวนการสือสาร จะมีองค์ประกอบทีสําคัญ 4 ส่วนคือ ข่าวสารที
ตอ้งการจะส่ง มีผูส่้งข่าวสาร มีผูรั้บข่าวสาร และตอ้งมีช่องทางหรือสือทีจะนาํข่าวสารไป 

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549 : 112 - 121) กล่าวไวว้า่ เครืองมือหลกัทีใชใ้นการ
ส่งเสริมการตลาดหรือสือสารการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง และการพดูปากต่อปาก 

1. การโฆษณา (advertising) ประกอบด้วยภาพยนตร์โฆษณาทีใช้ทางทีว ี
และโรงภาพยนตร์ สิงตีพิมพ์ หมายถึง การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ สือกระจายเสียงหรือการ
โฆษณาทางสถานีวิทยุ นิตยสาร แผ่นพบั โปสเตอร์ และใบปลิว ป้ายโฆษณานอกสถานที แค
ตาล็อก การโฆษณาโดยแสดง ณ จุดขาย การโฆษณาทีติดอยู่กบับรรจุภณัฑ์ Sign ต่าง ๆ เช่น ไฟ
นีออน ตูไ้ฟ สัญลกัษณ์และโลโก ้วีดีโอเทป การโฆษณาตามสิงตีพิมพพ์ิเศษ หรือในหน่วยงานต่าง 
ๆ 

2. การประชาสัมพนัธ์ ประกอบด้วยการแถลงข่าว การแจกข่าว การจัด
กิจกรรมพิเศษ การทาํรายงานประจาํปี การร่วมสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะหรือการกุศล การสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน และการใชสื้อเฉพาะ เช่น ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์นีมีทงัสิงทีตอ้งเสียค่าใชจ่้าย และไม่เสียค่าใชจ่้าย เช่น 
การแจกข่าวมกัจะไม่เสียค่าใชจ่้ายในการใชสื้อ แต่การแถลงข่าวตอ้งเสียค่าสถานที ค่าใชจ่้ายในการ
เชิญสือมวลชน ค่าใช้จ่ายในการเชิญลูกคา้ นกัการตลาดโดยทวัไปมกัจะไม่ค่อยสนใจในเรืองการ
ประชาสัมพนัธ์ จะมอบหนา้ทีนีใหฝ่้ายประชาสัมพนัธ์ เพราะไม่ยอมรับวา่เป็นกิจกรรมทีสําคญัทาง
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การตลาด บริษทัทีมีแนวคิดทีชาญฉลาดจะเน้นในเรืองการประชาสัมพนัธ์ ให้ความสําคญัแก่การ
ประชาสัมพนัธ์เท่ากบัการโฆษณา และเป็นอีกดา้นหนึงทีขาดมิได ้

3. การส่งเสริมการขาย (sale promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดทีไม่ใช่
เป็นการใหข้่าว (communication) แต่เป็นกิจกรรมทีกระตุน้ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความสนใจ มีการทดลอง
ใช้หรือทาํให้มีการซือเกิดขึน หรือการกระตุน้คนกลาง เช่น ผูค้า้ส่งหรือผูค้า้ปลีกให้ทาํการสังซือ
จากผูผ้ลิตในปริมาณทีมากขึน ผลกัดนัสู่ผูบ้ริโภคให้มากขึน หรือกระตุน้ให้พนักงานขายมีความ
พยามผลกัดนัยอดขายใหม้ากขึน 

สรุปแล้วการส่งเสริมการขาย เป็นการกระตุ้นให้เกิดการซือขึนได้โดยตรง 
เป็นกลยทุธ์แบบผลกั (push strategy) 

การขายโดยพนักงานขาย (personal selling) วตัถุประสงค์และผลลัพธ์ที
คาดหวงัของการขายโดยพนกังานขายนนัก็คือ การกระตุน้ให้ลุกคา้เกิดความตอ้งการและเกิดการ
ตดัสินใจซือ สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ นอกจากนียงัสามารถตอบสนองลูกคา้ไดโ้ดยตรงใน
ทนัทีทนัใด คือ เมือลูกคา้ตอ้งการคาํตอบทนัทีก็สามารถใหค้าํตอบได ้ทาํใหธุ้รกิจตดัสินใจไดเ้ร็วขึน 
การขายโดยพนกังานขายนีสําหรับสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคมกัจะไม่ค่อยให้ความสําคญัเป็น
ส่วนหนึงของการส่งเสริมการขาย แต่หากมองในมุมมองของการสือสารการตลาดแลว้ พนกังาน
ขายเป็นสือทีสําคญัอย่างหนึงในการถ่ายทอดข่าวสารทางการตลาด เพราะพนกังานขายสามารถ
สร้างทศันคติทีดี สร้างสัมพนัธภาพทีดี หรือสิงทีตรงกนัขา้มไดเ้สมอ ในขณะเดียวกนั สําหรับสินคา้
อุปโภคบริโภค ถึงแมว้า่พนกังานขายจะไม่ไดส้ัมผสักบัผูบ้ริโภคโดยตรง แต่พนกังานขายเป็นสือที
ทาํใหลู้กคา้หรือร้านคา้ยอมรับเงือนไขต่าง ๆ หรือแผนต่าง ๆ ทีบริษทักาํหนดขึนได ้พนกังานขายจะ
เป็นผูผ้ลกัดนัใหเ้กิดผลลพัธ์ สุดทา้ย คือ ยอดขายเกิดขึนได ้

เปรียบเทียบวธีิการส่งเสริมการตลาด 

1. โฆษณา เป็นการสือสารทางเดียว มีประสิทธิภาพสําหรับตลาดแบบ Mass 

กลไกทีสําคัญคือ การนําเสนอข่าวสาร สร้างความรู้สึกทีดีต่อสินค้า และเร่งเร้าให้เกิดการซือ
วตัถุประสงคคื์อ ใหเ้กิดการรับรู้ และการเรียนรู้ 

2. การประชาสัมพนัธ์ เป็นการสือสารทางเดียว เหมาะกบัการนาํเสนอต่อ
สาธารณะ กลไกทีสําคญั คือ การให้ข่าวผลิตภณัฑ์ใหม่ ข่าวบริษทั วตัถุประสงคคื์อ สร้างการรับรู้ 
การเรียนรู้ หรือการเปลียนแปลงทศันคติ สนบัสนุนการตดัสินใจ 

3. การส่งเสริมการขาย เป็นการสือสารทางเดียวเกียวกบัเนือหาทีน่าสนใจ
เฉพาะเรือง ทาํให้เกิดแรงจูงใจเป็นระยะสัน ๆ กลไกสําคญัคือ มีลกัษณะพิเศษ เป็นกลางระหว่าง
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การโฆษณากับการขายโดยพนักงานขาย วตัถุประสงค์คือ สร้างการรับรู้ การเรียนรู้ จงใจให้
ตดัสินใจ 

4. การขายดว้ยพนกังานขาย เป็นการสือสาร 2 ทาง ทีมีคุณภาพสูง ผา่นการ
พดูคุยหรือชีแนะการใชสิ้นคา้ต่อผูบ้ริโภคแต่ละคนโดยตรง (สามารถใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลสินคา้ เช่น 
สินคา้คู่แข่ง ความตอ้งการของลูกคา้ ฯลฯ) กลไกสําคญั คือ เสนอข่าวสารขอ้มูลพิเศษให้แก่ผูที้จะ
เป็นลูกคา้หรือการปิดการขาย วตัถุประสงค ์คือ การแนะนาํการใชสิ้นคา้ และปิดการขาย 

2.5 พนกังานขาย (People; P5) 
พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทงัหมดในองค์กรทีให้บริการนัน ซึงจะรวมตงัแต่ 

เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบั ซึงบุคคลดงักล่าวทงัหมดมีผลต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ 

เจา้ของและผูบ้ริหารมีส่วนสําคญัอย่างมากในการกาํหนดนโยบายในการให้บริการ 
การกําหนดอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการในการ
ใหบ้ริการ รวมถึงการแกไ้ขปรับปรุงการใหบ้ริการ ส่วนพนกังานผูใ้ห้บริการเป็นบุคคลทีตอ้งพบปะ
และใหบ้ริการกบัลูกคา้โดยตรง และพนกังานในส่วนสนบัสนุนก็จะทาํหนา้ทีให้การสนบัสนุนงาน
ดา้นต่าง ๆ ทีจะทาํใหก้ารบริการนนัครบถว้นสมบูรณ์ 

 

 ลูกคา้ พนกังานส่วนหนา้ พนกังานส่วนหลงั 

 

 

 การใชบ้ริการซาํบริการ  ขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ 
และความสัมพนัธ์ทีดี  ส่งมอบบริการทีดี 

ภาพที 3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานส่วนหนา้และส่วนหลงักบัการใหบ้ริการลูกคา้ 
 

จากรูปจะเห็นไดว้า่การใหบ้ริการทีดีและการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้ จะตอ้งมา
จากพนักงานทงั 2 ส่วน รวมทงัการปรับปรุงการให้บริการต้องอาศยัข้อมูลความต้องการจาก
พนกังานส่วนหนา้ ผูบ้ริหารควรบริหารพนกังานส่วนหนา้และส่วนหลงัเพือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการ ดงันี 

1. การกาํหนดงานอยา่งชดัเจน 

 ผูบ้ริหารจะตอ้งแบ่งงาน กาํหนดหน้าที และความรับผิดชอบ ระหว่างพนักงาน
ส่วนหน้าและส่วนหลงัอย่างชัดเจน เช่นการติดต่อลูกคา้ หากพบว่าลูกคา้หายไปนานไม่ไดม้าใช้
บริการ ควรเป็นหนา้ทีของใครทีจะติดต่อกลบัไปหาลูกคา้ ซึงการแบ่งงานให้ชดัเจนเป็นสิงแรกที
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ตอ้งกระทาํ ทงันีความชดัเจนและยากง่ายขึนอยูก่บัลกัษณะของธุรกิจ โครงสร้างองคก์ร และความ
ซบัซอ้นของฐานลูกคา้ เมือแบ่งไปแลว้ในอนาคตตอ้งมีการทบทวนงานอีกครังหนึงอยา่งต่อเนือง 

2. สร้างกระบวนการทาํงานทีสนั กระชบั และมีประสิทธิภาพ 

 การกาํหนดกระบวนการทาํงานย่อมทาํให้บทบาทและหน้าทีของพนกังานทีได้
แบ่งไวมี้ความชัดเจนมากขึน กระบวนการทาํงานทีเหมาะสมช่วยให้พนักงานทาํงานได้อย่างไม่
สับสนและทาํให้การบริการมีคุณภาพอย่างแน่นอน ผูบ้ริหารตอ้งไม่ลืมปรับเปลียนกระบวนการ
ให้บริการ ซึงอาจจะเป็นทุก 3 เดือน ทุกครึงปี หรือทุกปี ตามความต้องการของลูกคา้ทีเปลียนไป 
รวมทงัสถานการณ์ทางการตลาดทีรุนแรงยงิขึน 

3. เนน้การติดต่อสือสารทีชดัเจน 

 การดาํเนินการใด ๆ ทีมีผลต่อพนกังานทงัสองส่วนตอ้งมีตวัแทนจากทุกฝ่ายงาน
เข้าร่วมประชุมเพือทราบประเด็นความเห็น ปัญหาทีอาจจะเกิดขึน และข้อดีข้อเสียของการ
ดาํเนินงานนัน หลงัจากนันจะตอ้งมีการสือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจร่วมกนั แต่สิงทีพบคือ 
ธุรกิจมกัไม่ค่อยใส่ใจเรืองนี ทาํให้พบปัญหาในการให้บริการทีพนักงานรับรู้ข้อมูลไม่เท่ากัน 
บางครังจะพบว่าพนกังานส่วนหน้า (ฝ่ายขาย) จดัทาํโครงการส่งเสริมการขาย โดยให้ส่วนลดกบั
ลูกคา้ทีถือบตัรเครดิตเมือไปรับประทานอาหารและจ่ายเงินด้วยบตัรเครดิต แต่เมือลูกคา้โทรมา
สอบถามพนกังานทีศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ พนกังานทีศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ไม่สามารถตอบคาํถามได ้ทาํ
ให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจได้สิงหนึงทีควรลงทุนคือ การพฒันาระบบข้อมูลแบบอินทราเน็ต 
(intranet) ใหทุ้กคนรับรู้ขอ้มูลเท่าทนัและพร้อมกนั โดยผา่นฐานขอ้มูลและอีเมล ์

4. ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกนั 

 การสร้างกิจกรรมร่วมกนั เป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้พนักงานทงัสองส่วนทาํงาน
ร่วมกนัได้อย่างดี เนืองจากกาํแพงความเป็นฝ่ายและเป็นแผนกไดพ้งัทลายลง ผูบ้ริหารควรสร้าง
กิจกรรมเช่น การเขา้ฝึกอบรมร่วมกนั การประชุมร่วมกนั การมอบหมายงานให้ทาํร่วมกนั การนาํ
ปัญหาการให้บริการลูกคา้มาร่วมกันหาสาเหตุและแก้ไขร่วมกนั ทาํให้ทงัสองส่วนมีโอกาสได้
เรียนรู้ซึงกนัและกนั สร้างความเขา้ใจกนัไดดี้ยงิขึน 

5. การสลบัเปลียนกนัทาํงาน 

 เมือเกิดการส่งเสริมให้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้ว ปัญหาการประสานงานของ
พนกังานยงัเกิดขึนอยู่เนือง ๆ ผูบ้ริหารควรดาํเนินการให้พนกังานส่วนหน้าลองทาํงานส่วนหลงั 
และ พนกังานส่วนหลงัลองทาํงานของส่วนหน้า เพือฝึกชิมรสชาติงานทีแตกต่างกนั รับรองว่าสัก
ระยะหนึงการประสานงานและการช่วยเหลือกนัจะดีขึน จนในทีสุดปัญหาทีคา้งคามานานจะลดลง 
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2.6 กระบวนการใหบ้ริการ (Process; P6) 
กระบวนการให้บริการ เป็นส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสําคญัมาก ตอ้งอาศยั

พนกังานทีมีประสิทธิภาพหรือเครืองมือทนัสมยัในการทาํให้เกิดกระบวนการทีสามารถส่งมอบ
บริการทีมีคุณภาพได ้เนืองจากการใหบ้ริการโดยทวัไปมกัจะประกอบดว้ยหลายขนัตอน ไดแ้ก่ การ
ตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูลเบืองตน้ การให้บริการตามความตอ้งการ การชาํระเงิน เป็นตน้ ซึงใน
แต่ละขนัตอนตอ้งประสานเชือมโยงกนัอยา่งดี หากมีขนัตอนใดไม่ดีแมแ้ต่ขนัตอนเดียวยอ่มทาํให้
การบริการไม่เป็นทีประทบัใจแก่ลูกคา้ 

ผู ้บริหารทีเก่ง  จะต้องเริมให้พนักงานส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพและสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ตงัแต่ขนัตอนแรก ไม่ว่าจะเป็นพนกังานรับโทรศพัท์หรือพนกังานตอ้นรับ 
จะตอ้งอบรมพนกังานเป็นอยา่งดี โดยพนกังานทีมอบหมายให้ทาํหนา้ทีตรงนีตอ้งมีอธัยาศยัทีดี  ยิม
แย้มแจ่มใสให้บริการทีลูกค้าประทับใจ เพือช่วยสร้างบรรยากาศของการบริการให้มีความ
ประทบัใจต่อไป เนืองจากหากเกิดความผิดพลาดตงัแต่ขนัตอนแรก การบริการในขนัต่อไปจะดี
เพียงใดลูกคา้ยอ่มไม่พอใจ หรือพอใจนอ้ยลง ภาพความประทบัใจเหล่านนัจะติดอยูใ่นอารมณ์ของ
ลูกคา้ แต่หากลูกคา้ประทบัใจการบริการตงัแต่ขนัตอนแรก แมว้่าจะมีบางขนัตอนทีสะดุดบา้ง แต่
ลูกคา้อาจจะมองขา้มไปได ้

2.7 สิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence; P7) 
สิงแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เครืองมือ และอุปกรณ์ เช่น 

เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานที ล็อบบี ลานจอดรถ สวน
ห้องนํา การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ สิงเหล่านีเป็นสิงทีลูกค้าใช้เป็น
เครืองหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกคา้จะอาศยัสิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็น
ปัจจยัหนึงในการเลือกใช้บริการ ดงันนั สิงแวดลอ้มทางกายภาพยิงดูหรูหราและสวยงามเพียงใด 
บริการน่าจะมีคุณภาพตามดว้ย 

สิงแวดลอ้มทางกายภาพในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกนั ทงัในดา้นการให้ความสําคญัดา้น
การออกแบบ การจดัวาง สิงทีผูบ้ริหารตอ้งทาํคือ การศึกษาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ลูกคา้ วา่ลูกคา้คาํนึงถึงสิงแวดลอ้มทางกายภาพสิงใดก่อนและควรตงัอยูที่ใด เนืองจากตอ้งไม่ลืมวา่
สิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นสิงทีก่อให้เกิดความประทบัใจสิงแรก สําหรับลูกคา้ทีมาใช้บริการใน
ครังแรก 

นกัการตลาดทีดีจะตอ้งสร้างสิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความเหมาะสมกบัคุณภาพใน
การให้บริการ แต่คงไวซึ้งลกัษณะเฉพาะของธุรกิจนนั ๆ เช่น ร้านทนัตแพทย ์ลกัษณะเฉพาะของ
ร้านคือ ตอ้งมองเห็นภายใน ตอ้งสะอาด โปร่งใส เนืองจากสิงแวดลอ้มทางกายภาพเหล่านีจะเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
27 

 

ตวัแทนของความเป็นทนัตแพทย ์หากร้านสกปรก ดูไม่สดใส ลูกคา้จะมีความคิดกลวัหรือเกิดมโน
ภาพไม่กลา้เขา้ใช้บริการ เนืองจากกลวัว่าเครืองมือไม่ทนัสมยั กลวัโรคติดต่ออนัเกิดจากความไม่
สะอาด ดงันนั หากตอ้งการกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้มีเงิน การตกแต่งร้านตอ้งดูสะอาด หรูหรา สร้าง
ความน่าเชือถือ และความมนัใจของการให้บริการเกียวกบัฟัน แต่หากตอ้งการเจาะกลุ่มลูกคา้ปาน
กลาง ร้านอาจจะไม่ตอ้งหรูหรามากนกั แต่ตอ้งดูใส โปร่ง และสะอาด 

สรุปไดว้า่ส่วนประสมทางการตลาดทงั 7 ตวั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจาํหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิงแวดล้อมทางกายภาพ ล้วนมี
ความสําคญักบัสินคา้ประเภทบริการทีผูบ้ริโภคใช้ประกอบการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ซึงใน
การศึกษาครังนี ผูว้จิยัไดน้าํตวัแปร เขา้มาพิจารณาในฐานะปัจจยัทีมีผลต่อการใชบ้ริการแลกเปลียน
และโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาํนกังานเขตสะพานขาว 

 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัประชากรศาสตร์ 
 ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตวัแปรหลกัทีสาํคญัคือประชากรในการศึกษาซึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซึงนกัการตลาดไดค้าดการณ์ไวว้า่กลุ่มตวัอย่างเหล่านีมีแนวโนม้ทีจะเป็นลูกคา้ในอนาคต 
การสํารวจถึงความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่างทีแตกต่างกนัออกไป สามารถทาํให้ทราบไดว้่ากลุ่ม
ตวัอย่างแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการหรือมีการตอบสนองต่อสินคา้และบริการแตกต่างกนัหรือไม่ 
คุณลกัษณะของผูบ้ริโภคทีแตกต่างกนัจะมีความสัมพนัธ์กบัการตอบสนองในสินคา้และบริการ
อย่างไร โดยการแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามคุณลกัษณะของผูบ้ริโภคสําหรับการทาํการวิจยัครังนีจะใช้
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เขา้มาเป็นตวัแปรตน้ในการทาํการวจิยั 

 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพ ครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่านีเป็นเกณฑ์ทีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะทีสําคญัและสถิติทีวดัได้ ของประชากรทีช่วยกาํหนด
ตลาดเป้าหมายได้ลักษณะดังกล่าวมี ความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะเกียวพันกับอุปสงค ์
(Demand) ในตวัสินคา้ทงัหลาย การเปลียนแปลงทางประชากรศาสตร์ชีให้เห็นถึงการเกิดขึนของ
ตลาดใหม่ และตลาดอืนก็จะหมดไป หรือลดความสาํคญัลง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีสําคญัมี
ดงันี (George E.Belch and Michael A.Belch 2005 : 35) 

1. อาย ุ(Age) บุคคลทีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการทีแตกต่าง
กนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองสิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชนั ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุจะ
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สนใจสินคา้ทีเกียวกบัการรักษาสุขภาพ ซึงหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็นกลุ่มตามพฤติกรรมทีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนัสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ไดด้งันี 

1.1 กลุ่มวยักลางคนจนถึงกลุ่มผูสู้งอายุ คือผูที้มีอายุตงัแต่ 45 ปีขึนไป โดยกลุ่มนีใน
ปัจจุบนัจะมีพฤติกรรมในการตดัสินใจบริโภคสินคา้และบริการจากยคุทีผา่นมา กล่าวคือจะมีอาํนาจ
ในการตดัสินใจในการบริโภคมากกวา่เมือก่อนเนืองจากมีรายได ้และมีการวางแผนการลงทุนทีดี มี
ความทนัสมยัและรับฟังข่าวสารขอ้มูลอยู่สมาํเสมอ กลุ่มวยักลางคนและผูสู้งอายุมีแนวโน้มทีจะ
ตดัสินใจซือสินคา้และบริการจากประสบการณ์และมีความเชือมนัในตนเองมากกวา่การเชือขอ้มูล
ภายนอก เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และส่วนใหญ่อิทธิพลของคนในครอบครัวจะมีผล
ต่อการตดัสินใจซือของคน กลุ่มนีตาํกวา่คือกลุ่มวยักลางคนและกลุ่มผูสู้งอายมีุแนวโนม้จะตดัสินใจ
ซือสินคา้ทีรู้จกัและตรายีห้อทีคุน้เคยมากกว่าการจะยอมรับสิงใหม่ นอกจากนียงัพบว่ากลุ่มนีมี
ความอ่อนไหวในเรืองราคานอ้ย โดยยนิดีจ่ายแพงขึนสาํหรับสินคา้หรือบริการทีดี 

1.2 กลุ่มหนุ่มสาวจนถึงวยักลางคน คือ ผูที้มีอายรุะหวา่ง 20 – 45 ปี คนกลุ่มนีมีเหตุผล
ในการจบัจ่ายใช้สอยมากขึน ไม่ค่อยยึดติดกบัตราสินคา้ทีหรูหรือมีราคาแพง โดยมีพฤติกรรมที
น่าสนใจคือ เลือกตามยีห้อของตนเอง คนกลุ่มนีมองสินคา้ตรายีห้อทีถูกลงกวา่ยีห้อหรูทีนิยมใชใ้น
กลุ่มคนมีเงิน ส่วนหนึงอาจเป็นเพราะอาํนาจซือไม่เพียงพอ แต่สิงทีกลุ่มนีแสดงออกมาไม่ไดอ้ยูใ่น
ลกัษณะทีมีปมด้อย แต่พยายามสร้างแนวโน้มของกลุ่มตนเองว่าตรายีห้อทีเลือกเป็นตวัแทนของ
ความทนัสมยั และสร้างความรู้สึกเชิงลบกบัตรายหีอ้หรู ๆ วา่เป็นเรืองไร้สาระของคนรวย 

1.3 กลุ่มวยัรุ่น คือผูที้มีอายุระหว่าง 13 – 22 ปี คนกลุ่มนีค่อนข้างมีอาํนาจในการ
ตดัสินใจซือสูง และใชเ้วลาในการตดัสินใจซือสัน ไม่ค่อยรอบคอบในการซือ เพราะรายไดท้งัหมด
ส่วนใหญ่มาจากผูป้กครอง วยัรุ่นมักมีพฤติกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อกันและกันในการสร้างค่านิยมและรูปแบบแนวคิดใหม่ เช่น การแต่งตัว สถานที
ท่องเทียว รวมถึงทงัชนิดและตราสินคา้ของสินคา้ทีซือ โดยดาราวยัรุ่นทีชืนชอบทงัดาราไทยและ
ดาราต่างประเทศลว้นมีอิทธิพลทางออ้มต่อการตดัสินใจเลือกซือสินคา้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรทีมีความสําคญัในเรืองของพฤติกรรมในการบริโภคมากเพราะ
เพศทีแตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติ การรับรู้ และการตดัสินใจในเรืองการเลือกสินคา้ทีบริโภคต่าง ๆ 
กนั โดยมากเกิดจากสาเหตุในเรืองของการได้รับการเลียงดู การปลูกฝังนิสัยมาตงัแต่ในวยัเด็ก
โดยเฉพาะประเทศไทยซึงมีวฒันธรรมในการเลียงดูเด็กผูช้าย และเด็กผูห้ญิงทีแตกต่างกนัอยา่งมาก 
โดยส่วนใหญ่เด็กผูช้ายจะถูกเลียงให้มีความกล้าแสดงออกและมีความรับผิดชอบเพือจะได้เป็น
หวัหนา้ครอบครัวต่อไป ส่วนเด็กผูห้ญิงจะถูกเลียงดูในลกัษณะทีให้สงบเสงียมและเป็นผูต้ามหรือ
เป็นภรรยาทีดี ทาํใหมี้พฤติกรรมทีมีแนวโนม้ในการไม่ค่อยกลา้แสดงความคิดเห็น จากทีกล่าวมาจึง
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อาจกล่าวได้ว่าในสังคมไทยเพศชายมีแนวโน้มทีจะเป็นผูต้ ัดสินใจซือสินค้าและบริการของ
ครอบครัวมากกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะสินคา้ทีเป็นเครืองใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสูง ถึงแมว้่าใน
ปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงในดา้นสังคมวฒันธรรมไปบา้ง แต่ก็ยงัคงมีความแตกต่างในพฤติกรรม
การซือของเพศหญิงและเพศชายอยูไ่ม่นอ้ย 

3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หย่าร้าง หรือเป็นหม้าย ซึงในอดีตถึง
ปัจจุบนัเป็นเป้าหมายทีสาํคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคญั
มากยงิขึนในส่วนทีเกียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการ
ซือทีแตกต่างกนั เช่น ผูที้หย่าร้าง หรือเป็นหมา้ย จะเลือกแต่งกายด้วยเสือผา้ทีหรูหรา ทนัสมยั มี
เอกลกัษณ์สวยงามเหนือระดบั 

4. การศึกษา (Education) ผูที้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ทีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพดี
มากกว่าผูที้มีการศึกษาตาํ เนืองจากผูที้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพทีสามารถสร้างรายไดสู้งกว่าผูที้มี
การศึกษาตาํ จึงมีแนวโนม้ทีจะบริโภคสินคา้ทีมีคุณภาพมากกวา่ 

5. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็นและความตอ้งการ
สินคา้และบริการทีแตกต่างกนั เช่น เกษตรกร หรือชาวนาก็จะซือสินคา้ทีจาํเป็นต่อการครองชีพ
และสินคา้ทีเป็นปัจจยัการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพนกังานทีทาํงานในบริษทัต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะซือ
สินคา้เพือเสริมสร้างบุคลิกภาพ ขา้ราชการก็จะซือสินคา้ทีจาํเป็น นกัธุรกิจก็จะซือสินคา้เพือสร้าง
ภาพพจน์ให้กับตนเอง เป็นตน้ นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินคา้และบริการของบริษทัเป็นที
ตอ้งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพือทีจะจดัเตรียมสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม
เหล่านีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. รายได ้(Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการทีเขาตัดสินใจซือ สถานภาพเหล่านี
ประกอบดว้ย รายได ้การออมทรัพย ์อาํนาจการซือ และทศันคติเกียวกบัการจ่ายเงิน ดงันนั นกัการ
ตลาดตอ้งสนใจในแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล เนืองจากรายไดจ้ะมีผลต่ออาํนาจการซือ คนทีมี
รายไดต้าํจะมุ่งซือสินคา้ทีจาํเป็นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่วนคนทีมีรายไดสู้ง
จะมุ่งซือสินคา้ทีมีคุณภาพดี และราคาสูงโดยเนน้ทีภาพพจน์ตราสินคา้เป็นหลกั 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้นัน ถือได้ว่าเป็นตวัแปรหนึงทีสําคญัทีสุดทีนิยม
นาํมาใชใ้นการวดัส่วนแบ่งตลาดและเมือนาํมาเชือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคแลว้นนั จะสามารถทาํให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากขึน และทาํ
ใหก้ารกาํหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจน และมีประสิทธิผลมากยงิขึน 
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4. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัปัจจัยด้านจิตวทิยา 
สภาพจิตวิทยา (Psychological) เป็นลักษณะความต้องการซึงเกิดจากสภาพจิตใจซึง

เกียวขอ้งกบัพฤติกรรมมนุษย ์ตวัอยา่ง นกัศึกษาในห้องเรียนนีใส่แวน่สายตา เพราะสายตาสันเป็น
เหตุผลดา้นลกัษณะทางกายภาพแต่ปรากฏวา่ในบรรดาคนทีสวมแวน่ตา ราคาของกรอบแวน่จะไม่
เท่ากนั เพราะบางคนสวมแวน่เพือใหอ่้านหนงัสือได ้จะใชก้รอบแวน่อยา่งไรก็ได ้แต่บางคนเพือให้
รางวลัแก่ชีวิตก็สวมกรอบแวน่ทีมีราคาแพง ๆ ยีห้อหรู ๆ หรือเมือบุคคลหิวจะรับประทาน อาหาร
แบบใดก็อิมทงันนั แต่ถ้ามีคาํถามว่ารับประทานทีไหนถึงจะดี และจะรับประทานอะไรดี สภาพ
จิตใจ แรงกระตุน้ ทาํให้เกิดความต้องการทีมากกว่าลักษณะทางกายภาพ ซึงเป็นความตอ้งการ
ทางดา้นจิตวทิยา เช่น บางตนเป็นสิวทีใบหนา้แลว้ปล่อยใหห้ายเองตามธรรมชาติ แต่บางคนตอ้งเขา้
ร้านเสริมความงามเพือรักษา ทงันีเพราะสภาพจิตใจทีเกิดขึนในแต่ละบุคคลนนัเอง สภาพจิตใจนี
เองเป็นตวัทีทาํให้นกัการตลาดสามารถทาํการตลาดไดโ้ดยตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการทางดา้น
จิตวทิยา (ดา้นจิตใจ) ซึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดความตอ้งการสินคา้ เช่น ทาํไมผูบ้ริโภคจึงนิยมสินคา้ยีห้อ
ทีมีชือเสียง ทาํไมคนไทยจึงนิยมสินคา้ต่างประเทศ ฯลฯ สิงรอบ ๆ ตวัเหล่านีจะมีผลต่อสภาพทาง
จิตวทิยา 

ความจาํเป็น ความตอ้งการและความปรารถนาของมนุษย ์ซึงทงั 3 ประการนีสามารถใช้
แทนกนัได้ ความจาํเป็นใช้สําหรับสินคา้ทีจาํเป็นต่อการครองชีพ ความตอ้งการถือว่าเป็นความ
ตอ้งการทางด้านจิตวิทยาทีสูงทีสุด เป็นความปรารถนาอนัสูงส่งของมนุษยสิ์งทีเป็นปัญหาของ
ผูบ้ริโภคทีตอ้งการ การแกไ้ข เช่น ความหิวตอ้งแกไ้ข โดยการรับประทานอาหาร ความหนาวแกไ้ข
โดยการใส่เสือผา้ เป็นตน้ ดงันนั ความจาํเป็น และความตอ้งการ จึงทาํให้นกัการตลาดสามารถขาย
สินคา้ได ้โดยทีสินคา้และบริการเป็นสิงทีสามารถแกปั้ญหาไดเ้พราะความจาํเป็นและความตอ้งการ 
คือปัญหา เช่น ทาํไมจึงมีอาชีพซ่อมรถ คาํตอบก็คือเพราะมีปัญหารถเสีย หรือทาํไมจึงมีคนขาย
เครืองปรับอากาศคาํตอบก็คือเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน เป็นตน้ 

สาํหรับความจาํเป็น สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี 

1. ความต้องการขันปฐมภูมิหรือความต้องการทางชีวภาพ (Primary needs or 

physiological needs) เช่นความหิว ความกระหาย ความง่วง การพกัผอ่น การขบัถ่าย ความตอ้งการ
ทางเพศ เป็นตน้ เป็นสิงทีตอ้งติดตวัมนุษยม์าตงัแต่เกิดเป็นสิงทีสังคมไม่จาํเป็นตอ้งสอนแต่เป็น
ลกัษณะทางชีวภาพของมนุษยที์เกิดมาแลว้ตอ้งหิวและกระหาย ตอ้งพกัผอ่น ตอ้งขบัถ่าย 

2. ความตอ้งการขนัทุติยภูมิหรือความตอ้งการทางสังคม (Secondary needs or social 

needs) ความตอ้งการนี หมายถึง ความตอ้งการทีเกิดจากการเรียนรู้ถึงการอยูร่่วมกนัในสังคม ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการความภูมิใจ ความตอ้งการเพือน ความตอ้งการความปลอดภยั 
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ความตอ้งการมีสุขภาพดี เป็นตน้ ความตอ้งการทุติยภูมิเป็นความตอ้งการทีไม่ไดเ้กิดขึนโดยสภาพ
ร่างกายแต่เกิด แต่เป็นสิงทีเกิดจากการเรียนรู้จากคนอืนทีอยูใ่นสังคม และความตอ้งการทุติยภูมิที
จะเป็นความตอ้งการครอบคลุมความตอ้งการขนัปฐมภูมิ ความตอ้งการขนัปฐมภูมิเป็นสิงทีมนุษย์
หลีกเลียงไม่ได้เพราะเป็นสิงทีบังคับให้เกิดขึนกับตัวเรา แต่ความต้องการขนัทุติยภูมิจะเป็น
ตวักาํหนดทางเลือกของการบริโภควา่ถา้หิวแลว้ จะรับประทานอะไร ทีไหน ถา้กระหายจะดืมอะไร 
ถา้ง่วงแล้วจะนอนทีไหน บางคนนอนทีเกา้อีสาธารณะได้ บางคนนอนไม่ได้ สิงเหล่านีเกิดจาก
ความตอ้งการขนัทุติยภูมิเกิดขึนจากความตอ้งการทางสังคมทีสอนให้เรารู้ว่า ควรจะทาํตวัอยา่งไร
ในการตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 

นอกจากนียงัมีความตอ้งการ อีก 2 ประการ ทีไม่สามารถนาํไปจดัเขา้กบัลาํดบัขนัความ
ตอ้งการ (Hierarchy of need) ได ้ซึงไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการดา้นอยากรู้อยากเห็น (Curiosity needs หรือ Needs to Knew) มนุษยเ์รา
เมือเกิดมาแลว้มีความตอ้งการอยากรู้อยากเห็น ดงันนัเมือเห็นอะไรทีปกปิดเราก็อยากจะเปิด เช่น 
หนงัสือทีวางขายถา้มีพลาสติกห่อไวท้าํให้เราอยากดูวา่ขา้งในมีอะไร การทีเราดูโทรทศัน์  ดูวีดีโอ 
อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านตํารา ซืออาหารทีเราไม่รู้จักมาลองชิมดู การชมภาพยนตร์ทีมีคนชม
ภาพยนตร์ทีมีคนชมมาก ๆ ฯลฯ ทงัหมดนีเป็นความตอ้งการอยากรู้อยากเห็นทงัสิน 

2. ความตอ้งการดา้นสุนทรี (Aesthetic need) มนุษยเ์รานนัตงัแต่เกิดมา มาสโลว ์มองว่า 
ความรัก ความสวยงาม เป็นสิงทีเป็นพืนฐานของมนุษย ์มนุษยช์อบดูในสิงทีสวยงาม เช่น ตอนเป็น
ทารก ก็มีปลาตะเพียนแขวนให้ดู เป็นสาวก็แต่งหนา้ให้สวย เพราะอยากให้คนอืนดูวา่ตนสวยและ
ตนเองชอบทีเห็นวา่ตนเองสวยดว้ย ดงันนัความตอ้งการดา้นความสวยงามเป็นส่วนหนึงของความ
ตอ้งการของมนุษย ์ถา้มนุษยไ์ม่มีความตอ้งการขอ้นีมนุษยก์็คงไม่มีการแต่งหน้า แต่งตวั สินคา้คง
ไม่ออกแบบให้มีรูปทรงสวยงาม แต่ทีเป็นเช่นนัน เพราะมนุษยมี์ความตอ้งการด้านสุนทรีเป็น
องคป์ระกอบ 

ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา (Psychological Factors) ซึงถือวา่มีผลต่อการตดัสินใจซือจะไดรั้บ
อิทธิพลจากปัจจยัภายใน (Internal Factors) ทีจะเขา้มาเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค มีดงันี 

1. แรงจูงใจ (Motive) มีทีมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น อาจจะเนืองมาจากความ
ตอ้งการหรือแรงขบัหรือสิงเร้า หรืออาจเนืองมาจากการคาดหวงัหรือจากการเก็บกดซึงบางทีเจา้ตวั
ก็ไม่รู้ตวั จะเห็นไดว้า่การจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมทีไม่มีกฎเกณฑแ์น่นอนเนืองจากพฤติกรรมมนุษยมี์
ความซับซ้อน แรงจูงใจอย่างเดียวกนัอาจทาํให้เกิดพฤติกรรมทีต่างกนั แรงจูงใจต่างกนัอาจเกิด
พฤติกรรมทีเหมือนกนัก็ได ้
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ความหมายของแรงจูงใจ 
ในทางจิตวทิยามีความหมายซบัซอ้นมาก มีผูใ้หค้าํนิยามของการจูงใจไวม้ากแต่สุดทา้ย

แลว้กลบัมามีความหมายลกัษณะเดียวกนั ดงันี 

แรงจูงใจ หรือการจูงใจ หมายถึง แรงขบัเคลือนทีอยู่ภายในของบุคคลทีกระตุน้ให้
บุคคลมีการกระทาํ (ศุภร เสรีรัตน์ 2540 : 129) 

แรงจูงใจ หมายถึง ปัญหาทีถึงจุดวิกฤติทีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความไม่สบายใจ แรงจูงใจ
จึงเป็นความตอ้งการทีเกิดขึนรุนแรง บงัคบัให้บุคคลคน้หาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจ อาจจะ
เป็นความไม่สบายทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้ จนก่อให้เกิดความพยายามในการจะแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวนนั โดยแรงจูงใจ นนัมีพืนฐานมาจากความจาํเป็น (Based on needs) กล่าวคือถา้ไม่มีความ
จาํเป็นก็จะไม่เกิดแรงจูงใจและความจาํเป็นเมือเกิดเป็นความรุนแรงขึนในใจก็จะกลายเป็นตณัหา
แห่งความตอ้งการ แต่ถา้ความตอ้งการนนัไม่รุนแรงพอก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ ดงันนันกัการตลาดจึงมี
หน้าทีกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการซือจนกระทงัผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการจนเขา้สู่จุด
วิกฤต ทีทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความไม่สบายใจอย่างรุนแรง (Tension) ทาํให้ ผูบ้ริโภคคน้หาวิธีมา
ตอบสนองความตอ้งการนนั นกัการตลาดจึงตอ้งเป็นนกัจิตวิทยา โดยตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการ 
ทัศนคติ ความเชือ ฯลฯ ของผู ้บริโภคเพือเป็นแนวทางในการทีจะนําไปสู่การเปลียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคได ้(เสรี วงษม์ณฑา 2542 : 38 – 43) 

แรงจูงใจ หมายถึง พลงัทีริเริม กาํกบั และคาํจุนพฤติกรรมและการกระทาํส่วนบุคคล 
และเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาทีให้ความมุ่งหมายหรือทิศทางแก่พฤติกรรม นอกจากนีได้
กล่าวถึงคุณลกัษณะพนืฐาน ของแรงจูงใจ 3 ประการ คือ ความพยายาม ความไม่หยุดยงั และทิศทาง 
(สมยศ นาวกีาร 2543 : 28 – 291) 

แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะหรือองคป์ระกอบ ทีกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งใด
อยา่งหนึงออกมาอยา่งมีจุดมุ่งหมาย เพือไปสู่จุดมุ่งหมายทีตนเองตอ้งการหรือผูท้าํการชกัจูงกาํหนด 
(ราตรี พฒันรังสรรค ์2544 : 254) 

ประเภทของแรงจูงใจ 
ไดมี้นกัจิตวทิยาแบ่งประเภทของแรงจูงใจไว ้ดงันี 

ซิมบาร์โดและเวเบอร์ (Zimbardo and Weber 1997 : 325) วดู (Wood 1998 : 358) และ 
(สุรางค ์โคว้ตระกลู 2544 : 169) ไดแ้บ่งประเภทของแรงจูงใจในแนวทางเดียวกนัเป็น 2 ประเภท 

1.  แรงจูงใจภายใน (Intensive Motivation) เป็นแรงจูงใจทีมาจากภายในตวับุคคล 
เป็นแรงขบัทีทาํให้บุคคลนนัแสดงพฤติกรรมโดยไม่หวงัรางวลัหรือแรงเสริมจากภายนอกเพราะ
เป็นพฤติกรรมทีเกิดจากความสนใจของผูแ้สดงพฤติกรรม มองเห็นคุณค่าในตวัมนัเองมีความสุข
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หรือพึงพอใจในสิงนนั ซึงความรู้สึกมีความสุขนนัเองทีเป็นรางวลัหรือสิงตอบแทนทีเขาไดรั้บ เช่น 
การเล่นวดีีโอเกม การร้องเพลงในหอ้งนาํ การเก็บรักษาไดอารีส่วนตวั เป็นตน้ 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extensive Motivation) เป็นแรงจูงใจทีได้รับอิทธิพลจาก
ภายนอกจูงใจให้เกิดพฤติกรรมเป็นความตอ้งการทีจะปฏิบติัเพือให้ไดรั้บสิงตอบแทนหรือรางวลั
หรือหลีกเลียงจากผลทีไม่พึงปรารถนา แรงจูงใจเหล่านีเช่น แรงเสริมชนิดต่าง ๆ ตงัแต่คาํติชม
รางวลัทีเป็นสิงของ เงิน ตวัแปรต่าง ๆ ทีมาจากบุคคล ลกัษณะของเหตุการณ์ สิงแวดลอ้มภายนอก 
เป็นตน้ 

เวเทน (Weiten 1997 : 383) กล่าวว่า ทฤษฎีส่วนใหญ่ได้แบ่งแรงจูงใจของมนุษย์
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย (Biological Motives) เกิดจากความตอ้งการทางร่างกาย
เช่น ความหิว ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการอุณหภูมิทีเหมาะสม ความตอ้งการขบัถ่าย ความ
ตอ้งการนอนหลบัและพกัผอ่น ความตอ้งการแสดงออก ความกา้วร้าว เป็นตน้ 

2. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม เช่น ความ
ตอ้งการความสําเร็จ ความตอ้งการความสัมพนัธ์ ความตอ้งการอิสรภาพ ความตอ้งการการดูแล
ปกป้อง ความตอ้งการมีอาํนาจ ความตอ้งการเป็นทีสนใจของผูอื้น ความตอ้งการความมีระเบียบ
เรียบร้อย ความตอ้งการความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ฮลั ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ 1997 (อา้งถึงใน สุรางค์ โคว้ตระกูล 2544 : 155) ไดแ้บ่ง
แรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจทางสรีระ (Physiological Motives) แรงจูงใจประเภทนี ประกอบด้วย
ความหิว ความกระหาย และความตอ้งการทางเพศ 

2. แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motives) เป็นแรงจูงใจทีเกิดจากการเรียนรู้ 
ตวัอยา่งเช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ แรงจูงใจทีอยากจะเป็นส่วนหนึงของหมู่ เป็นตน้ 

ลกัษณะสําคัญของแรงจูงใจ 
ลกัษณะสาํคญัของแรงจูงใจ มี 2 ประการ (สุภาภรณ์ ลีละศุภสกุล 2528 : 49) ดงันี 

1. เป็นพฤติกรรมทีมีจุดมุ่งหมายหรือเป็นตวัผลักดนัให้ร่างกาย แสดงพฤติกรรม
ออกมา 

2. กาํหนดแนวทางของพฤติกรรมเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามความตอ้งการเป็น
พฤติ กรรมทีร่างกายแสดงออกเพราะถูกกระตุน้หรือรุกเร้า เป็นพฤติกรรมทีมีจุดมุ่งหมายเพราะ
ร่างกายแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงกระตุ้นหรือสิงเร้า โดยคิดและเขา้ใจและตงัใจให้บรรลุ
เป้าหมายพฤติกรรมธรรมชาติทีเกิดขึนตามปกติ 
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จากลกัษณะของแรงจูงใจทงั 2 ประการ ทาํให้นกัจิตวิทยาและนักการตลาด ไดแ้ยก
ประเภทของสิงจูงใจไว ้ซึงพฤติกรรมจะถูกกาํหนดโดยแรงผลกัดนัของความตอ้งการต่าง ๆ ของ
มนุษยใ์นเวลานัน ๆ มนุษยมี์ความตอ้งการมากมาย มนุษยใ์ห้ความสําคญัแก่ความตอ้งการทีไม่
เท่ากนั และพยายามตอบสนองความตอ้งการทีสาํคญัทีสุดก่อนเสมอ 

2. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการในการรับรู้ขอ้มูลจากสิงเร้าภายนอกผา่นอวยัวะ
รับสัมผสั ความรู้สึกทีรับเขา้มาจะถูกตีความหมายโดยอาศยัประสบการณ์ และการเรียนรู้ ทาํให้
อินทรียมี์การตอบสนองต่อสิงเร้า การรู้สึกและการรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบทีสําคญัของการเกิด
พฤติกรรม ถา้การรู้สึกและการรับรู้บกพร้องหรือผิดพลาดยอ่มทาํให้พฤติกรรมของอินทรียที์ผิดไป
จากปกติ 

 ความหมายของการรับรู้ 
การรับรู้ เป็นกระบวนการซึงบุคคลเลือกจดัองคก์รและตีความขอ้มูลเพือกาํหนดภาพที

มีความหมาย การรับรู้เป็นสิงทีสําคญัมากในแง่การตลาด จนมีคาํกล่าวทีว่า “สงครามการตลาด 
ความจริงไม่ใช่สงครามสินคา้แต่เป็นสงครามการสร้างการรับรู้ (A marketing war is not a battle of 

product but a battle of perception)” ซึงหมายถึง การแข่งขนัทางดา้นการตลาดไม่ไดแ้ข่งขนักนัเพียง
ทาํใหสิ้นคา้ขายดีเท่านนั แต่จะแข่งขนักนัในดา้นการสร้างภาพพจน์ ใหดี้กวา่ในสินคา้ เช่น สินคา้ ก. 
เป็นสินค้าทีมีคุณภาพดีแต่นักการตลาดไม่ใส่ใจในการสร้างภาพพจน์ ปล่อยให้ผูบ้ริโภครับรู้
ภาพพจน์ของสินคา้ในแง่ร้าย หรือรับรู้ภาพพจน์ทีเป็นธรรมดาสามญัจนผูบ้ริโภคไม่เกิดความชืนชม 
ถึงแมว้่าสินคา้ของบริษทัจะดีแต่ก็ไม่อาจสร้างทศันคติทีดีให้เกิดแก่ผูบ้ริโภคได้ ในขณะเดียวกนั
สินค้า ข. เป็นสินค้าทีมีคุณภาพปานกลาง แต่นักการตลาดใส่ใจในการสร้างภาพพจน์ทีจะให้
ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ (Perception) ทีดี สินคา้ก็สามารถขายได ้(เสรี วงษม์ณฑา 2542 : 38 – 43) 

การรับรู้ เป็นเรืองทีเกียวกบัวิธีการทีบุคคลมีการมองหรือพิจารณาเกียวกบัตนเอง และ
โลกของบุคคลวา่เป็นอยา่งไร ซึงการรับรู้เป็นปัจจยัพืนฐาน เนืองจากความตอ้งการของบุคคลและ
แรงจูงใจต่าง ๆ คือ สิงทีบุคคลได้รับรู้และทาํให้บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ส่วนหนึงก็
เพราะบุคคลมีการรับรู้ทีแตกต่างกนั (ศุภร เสรีรัตน์ 2544 : 143) 

การรับรู้ หมายถึง ขบวนการทีเกิดขึนภายหลังจากทีสิงเร้ากระตุ้นการรู้สึกและถูก
ตีความเป็นสิงทีมีความหมายโดยใชค้วามรู้ ประสบการณ์และความเขา้ใจของบุคคล การรับรู้เป็นสิง
ทีตอ้งเรียนรู้ (Perception is Learned) ดงันนั ถา้ขาดการเรียนรู้หรือประสบการณ์จะมีเพียงการรับ
สัมผสัเท่านนั เช่น เด็กชายนิดไม่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์เกียวกบัคอมพิวเตอร์มาก่อน เพือนชี
ใหเ้ขาดูไดแ้ต่สัมผสัทางตาและทางหูเท่านนัแต่ไม่เกิดการรับรู้วา่สิงทีเห็นทางตาและไดย้ินทางหูนนั
คืออะไร (Bernstein 1999 : 72) 
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พฤติกรรมการรับรู้เป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิงแวดลอ้มทีต่อเนืองจากการรู้สึก 
สัมผสัรับรู้ เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิงเร้าทีผ่านเข้ามาในกระบวนการรู้สึก เมือ
เครืองรับหรืออวยัวะรับสัมผสั สัมผสัสิงเร้า เราจะเกิดความรู้สึกแลว้ส่งความรู้สึกนนัไปตีความหรือ
แปลความหมายกลายเป็นการรับรู้ 

นอกจากการรับรู้เป็นสิงทีตอ้งเรียนรู้แลว้ การรับรู้ยงัเป็นสิงเลือกสรร (Perception is 

selective) เราอยูท่่ามกลางสิงเร้ามากมายในขณะใดขณะหนึงเราไม่สามารถรับรู้ไปหมดทุกอยา่ง แต่
เราเลือกรับรู้สิงเร้าเป็นบางอย่าง เช่น ขณะทีเรากาํลังฟังคาํบรรยายของอาจารย์ถ้าเราสนใจคาํ
บรรยายนนั เราจะเลือกรับรู้เฉพาะเนือหาของคาํบรรยาย แต่จะไม่รับรู้สิงเร้ารอบตวั เช่น เพือนทีนงั
อยูข่า้ง ๆ ประตู หนา้ต่าง หรือคนทีเดินผา่นไปมา การเลือกสรรการรับรู้นนัขึนอยูก่บัองคป์ระกอบที
สาํคญั 2 ประการ คือ องคป์ระกอบอนัเนืองมาจากสิงเร้าและองคป์ระกอบดนัเนืองมาจากตวับุคคล 

องค์ประกอบของการรับรู้ 
องคป์ระกอบของการรับรู้ ประกอบดว้ย 

1. องค์ประกอบอนัเนืองมาจากสิงเร้าลกัษณะของสิงเร้าทีทาํให้เรารับรู้ไดท้นัทีหรือ
เป็นสิงเร้าทีสามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี ควรมีลกัษณะต่อไปนี 

1.1 ความเขม้และขนาด (Intensity and size) เช่น เสียงดงั แสงสวา่ง ขนาดใหญ่ ทาํ
ใหเ้ราเลือกรับรู้ไดม้ากกวา่สิงเร้าทีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม 

1.2 ความผิดแผกกนั (Contrast) ลองนึกถึงเวลาทีเราอ่านหนงัสือ ตวัหนงัสือทีอยู่
ในเครืองหมายคาํพูด “...” หรือเขียน ตวัเอน ลกัษณะทีผิดแผกดงักล่าวจะทาํให้เราเลือกรับรู้ได้
มากกวา่ลกัษณะปกติธรรมดา 

1.3 การกระทาํซาํ (Repetition) การกระทาํซาํ ๆ เช่น เรียกชือซาํเป็นครังที 2 หรือ 
ครังที 3 เราจะไดย้นิชือเราไดดี้เมือถูกเรียกซาํ 

1.4 การเคลือนไหว (Movement) สิงเร้าทีเคลือนไหวจ้ะดึงดูด การรับรู้ไดดี้กวา่สิง
เร้าทีไม่เคลือนไหว เช่น ป้ายโฆษณาทีมีตวัหนงัสือเป็นไฟวิงเคลือนไหวหรือไฟกะพริบจะดึงดูด
การรับรู้ไดดี้กวา่ป้ายโฆษณาทีไม่มีตวัหนงัสือเป็นไฟวิงเคลือนไหวหรือไฟกะพริบ หรือในกลุ่มคน
ทีนงันิงอยูถ่า้มีใครสักคนหนึงเคลือนไหวหรือลุกขึนยนืจะดึงดูดการรับรู้ขึนมาไดท้นัที 

1.5 ความแปลกใหม่ (Novelty) ความสนใจของบุคคลสามารถเปลียนไดด้ว้ยการ
เสนอสิงเร้าทีมีความแปลกใหม่ เช่น ถา้ท่านอ่านหนงัสือ ไดย้นิเสียงแตรไซเรนของรถดบัเพลิง แล่น
ผา่น ก็อาจทาํใหท้่านหยดุอ่าน และลุกไปทีหนา้บา้นของท่านได ้

1.6 การใชอิ้ทธิพลทางสังคม (Social Insinuations) เป็นการใชสิ้งของหรือบุคคลที
มีอิทธิพลทางสังคมกระตุน้ให้เกิดความสนใจ ทงันีเนืองจาก การทีคน ๆ หนึงหรือสิง ๆ หนึงไดรั้บ
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ความสนใจจากสังคมอยา่งมาก เช่น ในการโฆษณาสินคา้ บ่อยครังทีเสนอขอ้มูลว่าสินคา้นนักาํลงั
ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก หรือไดรั้บรองมาตรฐานจากองคก์รต่าง ๆ หรือไดรั้บคาํรับรองจากบุคคล
ทีมีชือเสียงบางคน เป็นตน้ 

2. องคป์ระกอบอนัเนืองมาจากตวับุคคลประกอบดว้ย 2 ส่วนทีสาํคญั คือ 

2.1 องคป์ระกอบทางดา้นสรีระ (Physiological Factors) เนืองจากอวยัวะรับสัมผสั
ของคนแต่ละคนมีความสามารถจาํกดั คือไม่สามารถทีจะตอบสนองสิงเร้าทุกชนิดได ้นอกจากนนั
สภาพของร่างกายในแต่ละช่วงเวลา ก็ยงัมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของตนเราดว้ย เช่น อายุ เมือเราอายุ
มากขึน สมรรถภาพในการรับสัมผสัจะลดน้อยลงไปดว้ย เช่น หู หลงัจากอายุ 20 ปี ความสามารถ
ในการฟังจะลดลง ความเมือยลา้ เมือร่างกายเกิดความเมือยลา้ จะทาํให้การรับรู้ผิดพลาดได ้อิทธิพล
ของสารเคมีบางประเภท เช่น แอลกอฮอล ์สามารถทาํใหส้มรรถภาพในการรับรู้เปลียนไปได ้

2.2 องคป์ระกอบดา้นจิตวทิยา (Psychological Factors) ไดแ้ก่ 

2.2.1 ความสนใจ (Interest) คนเราจะเลือกรับรู้ในสิงทีเราสนใจ เช่น ชาย
คนหนึงไปเทียวป่า คนหนึงเป็นนกัธรณีวิทยาก็จะสนใจประเภทของหินต่าง ๆ ในป่า ส่วนอีกคน
หนึงเป็นสมาชิกชมรมผูเ้ลียงนกก็จะสนใจสังเกตนกชนิดต่าง ๆ ทีมีในป่า 

2.2.2 ความคาดหวงั (Expectancy) ถา้เราคาดหวงัสิงใดไว ้การรับรู้ของเราก็
จะเป็นไปตามทีคาดหวงั 

2.2.3 ความตอ้งการ (Need) ความตอ้งการเป็นองคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกรับรู้มีการทดลองให้คนทีอยูใ่นภาวะหิว ดูภาพกาํกวมภาพหนึงซึงเห็นไม่ชดัเจนวา่เป็นรูป
อะไรกนัแน่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าเห็นเป็นภาพอาหารหรือคนกาํลงัรับประทานอาหาร 
เนืองจากความตอ้งการขณะนนัคือ ความตอ้งการอาหารเลยทาํใหรั้บรู้ไปตามความตอ้งการนนั 

2.2.4 การเห็นคุณค่า (Value) การรับรู้ขึนกบัการเห็นคุณค่าในสิงนันจาก
การทดลองใหเ้ด็กจากสถานะเศรษฐกิจต่างกนัประมาณขนาดของสตางคโ์ดยการวาดภาพ ซึงพบวา่
เด็กทีมีสถานะเศรษฐกิจตาํจะประมาณขนาดของสตางคใ์หญ่กวา่เด็กทีฐานะดี เนืองจากเด็กยากจน
ใหคุ้ณค่าของเงินหรือรับรู้คุณค่าของเงินสูงกวา่เด็กฐานะดี (Quinn 1985 : 33 – 34) 

3. การเรียนรู้ (Learning) เมือคนเรามีการรับรู้และแสดงออกก็จะมีการเรียนรู้ด้วย การ
เรียนรู้เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาในชีวิตของคน ซึงไม่เป็นการกล่าวเกินความจริงเลยวา่ การเรียนรู้
ในอดีตมีความสําคญัต่อพฤติกรรมของเราในปัจจุบนั การเรียนรู้เป็นสิงทีมีความยุง่ยากเพราะการ
เรียนรู้บางส่วนเป็นกิจกรรมสามญัแต่บางส่วนเป็นกระบวนการทีตอ้งวินิจฉัย เพราะเป็นลกัษณะ
ของนามธรรม จึงมีนกัจิตวิทยาบางท่านกล่าววา่ “การเรียนรู้เป็นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในระบบ
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ประสาท” หรือการเรียนรู้เป็นการกระทาํทีสามารถมองเห็นคาดคะเนได ้ซึงเป็นการแสดงให้เห็น
ความแตกต่างของการเรียนรู้ (อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ 2545 : 120) 
 

ความหมายของการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ คือ การเปลียนแปลงของบุคคลอนัมีผลเนืองมาจากการไดรั้บประสบการณ์

โดยการเปลียนแปลงนันเป็นเหตุทําให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม 
ประสบการณ์ทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม หมายถึงทังประสบการณ์ทางตรงและ
ประสบการณ์ทางออ้ม 

ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ทีบุคคลไดพ้บหรือสัมผสัดว้ยตนเอง เช่น เด็ก
เล็ก ๆ ทียงัไม่เคยรู้จกัหรือเรียนรู้คาํวา่ “ร้อน” เวลาทีคลานเขา้ไปใกลก้านาํร้อน แลว้ผูใ้หญ่บอกว่า
ร้อน และหา้มคลานเขา้ไปหา เด็กยอ่มไม่เขา้ใจและคงคลานเขา้ไปหาอยูอี่ก จนกวา่จะไดใ้ชมื้อหรือ
อวยัวะส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายไปสัมผสักานาํร้อน จึงจะรู้ว่ากานาํทีว่าร้อนนันเป็นอย่างไร 
ต่อไป เมือเขาเห็นกานาํอีกแลว้ผูใ้หญ่บอกวา่กานาํนนัร้อนเขาจะไม่คลานเขา้ไปจบักานาํนนั เพราะ
เกิดการเรียนรู้คาํว่าร้อนทีผูใ้หญ่บอกแล้ว เช่นนีกล่าวได้ว่า ประสบการณ์ตรงมีผลทาํให้เกิดการ
เรียนรู้เพราะมีการเปลียนแปลงทีทาํให้เผชิญกับสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิมในการมี
ประสบการณ์ตรงบางอยา่งอาจทาํให้บุคคลมีการเปลียนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือวา่เป็นการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ 

1. พฤติกรรมทีเปลียนแปลงเนืองจากฤทธิยา หรือสิงเสพติดบางอยา่ง 

2. พฤติกรรมทีเปลียนแปลงเนืองจากความเจบ็ป่วยทางกายหรือทางใจ 

3. พฤติกรรมทีเปลียนแปลงเนืองจากความเหนือยลา้ของร่างกาย 

4. พฤติกรรมทีเกิดจากปฏิกิริยาสะทอ้นต่าง ๆ 

ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ทีผูเ้รียนมิได้พบหรือสัมผสัด้วยตนเอง
โดยตรง แต่อาจไดรั้บประสบการณ์ทางออ้มจากการอบรมสังสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนงัสือ
ต่าง ๆ และการรับรู้จากสือมวลชนต่าง ๆ (ประดินนัท ์อุปรมยั 2540 : 121) 

การเรียนรู้เป็นการเปลียนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลซึงเกิดจากประสบการณ์ ดงันนั 
การเรียนรู้จึงเป็นประสบการณ์ทีบุคคลสะสมไว ้เช่น บางคนจะใชผ้งซักฟอกทีผสมมะนาว นาํยา
ลา้งจานผสมมะนาว เพราะเกิดการเรียนรู้วา่การใส่มะนาวช่วยให้สะอาดได ้บางคนไม่รับประทาน
เนือเพราะทราบว่าเนือววัทีมีเชือโรคแอนแทร็กซ์ ซึงอาจทําให้คนถึงตายได้ เหล่านีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ดงันนันกัการตลาดจึงมีหนา้ทีใส่ประสบการณ์การเรียนรู้เกียวกบัตราสินคา้
ทีถูกตอ้งใหก้บัผูบ้ริโภค (เสรี วงษม์ณฑา 2542 : 38 – 43) 
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ลกัษณะของการเรียนรู้ 
จะเห็นไดว้่าลกัษณะของการเรียนรู้ มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา โดยเป็นผลมาจาก

ความรู้ใหม่ทีไดรั้บ (จากการอ่าน การสังเกต หรือความคิด) หรือจากประสบการณ์ทีแทจ้ริง ซึงการ
เรียนรู้มีลกัษณะ ดงันี 

1. ความรู้ (Knowledge) เป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากการทีไดรั้บความรู้จากบุคคลอืน มี
บุคคลอืนมาบอกหรือสอน เช่น มีเพือนมาบอกวา่ใชร้ถยนตน์าํเขา้อยู ่ใชแ้ลว้รู้สึกดีมากคุม้ค่าและมี
ความปลอดภยัมาก 

2. ประสบการณ์ตรง (Direct experience) เกิดจากประสบการณ์ทีเราไดไ้ปพบเห็นสิง
ใดสิงหนึงดว้ยตนเอง เช่น เมือใชร้ถยนตที์ผลิตภายในประเทศแลว้มีความรู้สึกวา่สมรรถนะในการ
ขบัขีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ และเมือเปรียบเทียบจากการไดซื้อรถยนตน์าํเขา้ทีผลิตจากต่างประเทศมาใช้
กลบัมีความรู้สึกวา่สมรรถนะในการขบัขีดีกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั 

3. การโยงใย (Association) เป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากสิงทีเราเคยพบเห็นมาก่อนแลว้
นาํมาคิด เช่น เมือไดเ้ห็นและทดลองขบัรถยนตน์าํเขา้แลว้รู้สึกว่ามีเทคโนโลยีทีดีกวา่ก็คิดวา่มีการ
ประกอบทีใชว้สัดุทีทนัสมยัและแขง็แรงกวา่ (ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมี 2545 : 60) 

ขันตอนของการเรียนรู้ 
การเรียนรู้สามารถแบ่งออกได ้3 ขนัตอน ดงันี 

1. การรับรู้สิงใหม่ (Cognitive change) เป็นการเปลียนแปลงดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 
ของบุคคลจากสิงทีไม่เคยทราบมาก่อน เมือไดรั้บข่าวสารแลว้เกิดความรู้นนั 

2. การเปลียนแปลงทางด้านความรู้สึก  (Affective) เป็นการเปลียนแปลงด้าน
ความรู้สึกของบุคคลจากเดิมมีความรู้สึกชอบสินคา้ ก .นอ้ย แลว้เกิดการเปลียนความรู้สึกเป็นชอบ
มากขึน 

3. การเปลียนแปลงทางด้านพฤติกรรม (Behavior or motor skill) เป็นการ
เปลียนแปลงทางดา้นทกัษะจากทีไม่เคยปฏิบติัแลว้สามารถปฏิบติัได ้จากทีทาํไม่เป็นเปลียนเป็นมี
ความชาํนาญ 

การเปลียนแปลงทงั 3 ขนัตอน จะตอ้งเป็นไปตามขนัตอน กล่าวคือ ตอ้งเกิดความรู้
ก่อนจึงจะเกิดความชอบแลว้เกิดพฤติกรรม แต่ไม่จาํเป็นวา่จะตอ้งทาํทงั 3 ขนัตอนพร้อมกนั (ฉตัรา
พร เสมอใจ และมทันียา สมมิ 2545 : 62) 

4. บุคลิกภาพ (Personality) โดยทวัไปบุคลิกภาพของมนุษยเ์ป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล ซึงแสดงออกทางกิริยาท่าทาง ความรู้สึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนกิริยามารยาท 
และลกัษณะนิสัย 
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ความหมายของบุคลกิภาพ 

ไดมี้นกัจิตวิทยาศึกษาบุคลิกภาพของมนุษยใ์นแง่มุมต่าง ๆ ซึงจากการศึกษาคน้ควา้
ดงักล่าว จะทาํใหเ้ราเขา้ใจในมนุษยม์ากขึน และจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัตนให้เหมาะสมตาม
ควรแก่แต่ละบุคคล 

บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อนัทาํให้บุคคลนนัแตกต่างจาก
บุคคลอืน ๆ บุคลิกภาพประกอบดว้ย รูปสมบติั และคุณสมบติั รูปสมบติั หมายถึง รูป ร่างหน้าตา 
และการแต่งกาย คุณสมบติั หมายถึง ลักษณะนิสัยต่าง ๆ เช่น ความซือสัตย์ ความสุภาพ ความ
กระตือรือร้น เป็นตน้ (ดาํรงศกัดิ ชยัสนิทและสุนี เลิศแสวงกิจ 2540 : 3) 

บุคลิกภาพ คือ ลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลทีพฒันาขึนมาในระยะยาว ซึงมี
ผลกระทบต่อการกาํหนดรูปแบบในการโตต้อบ หรือตอบสนอง (Reaction) ทีไม่เหมือนกนั เช่น 
เมือเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บุคคลแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทีแตกต่างกัน ทงันีขึนอยู่กับ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ดงันนับุคลิกภาพจึงเป็นตวักาํหนดการตอบสนองของมนุษย ์(เสรี วงษ์
มณฑา 2542 : 38 - 43) 

บุคลิกภาพ คือ ลกัษณะเฉพาะของบุคคล ซึงเป็นสิงทีบ่งชีความเป็นปัจเจกบุคคล และ
เป็นสิงทีกําหนดลักษณะการมีปฏิสัมพนัธ์กับสิงแวดล้อมหรือสถานการณ์ของบุคคลนัน ซึง
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลนนั สามารถผนัแปรไปไดต้ามสถานการณ์ แต่ยงัคงแบบแผนพฤติกรรม
ทีเป็นลกัษณะเฉพาะ ทาํให้สามารถจาํแนกลกัษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพของแต่ละคนได ้(Allport 

1961 and Pervin 1980, อา้งถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร 2550) 
ลกัษณะทวัไปของบุคลกิภาพ 
ลกัษณะทวัไปของบุคลิกภาพ มีดงันี 

1. บุคคลแต่ละคน เมือเกิดขึนมาแล้วก็มีลกัษณะรูปร่างเป็นไปตามพนัธุกรรม เมือ
เติบโตขึนมาก็ไดพ้บปะเรียนรู้กบับุคคลอืน ๆ ในสังคม ทาํให้เกิดเป็นผลรวมของบุคลิกภาพในตวั
บุคคลขึน 

2. บุคลิกภาพเป็นลกัษณะพฤติกรรมส่วนรวมของบุคคล มิใช่เป็นพฤติกรรมเฉพาะ
อย่างคือไม่ใช่หมายถึงลกัษณะการพูด การแต่งกาย มารยาท การแสดงอารมณ์ หรือขนาดรูปร่าง 
ผิวพรรณ เพียงอย่างใดอย่างหนึง หากแต่หมายถึงทุกสิงทุกอย่างในตวัคนนันทีแสดงให้ปรากฏ
ออกมา 

3. บุคลิกภาพของบุคคลจะเป็นอย่างไรนนัขึนอยู่กบัการมองเห็นของบุคคลอืน เช่น 
บุคลิกภาพของบุคคลจะดีหรือไม่อยูที่คุณค่าของคนนนัทีมีต่อสังคมและสังคมมองเห็นความสําคญั
ของบุคคลนนัอยา่งไร เป็นตน้ 
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4. บุคลิกภาพ เกิดจากการทีบุคคลใชค้วามสามารถทีจะปรับตวัให้เขา้กบับุคคลอืนได ้
โครงสร้างของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่าง ๆ ทีถาวรฝังแน่นอยู่ในวิถี
ของการปรับตนซึงเป็นแบบแผนเฉพาะของแต่ละบุคคล 

ความสําคัญของบุคลกิภาพ 
บุคลิกภาพมีความสําคญัต่อบุคคลและการมีบุคลิกภาพทีดี ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ

ดงันี 

1. ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความเป็นจริงอย่างถูกต้องโดยไม่
บิดเบือนความจริง 

2. การแสดงอารมณ์ในลกัษณะและขอบเขตทีเหมาะสม การมีอารมณ์ทีไม่ดียอ่มเป็น
ผลร้ายต่อตนเองและบุคคลรอบขา้ง 

3. ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมเพราะตลอดชีวิตของคนเราตอ้ง
มีความสัมพนัธ์กบัผูอื้น เพือสวสัดิภาพอนัดีของมวลมนุษย ์

4. ความสามารถในการทาํงานทีอาํนวยประโยชน์ ทงันีเพือให้ไดม้าซึงการยกยอ่งนบั
ถือจากผูอื้น จะทาํใหเ้รารู้สึกวา่ตนเองมีประโยชน์ต่อสังคมหรือช่วยเหลือสังคมได ้

5. ความสามารถในการพฒันาคน สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอื้นไดใ้นทุกสถานการณ์ 
บุคลิกภาพมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวติของบุคคลในสังคมเป็นอยา่งมาก โดยพิจารณาในประเด็น
ต่าง ๆ ดงันี 

 5.1 ความมนัใจ ผูมี้บุคลิกภาพดีจะมีความมนัใจในการแสดงออกมากขึนทาํให้
กลา้แสดงออกเพราะคนอืน ๆ ทีพบเห็นจะใหค้วามสนใจและเชือมนั 

 5.2 การคาดหมายพฤติกรรม ถา้รู้วา่บุคคลนนัมีพฤติกรรมอยา่งไร จะทาํนายไดว้า่
ในสถานการณ์จะแสดงพฤติกรรมอยา่งไร 

 5.3 การยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลสามารถบอกไดว้า่บุคคลหนึงแตกต่าง
จากอีกบุคคลหนึงไดโ้ดยอาศยัการสังเกตดูพฤติกรรมทีเกิดขึนเป็นประจาํสมาํเสมอแก่ตวับุคคลนนั 
ๆ บุคลิกภาพช่วยให้สามารถจาํ รู้จกั เขา้ใจ บุคคลแต่ละคนได ้ตลอดจนรู้วิธีทีจะปรับตวัให้เขา้กบั
คนเหล่านนัได ้ทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในสังคม 

 5.4 การตระหนกัในเอกลกัษณ์ของบุคคล บุคลิกภาพทาํให้คนมีลกัษณะเฉพาะตวั
เป็นของตนเอง เป็นแบบอยา่งแก่เยาวชน 

 5.5 การปรับตวัให้เขา้กบัคนอืน ๆ การทีรู้บุคลิกภาพของบุคคลอืน ทาํให้ปรับตวั
กบัเขาไดง่้ายขึน เอาชนะศตัรูได ้แกปั้ญหาได ้
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 5.6 ความสําเร็จ คนทีมีบุคลิกภาพดี เป็นพืนฐานแห่งการศรัทธาเชือถือแก่ผูพ้บ
เห็นไดรั้บการช่วยเหลือ และไดรั้บความสะดวกสบายในการปฏิบติัหนา้ทีการงาน 

 5.7 การยอมรับของกลุ่ม คนทีมีบุคลิกภาพดีย่อมเป็นทียอมรับของคนทัวไป  
ใคร ๆ ก็เรียกร้องต้องการ ชอบทีจะให้อยู่ในกลุ่ม ทาํให้เกิดความมนัคงทางจิตใจจะเห็นได้ว่า 
บุคลิกภาพนันมีความสําคัญและเป็นทียอมรับของคนทัวไปว่า เป็นส่วนหนึงทําให้บุคคลมี
ความสําเร็จในอาชีพและเป็นทีรัก ศรัทธาของบุคคลรอบขา้ง สามารถแก้ปัญหาได้ถูกตอ้ง เป็น
แบบอยา่งทีดีแก่ผูพ้บเห็น (กนัยา สุวรรณแสง 2533 : 4 - 5) 

ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อบุคลกิภาพ 
บุคลิกภาพของบุคคลไดพ้ฒันาโดยอาศยัปัจจยัหลายประการทีรวมกนั ซึงทาํให้แต่ละ

คนมีลกัษณะเฉพาะตวัทีแตกต่างกนัออกไป ซึงพนัธุกรรมและสิงแวดลอ้มมีอิทธิพลร่วมกนั ในการ
กาํหนดบุคลิกภาพของบุคคล มีรายละเอียดดงันี 

1. พนัธุกรรม (Heredity) เป็นลกัษณะทางร่างกายและพฤติกรรมของบุคคลทีไดรั้บ
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษโดยการสืบสายโลหิต ทีสามารถกาํหนดได้อย่างชดัเจน เช่น รูปร่าง 
โครงสร้างหมู่เลือด สัดส่วนของร่างกาย เพศ และโรคบางชนิด ตลอดจนความสามารถพิเศษ 
ความสามารถทางดา้นสติปัญญา และความถนดั 

2. สิงแวดล้อม (Environment) เป็นอิทธิพลของทุกสิงทุกอย่างทีมีผลต่อบุคคล
ภายหลงัการเกิด มีความสาํคญัในการปรับปรุงบุคลิกภาพทีไดรั้บจากพนัธุกรรมใหดี้ขึนหรือเลวลงก็
ได ้เช่น ความตอ้งการ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์และความเชือมนัในตนเอง เป็นตน้ บุคคล
จะมีพฤติกรรมเช่นไรนนัย่อมขึนกบัการเรียนรู้และประสบการณ์ทีไดรั้บ (นิภา นิธยายน และสุภทั
ทา บิณฑะแพทย ์2532 : 78 - 79) โดยประสบการณ์แบ่งได ้2 ชนิด คือ 

 2.1 ประสบการณ์ร่วม หมายถึง ประสบการณ์ทีบุคคลในสังคมและวฒันธรรมนนั 
ๆ ได ้รับเหมือนกนั เช่น ค่านิยมในสังคม และหลกัในการดาํเนินชีวติโดยทวัไป เป็นตน้ 

 2.2 ประสบการณ์เฉพาะ หมายถึง ประสบการณ์ของบุคคลแต่ละคนในสังคมหนึง 
ๆ ไดรั้บมาไม่เหมือนกนั เป็นไปตามแบบฉบบัของตนโดยเฉพาะ เช่น คนทีประสบอุบติัเหตุ ก็มี
ประสบการณ์ส่วนตวั คนไม่เคยประสบอุบติัเหตุ ก็ไม่มีประสบการณ์เรืองนี เป็นตน้ 

สรุปได้ว่าบุคลิกภาพและการปรับตวัของบุคคลจะถูกหล่อหลอมขึนจากพนัธุกรรม 
และสิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัทีสาํคญั 

5. ทศันคติ (Attitude) โดยทวัไปแล้วทศันคติเป็นเรืองของผลกระทบทีเกิดจากอารมณ์
ของบุคคลทีมีต่อสิงใด ๆ ไม่ใช่เรือง่ายเลยทีจะสามารถเขา้ถึงพืนฐานอารมณ์ของบุคคลทวัไปได ้
เพราะไม่อาจสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง อย่างไรก็ตามพฤติกรรมทีแสดงออกมาให้เห็นเป็นผลมาจาก
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ทศันคติทีแตกต่างกนั ซึงพฤติกรรมทีแสดงออกมาอาจจะเป็นเครืองชกันาํทีดีหรือไม่ดีของทศันคติก็
ได ้ฉะนนั จึงตอ้งพยายามทีจะเขา้ใจทศันคติ เพราะทศันคติจะเป็นตวัชกันาํไปสู่การกระทาํทีเกิดขึน 
ทุก ๆ วนัของผูบ้ริโภค (ศุกร เสรีรัตน์ 2544 : 171) 

ความหมายของทศันคติ 
ทศันคติ คือ ความรู้สึก ท่าที ความคิดเห็น และพฤติกรรมของคนงานทีมีต่อเพือน

ร่วมงาน ผูบ้ริหาร กลุ่มคน องค์กรหรือสภาพแวดล้อมอืน ๆ โดยการแสดงออกในลกัษณะของ
ความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ (พงศ ์หรดาล 2540 : 42) 

ทศันคติ คือ การประเมินความพอใจหรือไม่พอใจความรู้สึกและท่าทีความรู้สึกของ
คนเรามีต่อความคิดหรือสิงใดสิงหนึง ทศันคติเป็นสิงทีนํามาซึงการปฏิบัติของผูบ้ริโภค เช่น 
ผูบ้ริโภคมีทศันคติว่าการออกไปนอกบา้นนันน่าเบือ ดงันันถ้ามีใครมาชวนไปดูภาพยนตร์จึงมี
โอกาสทีจะตอบปฏิเสธสูงมาก ในทาํนองกลบักนัถา้ผูบ้ริโภคคิดวา่การอยูบ่า้นน่าเบือ ถา้มีเพือนมา
ชวนไปดูภาพยนตร์ก็จะไปกบัเขาทนัที เพราะมีความพร้อมทีจะกระทาํ (Readiness to act) สิงทีจะ
เขา้มากาํหนดทศันคติ (Attitude) มี 3 ประการ คือ 1) ความรู้ 2) ความรู้สึก 3) แนวโนม้ของนิสัยหรือ
ความพร้อมทีจะกระทาํ (Readiness to act) ทงั 3 ประการนีเป็นสิงทีนักการตลาดพยายามจะ
เปลียนแปลงโดยผูบ้ริโภคคนใดทีมีทศันคติทีดีต่อสินคา้เราก็พยายามรักษาเอาไว ้แต่ถา้ผูบ้ริโภคคน
ใดมีทศันคติทีไม่ดีต่อสินคา้เราก็พยายามจะเปลียนทศันคติของเขาใหช้อบสินคา้ของเราในทีสุด การ
เปลียนแปลงทศันคติของมนุษยเ์ป็นงานทียากมากของนกัการตลาด จากกรณีนีมกัจะมีคนชอบพูดวา่
การทีนักการตลาดไปเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เป็นงานทียากกว่าการตลาดทีตาม
พฤติกรรมบุคคล ตวัแทนบุคคลทีเปลียนแปลงพฤติกรรมถือวา่เป็นตวัแทนกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคม (Socializing agent) โดยเราอาจแบ่งการตลาดไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

1. การตลาดแบบปรับตวัตามความตอ้งการของตลาด (Adaptive marketing) เป็น
การตลาดแบบปรับตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยศึกษาจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคแลว้ปรับตวัตาม
การตลาดแบบนีง่ายกวา่ใชง้บประมาณนอ้ยกวา่ เพราะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภครองรับการกระทาํ
ขององค์กรอยู่แลว้ เช่น ทาํไมเบียร์สิงห์ จึงตอ้งผลิตสิงห์โกลด์ออกจาํหน่าย ทงันีก็เพราะทศันคติ
ของผูบ้ริโภคเปลียนไปจากเดิม เพราะการทีผูบ้ริโภคไม่เคยคาํนึงถึงจาํนวนแคลอรีในเบียร์ว่ามี
จาํนวนมากน้อยเท่าไร แต่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีทศันคติต่อการดืมเบียร์เปลียนไปโดยคาํนึงถึง
สุขภาพมากขึน จึงมีพฤติกรรมตอ้งการดืมเบียร์ทีมีแคลอรีตาํ จาํนวนดีกรีตาํ เบียร์สิงห์จึงมีไลทเ์บียร์ 
ออกมาป้องกนัไม่ให้คู่แข่งขนัทีมีดีกรีอ่อนกวา่มาแยง่ส่วนครองตลาดไป เหล่านีเป็นการตลาดแบบ
ปรับตวัตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคซึงนกัการตลาดส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจะปฏิบติัตาม 
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2. การตลาดแบบจงใจเปลียนแปลงผู ้บริโภค (Manipulative marketing) เป็น
การตลาดทีเปลียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภค สินค้าทีจะใช้การตลาดแบบจงใจเปลียนแปลง
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ทีนาํสังคม โดยก่อนทีจะมีสินคา้ดงักล่าวสังคมไม่มีทศันคติทีดี
เกียวกบัสินคา้นนั แต่เมือมีสินคา้เขา้มาสนองความตอ้งการก็จะเป็นสิงทีจะเปลียนแปลงทศันคติให้
เกิดความตอ้งการและพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ เช่น การรณรงคก์ารใชน้าํมนัไร้สารตะกวัในประเทศ
ไทยประสบความสาํเร็จเนืองจากมีการร่วมกนัทุกสือ และรัฐบาลให้ความร่วมมือโดยการลดภาษีให้
ตลอดจนการใชม้าตรการดา้นกฎหมายให้จาํหน่ายเฉพาะนาํมนัไร้สารตะกวั เหตุนีจึงทาํให้เกิดการ
เปลียนแปลงทางสังคม จะเห็นไดว้า่การเปลียนแปลงทศันคติของผูบ้ริโภคตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
กนัจากหลายฝ่าย (เสรี วงษม์ณฑา 2542 : 38 - 43) 

ทศันคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตทีเกียวขอ้งกบัความคิด ความรู้สึก และแนวโนม้
ของพฤติกรรมบุคคลทีมีต่อบุคคล สิงของ สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึงและ
สภาวะความพร้อมทางจิตนีจะตอ้งอยูน่านพอสมควร (ศกัดิไทย สุรกิจบวร 2545 : 138) 

ลกัษณะของทศันคติ 
เนืองจากว่านักจิตวิทยาได้ศึกษาในความหมายทีแตกต่างกนั ดงันัน จึงควรกล่าวถึง

ลกัษณะรวม ๆ ของทศันคติทีทาํให้เกิดความเขา้ใจทศันคติให้ดีขึน ซึงลกัษณะของทศันคติ สรุปได้
ดงันี 

1. ทศันคติเป็นสิงทีเรียนรู้ได ้

2. ทศันคติมีลกัษณะทีคงทนถาวรอยูน่านพอสมควร 

3. ทศันคติมีลกัษณะของการประเมินค่าอยูใ่นตวั คือ บอกลกัษณะ ดี - ไม่ดี ชอบ - ไม่
ชอบ เป็นตน้ 

4. ทศันคติทาํใหบุ้คคลทีเป็นเจา้ของพร้อมทีจะตอบสนองต่อทีหมายของทศันคติ 

5. ทศันคติบอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัสิงของ และบุคคล
กบัสถานการณ์ นนัคือ ทศันคติยอ่มมีทีหมายนนัเอง 

องค์ประกอบของทศันคติ 
ทศันคติ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงันี 

1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเชือ
เชิงการประเมินเป้าหมาย โดยอยูบ่นพืนฐานของความเชือ จินตนาการ และการจาํ 

2. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึก
ในทางบวก หรือลบ หรือทงับวกและลบต่อเป้าหมาย 
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3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มของ
พฤติกรรมหรือแนวโนม้ของการแสดงออกต่อเป้าหมาย (Sharon and Saul 1996 : 370) ทศันคติเป็น
ส่วนทียึดติดแน่นกบับุคลิกภาพของบุคคลเรา ซึงบุคคลเราจะมีทศันคติทีเป็นโครงสร้างอยู่แล้ว 
ทางดา้นความรู้สึก ความเชือ อนัใดอนัหนึง โดยทีองคป์ระกอบนีจะมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั 
ซึงหมายความว่า การเปลียนแปลงในองค์ประกอบหนึงทําให้เกิดความเปลียนแปลงในอีก
องคป์ระกอบหนึง ซึงทศันคติ 3 องคป์ระกอบมีดงันี (Gibson 2000 : 103) 

 3.1 ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก ของทศันคติ 
คือ การไดรั้บการถ่ายทอด การเรียนรู้มาจากพอ่ แม่ ครู หรือกลุ่มของเพือน ๆ 

 3.2 ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของ
ทศันคติจะประกอบด้วย การรับรู้ของบุคคล ความคิดเห็น และความเชือของบุคคล หมายถึง 
กระบวนการคิด ซึงเนน้ไปทีการใชเ้หตุผล และตรรกะ องคป์ระกอบทีสาํคญัของความรู้ ความเขา้ใจ 
คือความเชือในการประเมินผลหรือความเชือทีถูกประเมินผลไวแ้ลว้โดยตวัเองประเมิน ซึงความเชือ
เหล่านีจะแสดงออกมาจากความประทบัใจในการชอบหรือไม่ชอบ ซึงบุคคลเหล่านันรู้สึกต่อ
สิงของ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง 

 3.3 พฤติกรรม (Behavioral) องคป์ระกอบดา้นความรู้ ความเขา้ใจของทศันคติ จะ
หมายถึง แนวโน้มหรือความตงัใจ (intention) ของคนทีจะแสดงบางสิงบางอย่างหรือทีจะกระทาํ 
(ประพฤติ) บางสิงบางอย่างต่อคนใดคนหนึง สิงใดสิงหนึง ในทางใดทางหนึง เช่น เป็นมิตร ให้
ความอบอุ่น กา้วร้าว เป็นศตัรู เป็นตน้ โดยทีความตงัใจนีอาจจะถูกวดัหรือประเมินออกมาได ้จาก
การพิจารณาองคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรมของทศันคติ 

สาํหรับ Schermerhorn กล่าววา่ ทศันคติ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงันี 

1. องค์ประกอบดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Component) คือ ทศันคติทีจะ
สะทอ้นให้เห็นถึงความเชือ ความคิดเห็น ความรู้และขอ้มูลทีบุคคลคนหนึงมี ซึงความเชือจะแสดง
ใหเ้ห็นถึงความคิดของคนหรือสิงของ และขอ้สรุปทีบุคคลไดมี้ต่อบุคคลหรือสิงของนนั ๆ เช่น งาน
ของฉนัขาดความรับผดิชอบ เป็นตน้ 

2. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) คือ ความรู้สึกเฉพาะ
อยา่งซึงเกียวขอ้งกบัผลกระทบส่วนบุคคล ซึงไดจ้ากสิงเร้าหรือสิงทีเกิดก่อนทาํใหเ้กิดทศันคตินนั ๆ 
เช่น ฉนัไม่ชอบงานของฉนั เป็นตน้ 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความตังใจทีจะ
ประพฤติในทางใดทางหนึง โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือ ทศันคติ
ของบุคคล เช่น ฉนักาํลงัไปทาํงานของฉนั เป็นตน้  (Schermerhorn 2000 : 76) 
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หน้าทขีองทศันคติ 
Katz (อา้งถึงใน Bitta 1993 : 425) ไดก้ล่าวถึงหนา้ทีของทศันคติทีสําคญั 4 ประการ 

ดงันี 

1. หนา้ทีในการปรับตวั (Adjustment function) ทศันคติช่วยให้เราปรับตวัเขา้หาสิงที
ทาํใหไ้ดรั้บความพึงพอใจหรือไดร้างวลัขณะเดียวกนัก็หลีกเลียงต่อสิงทีไม่ปรารถนาไม่พอใจหรือ
ใหโ้ทษ นนัคือยึดแนวทางทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากทีสุด และหลีกเลียงสิงทีเป็นโทษให้
เกิดนอ้ยทีสุด ซึงช่วยในการปรับตวัของแต่ละบุคคลให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพือให้บุคคล
เหล่านนัเกิดความพอใจ คือ เมือเราเคยมีประสบการณ์ต่อสิงใดสิงหนึงมาก่อน และเราไดป้ระสบกบั
สิงนนัอีก เราจะพฒันาการตอบสนองของเราในทิศทางทีเราตอ้งการ 

2. หน้าทีในการป้องกนัตน (Ego - defensive function) ทศันคติช่วยปกป้อง
ภาพลกัษณ์แห่งตน (ego or self image) ต่อความขดัแยง้ทีเกิดขึนภายในจิตใจ และแสดงออกมา เป็น
กลไกทีป้องกนัตนเอง ใช้ในการปกป้องตวัเองโดยการสร้างความนิยมนบัถือตนเอง หลีกเลียงจาก
สิงทีไม่พอใจ หรือสร้างทศันคติขึนมาเพือรักษาหนา้ 

3. หนา้ทีในการแสดงออกของค่านิยม (Value expressive function) ในขณะทีทศันคติ
ทีปกป้องตนเอง ได้สร้างขึนเพือปกป้องภาพลกัษณ์ของตนเอง หรือเพือปิดบงัทศันคติทีแทจ้ริง
ไม่ให้ปรากฏ แต่ ทศันคติทีทาํหน้าทีแสดงออกถึงค่านิยมจะพยายามแสดงลกัษณะทีแทจ้ริงของ
ตนเองทาํหน้าทีให้บุคคลแสดงค่านิยมของตนเอง เป็นการแสดงออกทางทศันคติทีจะสร้างความ
พอใจให้กบับุคคลทีแสดงทศันคตินันออกมา เพราะเป็นการแสดงค่านิยมพืนฐานทีแต่ละบุคคล
พอใจ 

4. หนา้ทีในการแสดงออกถึงความรู้ (Knowledge function) มนุษยต์อ้งการเกียวขอ้ง
กบัวตัถุต่าง ๆ รอบขา้ง ดังนัน จึงตอ้งแสวงหาความมนัคง ความหมาย ความเขา้ใจเกียวกับสิง
เหล่านัน ทศันคติจะเป็นสิงทีใช้ประเมิน และทาํความเข้าใจเกียวกับสภาพแวดล้อมและเป็น
มาตรฐานเพือเปรียบเทียบ หรือเป็นขอบเขตแนวทางสําหรับอา้งอิงเพือหาทางเขา้ใจให้สามารถ
เขา้ใจโลกและสิงแวดล้อมไดง่้าย ๆ ขึน เพราะคนเราได้รับรู้แล้วครังหนึงก็จะเก็บประสบการณ์
เหล่านนั ๆ ไวเ้ป็นส่วน ๆ เมือเจอสิงใหม่จะนาํประสบการณ์ทีมีอยูเ่ดิมมาเป็นกรอบอา้งอิงวา่สิงใด
ควรรับรู้ สิงใดควรหลีกเลียง ซึงทศันคติช่วยให้คนเราเขา้ใจสิงแวดลอ้มต่าง ๆรอบตวัเรา โดยเรา
สามารถตีความ หรือประเมินค่าสิงทีอยูร่อบตวัเราได ้
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ประเภทของทศันคติ 
การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1. ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อสิงแวดล้อมในทางทีดี 
หรือยอมรับ ความพอใจ เช่น นกัศึกษาทีมีทศันคติทีดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการ
ใหบุ้คคลไดมี้อิสระทางความคิด 

2. ทศันคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อ
สิงแวดลอ้มในทางทีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย เช่น นิดไม่ชอบคนเลียงสัตว ์เพราะเห็น
วา่ทารุณสัตว ์

3. การไม่แสดงออกทางทศันคติ หรือมีทศันคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ มี
ทศันคติเป็นกลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเรืองนนัๆ หรือในเรืองนนั ๆ เราไม่มี
แนวโนม้ทศันคติอยูเ่ดิมหรือไม่มีแนวโนม้ทางความรู้ในเรืองนนั ๆ มาก่อน เช่น เรามีทศันคติทีเป็น
กลางต่อตูไ้มโครเวฟ เพราะเราไม่มีความรู้เกียวกบัโทษหรือคุณของตูไ้มโครเวฟมาก่อน 

จะเห็นไดว้่าการแสดงออกของทศันคตินนั เกิดจากการก่อตวัของทศันคติทีสะสมไว้
เป็นความคิดและความรู้สึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ตามทศันคติต่อสิงนัน 
(ดารณี พานทองพาลุสุข และสุรเสกข ์พงษห์าญยทุธ 2542 : 43) 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัปัจจยัทางจิตวิทยาดา้นต่าง ๆ จะช่วยให้ทราบถึง
ลกัษณะของผูบ้ริโภคว่ามีลกัษณะและความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ในการตดัสินใจในการซือสินคา้
นนัๆ  วา่ไดรั้บอิทธิพลจากสิงใดบา้ง ซึงจะทาํให้สามารถนาํขอ้มูลจากการวิจยัครังนีไปช่วยในการ
จดัสิงทีทาํให้เกิดแรงจูงใจ และสิงกระตุน้ทางการตลาดทีเหมาะสม และเขา้ใจถึงปัจจยัทีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซือสินคา้ของผูบ้ริโภค เพือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้
ไดม้ากทีสุด 

 

5.  ประวตัิความเป็นมาของ ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั เริมเปิดดาํเนินการครังแรก เมือวนัที 14 มีนาคม 2509 โดยการควบ
กิจการของธนาคารเกษตร จาํกดั และธนาคาร มณฑล จาํกดั ซึงเป็นธนาคารพาณิชยที์มีรัฐบาลเป็นผู ้
ถือหุน้ใหญ่เขา้เป็นธนาคารเดียวกนั ตามนโยบายของรัฐบาล และไดใ้ชชื้อใหม่วา่ “ธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั” ใชชื้อภาษาองักฤษวา่ “ KRUNG THAI BANK LIMITED” ใชส้ัญลกัษณ์ “นกวายุภกัษ์” ซึง
เป็นเครืองหมายของกระทรวงการคลงั เป็นสัญลกัษณ์ประจาํของธนาคารจนถึงปัจจุบนัในระยะแรก
ของการก่อตงั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั ไดใ้ชส้ถานทีสํานกังานใหญ่ของธนาคารเกษตร จาํกดั ซึงอยู่
ทีถนนเยาวราช เป็นทีทาํการสํานกังานใหญ่ มีสาขารวม 81 แห่ง จาํนวนพนกังาน 1,247 คน ยอด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
47 

 

สินทรัพยร์วม 4,582.10 ลา้นบาท ยอดเงินฝากรวม 4,442.20 ลา้นบาท และทุนจดทะเบียน 105 ลา้น
บาท วตัถุประสงค์ของการรวมธนาคารทงัสองเพือให้เป็นธนาคารของรัฐทีมีฐานะทางการเงินที
มนัคง สามารถคุ้มครองผูฝ้ากเงินและบริการลูกค้าได้กวา้งขวางขึน ตลอดจนสามารถอาํนวย
ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึนด้วยผลการดาํเนินงานของธนาคารได้
ขยายตวัเติบโตขึนมาเป็นลาํดบั ทาํให้อาคารสํานกังานใหญ่เดิมคบัแคบลงจนเกิดความไม่สะดวก
และไม่คล่องตวัในการปฏิบติังาน ธนาคารจึงไดย้า้ยทีทาํการสาํนกังานใหญ่ มาตงัอยู ่ณ อาคารเลขที 
35 ถนนสุขมุวทิ เมือวนัที 26 พฤศจิกายน  
 2525 และได้ใช้เ ป็นทีทําการสํานักงานใหญ่มาจนถึงปัจจุบันความก้าวหน้าของ
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) นับตงัแต่ปี พ.ศ. 2509 ทีธนาคารกรุงไทย จาํกดั ไดเ้ริมดาํเนิน
กิจการมา ธนาคารกรุงไทยไดเ้ติบโตขึนอย่างมนัคง และรวดเร็ว มีการปรับปรุง และขยายองค์กร 
งานใหม่ทงัในสํานักงานใหญ่และสาขา ซึงทาํให้ธนาคารสามารถให้บริการตอบสนองความ
ตอ้งการ ของลูกคา้ไดม้ากยงิขึน 

 ในเดือนมีนาคม 2530 ธนาคารกรุงไทย ได้รับมอบหมายให้เข้าไปช่วยบริหารงานใน
โครงการ 4 เมษา ต่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเน้นการบริหารในเชิงธุรกิจ ต่อมาเมือวนัที 
17 สิงหาคม 2530 ธนาคารกรุงไทย ได้รับโอนสินทรัพยแ์ละหนีสินของธนาคารสยาม จาํกดั มา
บริหารตามนโยบายของกระทรวงการคลงั เนืองจากการดาํเนินธุรกิจของธนาคารสยามมีปัญหา
หลายด้านทีไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะอนัสัน ทาํให้เป็นภาระทีรัฐบาลจะตอ้งจดัการให้ความ
ช่วยเหลือ  ซึงไม่ทราบจะสินสุดเมือใด  และหลังจากการรวมกับธนาคารสยามแล้ว  ทําให้
ธนาคารกรุงไทยมีสินทรัพยม์ากเป็นอนัดบัสองของประเทศ สามารถจะสนองตอบนโยบาย การเงิน
การคลงัของประเทศ และแสดงบทบาทความเป็น “ธนาคารนาํ” (LEAD BANK) ได ้

 กระทงัปี พ.ศ.2531 ธนาคารกรุงไทยจดัเป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งเดียว ทีมีสาขาอยูค่รบทวั
ทุกจงัหวดัของประเทศ และยงัมีแผนงานจะขยายสาขาเพิมขึนอีก โดยเนน้การเปิดสาขาในเขตรอบ
นอกทีความเจริญกาํลงัขยายตวัออกไปซึงทาํใหธ้นาคารสามารถ ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วยงิขึน 

 ปี 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตาํขึนภายในประเทศ และไดส่้งผลกระทบให้สถาบนัการเงิน
จาํนวนมากตอ้งถูกสังปิดกิจการ ทางการไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเนือง และเมือวนัที 14 
สิงหาคม 2541 รัฐมนตรี วา่การกระทรวงการคลงั นายธารินทร์ นิมมาเหมินต ์ไดป้ระกาศมาตรการ
ฟืนฟูระบบสถาบนัการเงิน โดยให้ธนาคารกรุงไทยรับโอนสินทรัพยแ์ละหนีสินทีดีของธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยก์าร และรับโอนสินทรัพย  ์หนีสิน สาขาและพนักงานของ ธนาคารมหานคร 
พร้อมให้ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียนอีก 185,00 ลา้นบาท เป็น 219,850 ลา้นบาท เสนอขายแบบ
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เฉพาะเจาะจงให้กองทุนจดทะเบียนอีก 185,000 ลา้นบาท เป็น 219,850 ลา้นบาท เสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหก้องทุนเพือการฟืนฟูระบบสถาบนัการเงิน เพือรองรับการควบโอนกิจการในครังนี 

 นอกจากนี ธนาคารกรุงไทยยงัไดน้าํเทคโนโลยีทนัสมยั มาใช้กบังานให้บริการแก่ลูกคา้ 
และการปฏิบติังานภายในธนาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิง การติดตงัระบบออนไลน์และเครืองเอทีเอ็ม
ซึงธนาคารกรุงไทยนบัเป็นธนาคารแรกทีสามารถติดตงัไดค้รบ 73 จงัหวดัทวัประเทศตงัแต่เดือน
มิถุนายน 2531 และในปี 2552 ไดติ้ดตงัเครืองเอทีเอ็มเพิมขึนไม่นอ้ยกวา่ 50  เครือง จากทีมีอยูเ่ดิม 
171 เครือง ทาํใหธ้นาคารสามารถใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของธนาคาร ได้อย่างรวดเร็วและกวา้งาขวาง ปัจจุบนัธนาคารมีเครืองเอทีเอ็ม
ใหบ้ริการอยูท่วัประเทศกวา่ 800 เครือง และเปิดให้บริการตลอด 24 ชวัโมง ขณะเดียวกนัธนาคารก็
ไดข้ยายขอบข่ายการให้บริการด้าน Self Service Banking ออกไปอีก เพือเพิมช่องทางในการ
ให้บริการลูกคา้ให้สะดวกและรวดเร็วยิงขึน โดยเปิดให้มีบริการ Telebanking Corporate Banking 

การเป็น Payment Gateway สาํหรับธุรกิจ   E - commerce บริการ Internet Banking และอืนๆ 

 ความกา้วหน้า ทีสําคญัคือ การนาํหุ้นของธนาคาร เขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เมือวนัที 26 มิถุนายน 2532 นบัเป็น รัฐวสิาหกิจ แห่งแรกทีนาํหุน้เขา้ซือ - ขาย ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
โดยไดเ้ริมเปิดการซือ-ขายในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย นนั ทาํให้เกิดผลดีทีเห็นไดช้ดั 3 
ประการ คือ 

 ประการทีหนึง เป็นการส่งเสริมการออมและการลงทุนของประเทศ ตามนโยบายทีรัฐบาล
วางไว ้

 ประการทีสอง เป็นการกระจายหุ้นของธนาคารกรุงไทย ไปสู่มหาชนซึงช่วยให้เกิด ความ
คล่องตวัในการระดมทุนมาใช ้ในกิจการ 

 ประการทีสาม เป็นการเพิมสินคา้ใหม่ให้กับตลาดทรัพย์ แห่งประเทศไทยอนัเป็นการ
ส่งเสริมตลาดทุนภายในประเทศใหข้ยายตวัมากขึน 
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6. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
ขวญัเนตร คุณวรรณธร (2551) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกสมคัร

บตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีบตัรเครดิตทีใชป้ระจาํ
เฉลีย 1.96 บตัรและมีการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตเฉลียอยูที่ 5.89 ครังต่อเดือน และให้ความสําคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นในระดบัมาก โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นราคาเป็นอนัดบั 1 
มีค่าเฉลีย 4.45 รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลีย 4.28 การทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
ผูบ้ริโภคทีมีเพศแตกต่างกนัให้ความสําคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑ์แตกต่างกัน 
ผูบ้ริโภคทีมีการศึกษาแตกต่างกนัให้ความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาและดา้น
การส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ส่วนดา้นอืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง สําหรับปัจจยัดา้นอายุ อาชีพ 
และรายได ้ไม่พบความแตกต่างในการใหค้วามสาํคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้น 

วภิารัตน์ ศรีเทพ (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉลียต่อเดือน ระหวา่ง 10,000 - 20,000 
บาท รูปแบบทีใชบ้ริการส่วนใหญ่คือบริการขดัหนา้ นวดหนา้ โดยมีเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการส
ปาเพือผ่อนคลายจากการทาํงานและตอ้งการรักษาสุขภาพ การให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนผสม
ทางการตลาด พบวา่ใหค้วามสาํคญัในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมากทีสุด ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาดและดา้นกระบวนการทาํงานอยู่ในระดบัมาก พฤติกรรมการ
ใชส้ปาส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อครัง สูงสุด 2,500 บาท มีความถีในการใช ้2 ครังต่อเดือน ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา คือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการทางกายภาพ ส่วนปัจจยัทีไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการสปาคือดา้นกระบวนการในการทาํงานและดา้นช่องทางการจาํหน่าย 

สุทธินี แยม้บาน (2551) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ธุรกิจสายการบิน บีพีแอร์ ในจงัหวดัลาํปาง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 51.3 
มีอาย ุ51 ปีขึนไปร้อยละ 64.0 มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพือการเขา้อบรม/สัมมนา ร้อยละ 46.7 
ความถีในการเดินทางเดือนละ 1 ครังร้อยละ 44.7 สํารองทีนงัทางโทรศพัท์ ร้อยละ 18.0 ผูมี้ส่วน
ตดัสินใจเลือกสายการบินคือตวัผูโ้ดยสารเอง ร้อยละ 64.0 การให้ความสําคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดมากทีสุดในแต่ละดา้นพบว่า ด้านกระบวนการในการทาํงานคือสามารถเลือกทีนงับน
เครืองตามความพอใจมีค่าเฉลียสูงสุด ค่าเฉลีย 3.43 ดา้นราคาคือความคุม้ค่ากบัค่าธรรมเนียมบริการ
มีค่าเฉลียสูงสุดค่าเฉลีย  3.08 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายคือสํารองทีนังหรือซือบัตรทาง
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลียสูงสุดค่าเฉลีย 3.63 ด้านกระบวนการทางกายภาพคือเครืองแต่งกายของ
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พนกังานตอ้นรับบนเครืองบินมีค่าเฉลียสูงสุด ค่าเฉลีย 3.62 ดา้นพนกังานคือพนกังานพูดจาสุภาพมี
ค่าเฉลียสูงสุดค่าเฉลีย 3.92 ดา้นผลิตภณัฑ์ คือการสํารองทีนงัหรือซือบตัรมีหลายวิธีและเทียวบิน
เดินทางตามกาํหนดเวลา ค่าเฉลียสูงสุด ค่าเฉลีย 3.44 สาํหรับขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ 1. 
ควรติดตงัระบบการขายบตัรโดยสารให้แก่ตวัแทนจาํหน่าย หรือเพิมช่องทางการจาํหน่ายบตัรทงันี
เพือความสะดวก รวดเร็ว ในการซือบตัรโดยสาร 2. ควรมีการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการใช้งาน
ระบบ E-Ticketing โดยใช้สือต่าง ๆ เช่น สือสิงพิมพ์ โทรทศัน์ เพือเป็นทางเลือกในการซือบตัร
โดยสารให้แก่ลูกค้า 3. ควรปรับปรุงอุปกรณ์ด้านความบนัเทิงให้มีความทนัสมยั 4. พนักงาน
ตอ้นรับบนเครืองบินและพนกังานภาคพืนดินควรให้บริการแก่ผูโ้ดยสารทุกระดบัดว้ยความเสมอ
ภาค ไม่ให้เกิดความเหลือมลาํในการไดรั้บบริการ และ 5. ควรปรับปรุงการแกปั้ญหาเกียวกบัการ
เดินทางเช่นการเลือนวนัเวลาเดินทาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ช้บริการทีมีเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉลียต่อเดือนใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กนั 
 สมศกัดิ สินประเสริฐรัตน์ (2547) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของ
ธนาคาร นครหลวงไทย จาํกัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
ให้บริการของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ดา้นอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้ม ลูคา้มี
ความพึงพอใจในเรืองทาํเลทีตงัของสาขาสะดวกต่อการติดต่อมากทีสุด รองลงมาในเรืองคาม
สะอาดของสถานทีและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความพึงพอใจนอ้ยทีสุดในเรืองบริเวณทีจอด
รถมีเพียงพอ มีความพึงพอใจในเรืองลาํดบัก่อน - หลงั มากทีสุด รองลงมาในเรืองการให้บริการที
ถูกตอ้งสมบูรณ์ มีความพึงพอใจน้อยทีสุดในเรืองขนัตอนการให้บริการไม่มากหรือซบัซ้อน ดา้น
บุคลากรมีความพึงพอใจในเรืองการแต่งกายของพนกังานมีความสุภาพเรียบร้อยมากทีสุด รองลงมา
ในเรืองกิริยา มารยาทบุคลิกภาพดียิมแยม้แจ่มใส มีความพึงพอใจน้อยทีสุดในเรืองพนักงาน
เพียงพอกบัการใหบ้ริการ 

 ณรงค ์นิรินธนชาติ (2547) กรณีศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนกังานบริการ
ลูกคา้ของ บริษทั พี. เอส. พี. สเปเชียลตีส์ จาํกดั ไดศึ้กษาระดบัความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
พนกังานบริการลูกคา้ของบริษทัฯ โดยเป็นการศึกษาลกัษณะประชากรจากจาํนวนทงัสิน 223 ราย 
ซึงแยกตามประเภทธุรกิจของลูกคา้ ระยะเวลาในการติดต่อ ตาํแหน่ง หนา้ทีรับผิดชอบ ฯลฯ ซึงมอง
วา่ลกัษณะประชากรทีศึกษามีอิทธิพลต่อความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้มากนอ้ย
เพียงใด พบว่าอยู่ในระดบัพึงพอใจมากทีสุดและพึงพอใจมาก ซึงโดยภาพรวมแลว้อยู่ในเกณฑ์ที
พอใจของบริษทัฯ แต่เมือมีการวเิคราะห์อยา่งลึกซึงจะพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้แตกต่าง
กนั ทงันี ขึนอยูก่บัประเภทธุรกิจ มูลค่าในการสังซือต่อปี และระยะเวลาทีไดติ้ดต่อกบับริษทัฯ ซึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
51 

 

เกิดจากการรับรู้ในเรืองการบริการทีแตกต่างกนั การให้บริการทีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึง
พอใจ ดงันนัการวจิยัสามารถหากรอบแนวความคิดในการให้บริการทีมีคุณภาพทีดีกบัลูกคา้และหา
เครืองมือเพือรักษาลูกคา้ไว ้นอกจากนียงัตอ้งรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการทีลูกคา้รับรู้อีกดว้ย  อนั
เป็นกุญแจสําคญัในการปรับปุรงพฒันาบุคลากรให้นาํคุณภาพมาสู่ลูกคา้ได ้และจากผลการวิจยัยงั
ไดท้ราบถึงสาเหตุหรือปัญหาทีสร้างความไม่พึงพอใจให้กบัลูกคา้ในเรืองบริการซึงลูกคา้ส่วนใหญ่ 
มีความคาดหวงัในเรืองการให้บริการทางด้านความรวดเร็วในการแก้ปัญหา ความรู้ความเขา้ใน
ธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี ความรวดเร็วในการรับโทรศัพท์ ซึงผู ้วิจ ัยจะได้นําปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะนาํไปปรับปรุงการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 

ชุมพล เปียมศิริ (2545) ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความพอใจในการใช้
บริการของธนาคารพาณิชย  ์ เช่น ความสะดวกและรวดเร็วในการทีจะเบิกใชเ้งิน  ธนาคารมีความ
ปลอดภยัในการรักษาเงิน ความจาํเป็นเนืองจากเงินเดือนถูกจ่ายผา่นทางธนาคาร ความสะดวกใน
การทีจะจ่ายชาํระเงินค่าสาธารณูปโภค ปัจจยัในดา้นทาํเลทีตงัใกลที้ทาํงานและทีบา้น พบว่า
ประชาชนให้ความสําคญัต่อการเดินทางมาใชบ้ริการทีธนาคารปัจจยัทางดา้นความน่าเชือถือ ของ
ธนาคาร ขนาดของทีทาํการ บรรยากาศภายในและโดยรอบ สะอาดเรียบร้อย ป้ายบอกตาํแหน่งจุด
ให้บริการต่าง ๆ มีความชดัเจน ความสะดวกในดา้นการใช้บริการหนา้เคาน์เตอร์มีความสะดวก
รวดเร็ว และอตัราดอกเบียไม่ใช่ปัจจยัทีสําคญัทีจะเลือกฝากเงินกบัทางธนาคาร ส่วนปัญหาในการ
ใชบ้ริการ พบวา่ดา้นสถานทีจอดรถไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เวลาในการมาใชบ้ริการทีธนาคาร
ควรจะตอ้งปรับปรุงให้มีความรวดเร็วขึน และควรให้ความสําคญัต่อการมีมนุษยสัมพนัธ์ ความใส่
ใจของพนกังานและการสร้างความประทบัใจการใหบ้ริการ 

ชนนัท์สิริ สายเป้า (2543) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการดา้นการคา้
ต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ของบริษัทผู ้ประกอบการธุรกิจนําเข้าและส่งออกในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จากการศึกษาพบว่าปัจจยัภายนอกทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ของผูป้ระกอบการมากทีสุดคือ ปัจจยัดา้นการให้บริการ โดยให้ความสําคญักบัรายละเอียดของการ
ให้บริการทีรวดเร็ว ใชเ้ทคโนโลยีทีทนัสมยั รองลงมาคือ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการและอตัรา
แลกเปลียนทีเหมาะสม ส่วนปัจจยัอืน ๆ ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคารทีเลือกใชบ้ริการ
โดยให้ความสําคญักบัรายละเอียดของการเป็นธนาคารทีมีความน่าเชือถือ และมนัคง การเป็น
ธนาคารชนันาํในการให้บริการดา้นการคา้ต่างประเทศ ส่วนปัจจยัภายในทีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ นโยบายการเลือกใชบ้ริการดา้นการคา้ต่างประเทศของบริษทั โดยบริษทั
ผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเขา้และส่งออก ส่วนใหญ่จะมีการกาํหนดนโยบายร่วมกบับริษทัแม่หรือ
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บริษทัคู่คา้ในต่างประเทศ รองลงมาคือ บริษทัมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายการเลือกใชบ้ริการได้
เองแต่เพียงผูเ้ดียวหรือมีการรับนโยบายจากบริษัทแม่หรือบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศโดยตรง
ตามลาํดบั และปัจจยัระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของธนาคาร คาํแนะนาํของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเข้าและส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกนั ปัญหาทีพบเกียวกบัการ
เลือกใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ปัญหาเกียวกบัค่าธรรมเนียมในการให้บริการและตน้ทุนอตัราแลกเปลียน
รองลงมาคือ ขอ้ผดิพลาดในการใหบ้ริการของธนาคาร 

ศกัดิชาย ลีรัตนกุล (2543) ศึกษาถึง “ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการในการ
ใชบ้ริการสินเชือของบริษทัเงินทุนในจงัหวดัเชียงใหม่” โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 120 รายแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มทีใชสิ้นเชือและไม่ไดใ้ชสิ้นเชือ เครืองมือทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าความถี
และอตัราร้อยละ ทดสอบ t-test วิธีถดถอย (regression) พบวา่ ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการ มีจาํนวน 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ขนัตอนการอนุมติัทีรวดเร็ว วงเงินสินเชือทีอนุมติัสูงกวา่ 
ความสะดวกในการคมนาคมติดต่อ ความเพียงพอของการบริการทีสามารถตอบสนองความตอ้งการ 

และความสัมพนัธ์ทีมีต่อพนกังาน 

สมเกียรติ หิรัญธนวิวฒัน์ (2543) ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการใชบ้ริการของ
ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย สาขาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ระดบัความพึง
พอใจของลูกคา้ธนาคารต่อปัจจยัทางการบริหารของธนาคาร ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านการบริการของ
พนักงานและปัจจยัด้านองค์กร ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัมาก ส่วนปัจจยัด้าน
ส่งเสริมการตลาด ลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ปัจจยัทีทาํใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการไดแ้ก่ 

ความทนัสมยัด้านเทคโนโลยี ความสะดวกรวดเร็ว ปัจจยัด้านการบริการของพนักงาน  มี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้บริการประเภทต่างๆ แต่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้บริการประเภทต่าง ๆ ของธนาคาร ส่วนปัญหาทีลูกคา้พบ
หลงัจากการใชบ้ริการประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ พนกังานมีนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ สถานที
จอดรถไม่เพียงพอ ไม่มีพนกังานออกไปบริการนอกสถานที ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสูง 

 พรพรรณ เกิดในมงคล (2542) ศึกษาระดบัความพึงพอใจและปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายการค้า
ต่างประเทศ 2 ศูนยบ์ริการการคา้เฉลียระหว่าง 21 - 30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้เฉลีย 1 - 3 ปี และประเภทบริการทีใช้ส่วนใหญ่ใช้บริการ ทงัทางดา้น
สินคา้เขา้และสินคา้ออก ลูกคา้ดงักล่าวมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเมือจาํนกการให้บริการเป็นดา้นพบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้นพนกังานสูงสุด รองลงมา
คือการบริการ และดา้นสถานทีตามลาํดบั โดยทางดา้นสถานทีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปาน
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กลาง จาํนวน 3 ประเด็น คือความชดัเจนของป้ายแสดงรายละเอียดของการให้บริการ ความเพียงพอ
ของสถานทีทีจดัให้ลูกคา้ขณะรอบริการ การอาํนวยความสะดวกในการบริการต่างๆ ขณะรอรับ
บริการ เช่น หนงัสือพิมพ ์การบริการนาํดืม 

 อดุลย์ หริรักษ์เสาวนีย ์ (2542) ศึกษาความพึงพอใจ และสภาพปัญหาของลูกค้าต่อการ
ให้บริการของ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขตอาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษา
พบวา่ ลูกคา้ของธนาคารส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการหลงัรือปรับระบบภาพรวม และ
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก ลูกคา้มีความพึงพอใจในทาํเลทีตงั มี
ความเหมาะสมและสะดวก ความสะอาดเรียบร้อย ความชดัเจนของป้ายชือและสัญลกัษณ์ ส่วนที
พบวา่ ไม่ค่อยพึงพอใจ คือความสะดวกของสถานทีจอดรถ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน พบวา่ลูกคา้
มีความพึงพอใจรูปแบบการตกแต่งภายในทนัสมยั ความสะอาดเรียบร้อยความชดัเจนของป้ายชือ
บอกจุดให้บริการส่วนทีพบว่าไม่ค่อยพึงพอใจ คือการรักษาความปลอดภยั สถานทีทีจดัให้ลูกคา้
ขณะรอรับบริการและสิงอาํนวยความสะดวก ในการบริการดา้นต่างๆ ดา้นการจดัเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในความสะอาดและง่ายในการใช้
แบบฟอร์ม การบริการเครืองรับฝากเช็คเร่งด่วน การบริการเครืองเขียนการบริการเครืองคาํนวณเลข 
และจาํนวนแบบฟอร์มมีอย่างเพียง ส่วนทีไม่ค่อยพึงพอใจ ในความสุภาพอ่อนโยนของพนกังาน 
ความรวดเร็วในการให้บริการ ความกระตือรือร้น และความถูกตอ้งไม่ผิดพลาดในการให้บริการ 
ส่วนทีพบว่า ไม่ค่อยพึงพอใจ คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั และการจดัการบริการให้อย่าง
เพียงพอ และดา้นภาพลกัษณ์ พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจ คือการรือปรับระบบ ความน่าเชือถือ การ
แต่งกาย สุภาพ ความซือสัตย ์และการเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั 

 สรุปไดว้า่ผลงานวจิยัทีผา่นมาไดใ้หค้วามสําคญัในการวดัความพึงพอใจในดา้นการบริการ
แก่ลูกคา้โดยเฉพาะในดา้นการบริการ ดา้นพนกังานและ ดา้นสภาพแวดลอ้ม นนัก็หมายถึงตวับ่งชี
วดัคุณภาพของการให้บริการของธนาคาร ซึงผูว้ิจ ัยได้นําตัวชีวดัความพึงพอใจทัง 3 ด้านมา
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางสาํหรับการวจิยัในครังนี และนอกจากนียงัไดท้าํการคน้ควา้เพิมเติมเกียวกบั
แนวคิดทีเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจตลอดจนแนวความคิดดา้นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ ซึง
ในปัจจุบนันับว่ามีความสําคญัอย่างยิงสําหรับการดาํเนินธุรกิจ ทาํให้หน่วยงานได้รับทราบและ
สามารถนาํมาปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที ซึงจะทาํให้องคก์รนนัๆ สามารถสร้างตาํแหน่งครองใจ
ลูกคา้และรักษาฐานลูกคา้เก่าไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี และมีโอกาสสร้างลูกคา้ใหม่ๆ ไดง่้ายขึน 

จนัทร์จิรา สุริยะชยัพร (2541) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการเงินฝาก
ของลูกคา้ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 120 

ราย เครืองมือทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าความถีและอตัราร้อยละพบวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพล
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ต่อการเลือกใชบ้ริการกบัธนาคารทีสําคญัมากทีสุด คือ ความมนัคงของธนาคารการคาํประกนัเงิน
ฝากเต็มจาํนวน รองลงมาคือ การจ่ายอตัราดอกเบียสูง ปัจจยัอืน มีความสําคญัเพียงเล็กนอ้ย คือ 

ชือเสียงของผูบ้ริหารทีดี ความน่าเชือถือ การบริการของพนกังาน ความทนัสมยัสะดวก รวดเร็ว 

ทาํเลทีตงัมีบริการเสริมอืนๆ การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความตอ้งการให้บริการเงินฝากของ
ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารขนาดใหญ่ พบวา่ ในดา้นสถานที ลูกคา้มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั แต่เห็นดว้ยทีเครืองมืออุปกรณ์ของธนาคารขนาดใหญ่มีความทนัสมยัมากกกวา่ทีการ
ปรับปรุงบริการมากกวา่และมีบริหารหลากหลายมากกวา่ 

สุวิทย ์ โตสิตารัตน์ (2540) ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการฝากออมทรัพยลู์กคา้
ของธนาคารในเขตอาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัสําคญัทีสุดทีลูกคา้เลือกใช้
บริการเงินฝากออมทรัพย ์5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สถานทีใกลบ้า้น เนืองจากปัจจุบนัธนาคารมีมากมาย
หลายแห่งลูกคา้มกัจะเลือกใช้บริการจากธนาคารทีใกล้บา้นทีสุดเพราะไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง
ปัจจยัต่อมาคือ พนักงานพูดจาสุภาพจะเป็นสิงดึงดูดลูกคา้ให้มาใช้บริการเนืองจากเกิดความ
ประทบัใจ พนกังาน การมีสัมพนัธภาพคุน้เคยทาํใหลู้กคา้วางใจ และอนัดบัสุดทา้ย คือ พนกังานให้
การบริการทีรวดเร็ว สําหรับการรณรงค์บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องสมนาคุณทีลูกคา้สนใจมาก
ทีสุด คือ ทุนการศึกษา เพราะไดป้ระโยชน์เป็นการส่งเสริมการศึกษาไปในตวั และรายการท่องเทียว 
ตามลาํดบั แต่ยงัไม่ควรรณรงคแ์บบจดัชิงรางวลัเนืองจากมีผูส้นใจจริงไม่ถึงหนึงในสามส่วน หาก
ทาํการแจกรางวลัจะไม่ก่อใหเ้กิดผลสาํเร็จ 

สุนยั เลาหววิฒัน์ (2539) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อวงเงินสินเชือบตัรเครดิตกรณีศึกษา 
ธนาคารพาณิชยใ์นอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึงวิจยัจากกลุ่มตวัอย่างผูถื้อบตัรเครดิตของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จาํนวน จาํนวน 500ตวัอยา่งที
มีประวติัการชาํระหนีคืนธนาคารตรงต่อเวลา ไม่เคยเป็นหนีทีมีปัญหา เครืองมือทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าความถีและอตัราร้อยละ ผลการศึกษาโดยวิธีสมการถดถอยพบวา่ปัจจยั
ต่างๆ อาทิเช่น รายได ้ประสบการณ์ในการทาํงาน และอาชีพทีแตกต่างกนั ลว้นมีอิทธิพลต่อการ
กาํหนดขนาดวงเงินสินเชือบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรโดยทีถา้ผูมี้รายไดม้ากก็มีโอกาสไดรั้บอนุมติั
วงเงินบตัรเครดิตมากกวา่ผูมี้รายไดน้อ้ย ส่วนผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงานมาก ก็มีโอกาสไดรั้บ
อนุมติัวงเงินบตัรเครดิตมากกวา่ผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ย และผูมี้อาชีพนกัธุรกิจหรือเป็น
เจา้ของกิจการก็มีโอกาสไดรั้บอนุมติัวงเงินบตัรเครดิตสูงกวา่ผูก้วา่ผูที้ประกอบอาชีพอืน ๆ 

ปิยะ ศิริมาตย ์ (2538) ศึกษาถึง “ทศันคติของผูป้ระกอบการต่อการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย ์ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 315 ราย เครืองมือทีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าความถีและอตัราร้อยละสถิติไคสแควส์พบว่า ผูป้ระกอบการส่วน
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ใหญ่เลือกใชบ้ริการธนาคารพาณิชย ์สาเหตุทีเลือกเรียงตามลาํดบั คือ ใกลส้ถานทีประกอบการสาขา
ให้บริการมาก และชือเสียงภาพพจน์ของธนาคาร ทางดา้นทศันคติต่อการให้บริหารส่วนใหญ่เห็น
ควรตอ้งปรับปรุงการให้บริการดา้นอนุมติัของการบริการประเภทสินเชือ  อตัราดอกเบียเงินกู-้เงิน
ฝาก กิริยามารยาทของพนกังาน บริการดา้นสถานที ตอ้งเพิมจาํนวนสําขา สถานทีจอดรถบริการ
ดา้นอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ตอ้งปรับปรุงให้ทนัสมยั ตอ้งปรับปรุงเรืองข่าวสารขอ้มูลของการ
บริการต่าง ๆ ทีมีใหม้ากกวา่นี 

คณิน ปาจุวงั (2537) ศึกษาเรือง การเลือกธนาคารพาณิชยข์องลูกคา้เพือใชบ้ริการเงินฝาก
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทีสําคญัทีสุดทีทาํให้ลูกคา้กลุ่ม
ตวัอยา่งเลือกใชบ้ริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์คือความสะดวกรวดเร็วในการบริการ รองลงมา
คือ ทาํเลทีตงัของธนาคารใกลบ้า้น/ทีทาํงาน ทาํเลทีตงัของธนาคารไปมาสะดวก พนกังานของ
ธนาคารมีความสุภาพ น่าเชือถือ และชือเสียงของธนาคารทีดี น่าเชือถือ สําหรับปัญหาในการใช้
บริการเงินฝากทีพบมากทีสุดคือ สถานทีจอดรถไม่สะดวก รองลงมาคือ การให้บริการล่าชา้ เครือง
ฝาก-ถอน เงินขดัขอ้งเป็นประจาํ พนกังานมีนอ้ย และพนกังานไม่มีอธัยาศยัการตอ้นรับทีดี โดย
กลุ่มตวัอย่างลูกคา้ให้ความคิดเห็นเพิมเติมวา่ มีความตอ้งการให้ธนาคารพาณิชยป์รับปรุงในดา้น
ต่าง ๆ คือให้มีจาํนวนพนกังานทีให้บริการเพียงพอและมีการให้คาํแนะนาํบริการต่างๆ มีความ
รวดเร็วในการให้บริการและบริการรักษาความปลอดภยัมากขึน มีเครืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติัที
ทนัสมยัใชง้านไดดี้ มีสถานทีจอดรถสะดวก มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขายทีดี
และมีของชาํรวย ของแจกในเทศกาลทีสาํคญั และธนาคารไม่ควรเก็บค่าธรรมเนียมของบริการต่างๆ 

หลายขนัตอน 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัเรือง พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว เป็นการศึกษาการวิจยัเชิงสํารวจ ( Survey Research ) 

เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเ งินโอนต่างประเทศกับ  บมจ .
ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว   ทงันีผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเป็นขนัตอน เพือให้ได้
ขอ้มูลตามวตัถุประสงคที์กาํหนดดงันี                                                                                                                              

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั                                                          
2. การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั                                                                                           
3. ขนัตอนการสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั                                                                                
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล                                                                                                                   
5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใช ้                                                                                                  
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวจัิย   

ประชากรทใีช้ในการวจัิย 
ประชากรทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ผูที้มาใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ 

กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตสะพานขาว ในช่วงระหวา่งวนัที 1 กุมภาพนัธ์ ถึง 30 เมษายน 2554 

กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวจัิย 
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ผูที้มาใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน

ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตสะพานขาว ในช่วงระหวา่งวนัที 1 กุมภาพนัธ์ ถึง 30 

เมษายน 2554 โดยจะทาํการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) การสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธี Convenience Sampling เนืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรที
แทจ้ริง และไม่สามารถเก็บตวัอย่างจากประชากรทงัหมดได ้(บุญธรรม จิตตอ์นนัต์,2546) ผูศึ้กษา
เลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากรขา้งตน้ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 จึงได้ใช้การคาํนวณเพือ
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กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) โดยใชสู้ตรในการคาํนวณดงันี กลัยา เซ่งหนู (2549 : 

12-14) 
n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

z = ค่าปกติมาตรฐานทีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ซึงขึนอยูก่บัระดบัความ
เชือมนัทีกาํหนด โดยกาํหนดระดบัความเชือมนัที 95 % จะไดค้่า z = 1.96 

E = ความคลาดเคลือนในการประมาณการสัดส่วนประชากร (P) ทียอมรับไดก้าํหนดไวไ้ม่
เกิน 5%  

p = สัดส่วนประชากรของลกัษณะทีสนใจ เนืองจากไม่ทราบค่า p ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งใชค้่า 
p ประมาณค่า p 

q = (1-p) เนืองจาก q = 1-p และ 0  p , q  1 ดงันนั p q จะมีค่าสูงสุด เมือ p = 0.5 ซึงทาํให้ p 

q = 0.25 ดงันนัสูตรจะเป็น 

 n = z2pq 

     E2 

 n = (z2) 

   4E2 

ในทีนี 

 z = 1.96   ,  E = 0.05 

 

แทนค่าตวัแปรในสมการไดผ้ลดงันี 

 n = (1.96)2 

   4(0.05)2 

 n = 384.16 

 
 จากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีทาํการศึกษาตอ้งมีจาํนวน 385 ราย ในการศึกษา
ครังนีไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่างดงันี สาขาถนนขา้วสารจาํนวน 65 รายสาขาราชดาํเนินจาํนวน 50 ราย 
สาขาเทเวศร์จํานวน 50 ราย เนืองจากเป็นสาขาขนาดใหญ่และมีปริมาณธุรกรรมทางด้าน
ต่างประเทศจาํนวนมาก ส่วน 11 สาขาทีเหลือไดแ้ก่ สาขากระทรวงศึกษาธิการ สาขาถนนวิสุทธิ
กษตัริย ์สาขาทาํเนียบรัฐบาล สาขาบางลาํพู สาขาโบ๊เบ๊ สาขารัฐสภา สาขาราชวตัร สาขาศรีย่าน 
สาขาศาลาว่าการ กทม. สาขาสะพานขาว และสาขาไฮมอลล์สามเสน จาํนวนสาขาละ 20 ราย 
เนืองจากเป็นสาขาทีมีธุรกรรมทางดา้นต่างประเทศนอ้ยกวา่สาขาดงักล่าว 
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การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย      
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม จากผูใ้ช้บริการธุรกิจ

แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตสะพานขาว จาํนวน 385

ตวัอยา่ง  ซึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี 

  ตอนท ี1 แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ซึงเป็นคาํถามปลายปิดโดยมี
คาํตอบใหเ้ลือกหลายคาํตอบ ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านนั รวมทงัหมด 6 ขอ้ 

ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ทีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขต
สะพานขาว แบ่งเป็น  7 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานทีให้บริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้นการสร้างและนาํเสนอปัจจยัทางกายภาพ 
โดยใชแ้บบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้เลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้
เดียว มีขอ้คาํถามทงัหมด 49 ขอ้ กาํหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือกดงัต่อไปนี 

มากทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 5 

มาก    ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

ปานกลาง   ใหค้ะแนน เท่ากบั 3 

นอ้ย    ใหค้ะแนน เท่ากบั 2 

นอ้ยทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 1 

 

เกณฑก์ารประเมินค่าคะแนนทีไดจ้ากการวดัขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนนี เป็นการวดั
ขอ้มูลประเภทระดบัช่วงมาตรา (Interval Scale) โดยมีความกวา้งของอนัตรภาคชนัคือ 

สูตรอนัตรภาคชนั = ค่าพิสัย 

                 จาํนวนชนั  

 ค่าพิสัย   = ค่าสูงสุด – ค่าตาํสุด 

 อนัตรภาคชนั  = 5 – 1 = 0.8 

        5 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งันี 

  คะแนนเฉลียเฉลีย       การแปลความหมาย 

     1.00 – 1.80   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุด 
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     1.81 – 2.60   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ย 

     2.61 – 3.40   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัปานกลาง 

     3.41 – 4.20   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมาก 

     4.21 – 5.00   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุด 
 

ตอนท ี3 แบบสอบถามเกยีวกบัปัจจัยจิตวิทยา ทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตสะพานขาว แบ่งเป็น 5 ดา้น 
ประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และดา้นทศันคติ โดยใช้แบบสอบถามที
ผูว้ิจยัสร้างขึนตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยใหเ้ลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว มีขอ้คาํถามทงัหมด 
25 ขอ้ กาํหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือกดงัต่อไปนี 

มากทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 5 

มาก    ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

ปานกลาง   ใหค้ะแนน เท่ากบั 3 

นอ้ย    ใหค้ะแนน เท่ากบั 2 

นอ้ยทีสุด   ใหค้ะแนน เท่ากบั 1 

เกณฑก์ารประเมินค่าคะแนนทีไดจ้ากการวดัขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนนี เป็นการวดั
ขอ้มูลประเภทระดบัช่วงมาตรา (Interval Scale) โดยมีความกวา้งของอนัตรภาคชนัคือ 

สูตรอนัตรภาคชนั = ค่าพิสัย 

                 จาํนวนชนั  

 ค่าพิสัย   = ค่าสูงสุด – ค่าตาํสุด 

 อนัตรภาคชนั  = 5 – 1 = 0.8 

        5 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งันี 

  คะแนนเฉลียเฉลีย       การแปลความหมาย 

     1.00 – 1.80   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ยทีสุด 

     1.81 – 2.60   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญันอ้ย 

     2.61 – 3.40   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัปานกลาง 

     3.41 – 4.20   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมาก 

     4.21 – 5.00   ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุด 

   ส
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ตอนที 4 พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่าง ประเทศกับ บมจ.
ธนาคาร กรุงไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว จาํนวน 7 ขอ้ โดยใชแ้บบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นคาํถามมีระดบัการวดัขอ้มูลประเภทต่างๆ ประกอบดว้ยคาํถามทีมี
หลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จาํนวน 6 ขอ้ และคาํถามปลายเปิด (Open-ended 

Response Question) จาํนวน 1 ขอ้  
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 
 1.นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิไดต้รวจสอบก่อนเพือ
พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัคุณลกัษณะหรือตวัแปรทีตอ้งการวดัค่า สอดคลอ้งตาม
เป้าหมายของวตัถุประสงคที์ตอ้งการศึกษาหรือไม่ แลว้ทาํการปรับปรุงแกไ้ข 

 2. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรทีไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ราย 
เพือตรวจสอบการใชค้าํถาม และความสามารถในการใช ้จากนนันาํขอ้มูลทีไดม้าหาค่าความเชือมนั
ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (บุญธรรม กิจประดาบบริสุทธิ 
2547: 266-267) ซึงค่าความเชือมนัของแบบสอบถามควรมีค่าไม่ตาํกวา่ 0.75 และนาํแบบสอบถาม
ฉบบัสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างให้ครบตามทีกาํหนดไว  ้ ซึงผลการ
วิเคราะห์ทาํให้ไดค้วามเชือมนัรวม เท่ากบั 0.867 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชือถือเพียง
พอทีจะนาํไปปฏิบติัจริง   
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอาศยัเครืองมือคือแบบสอบถามทีผูว้ิจยัจดัทาํขึนดาํเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดงันี 

 1. ผูว้ิจยัขออนุญาตผูจ้ดัการบมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ สาขาถนนวิ
สุทธิกษตัริย ์สาขาทาํเนียบรัฐบาล  สาขาเทเวศร์ สาขาโบเ๊บ ๊สาขารัฐสภา สาขาราชวตัร สาขาศรียา่น 
สาขาศาลาว่าการ กทม. สาขาสะพานขาว และสาขาไฮมอลล์สามเสน เพือฝากแบบสอบถามให้
เจา้หนา้ทีของสาขาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ทงันีไดชี้แจงทาํความเขา้ใจประเด็นคาํถามกบัเจา้หนา้ที
จนมีความเขา้ใจดีแลว้ 

2. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองสําหรับสาขาราชดาํเนิน สาขาถนนขา้วสาร และ
สาขาบางลาํพู เนืองจากผูว้ิจ ัยเป็นพนักงานของ บมจ .ธนาคารกรุงไทยสาขาราชดาํเนิน ซึงอยู่
ใกลเ้คียงกบัสาขาถนนขา้วสารและสาขาบางลาํพ ู

   ส
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3. ทาํการตรวจสอบความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพือเตรียมการ
วเิคราะห์ในขนัตอนต่อไป 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ 
 การวิจัยครังนีผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยดําเนินการตามขันตอน  ดังนี  นํา
แบบสอบถามทีไดม้าทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนาํไปวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS มีขอ้มูลดงันี 

                1 วิเคราะห์ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ดว้ยการใชก้ารแจกแจงความถี และค่าร้อย
ละ         

2 วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดว้ยการใชส้ถิติค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

3 วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัทางด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดว้ยการใชส้ถิติค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

4 วิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศ
กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว ดว้ยการใชก้ารแจกแจงความถี และค่าร้อย
ละ 

5 วิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว ดว้ยการใชค้่าสถิติไคสแควร์ 
(Chi – square test) เพือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมีนยัสําคญั
ที 0.05 
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ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาการศึกษา 6 เดือน ตงัแต่เดือน ธนัวาคม 2553 ถึง เดือน
พฤษภาคม 2554 โดยมีช่วงระยะเวลาดงันี 

 ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม 
ศึกษาความเป็นมาและ
ความสาํคญัของปัญหา 

 

 

 

 

    

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัที
เกียวขอ้ง 

  

 

 

 

   

จดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล       

วเิคราะห์ขอ้มูล       

สรุปผลงานวจิยั       

นาํเสนอผลงานวจิยั       

 
ภาพที  4  แสดงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ผูว้ิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์เป็น
ขนัตอนต่าง ๆ ตามลาํดบัดงันี 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขต
สะพานขาว 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา  (Psychological Forces) ทีส่งผลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม 

5. การทดสอบสมมติฐาน 

 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกับ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว 
 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ใช้บริการแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ดว้ยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อย
ละ แสดงผลดงัตารางที 1 
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ตารางที 1 จาํนวนและร้อยละของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

(n = 385) 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

148 

237 

 

38.40 

61.60 

2. อาย ุ

21 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

51 - 60 ปี 

 

118 

192 

65 

10 

 

30.60 

49.90 

16.90 

2.60 

3. สถานภาพ 
โสด 
สมรส 
หยา่ร้าง 

 

137 

239 

9 

 

35.60 

62.10 

2.30 

4. ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา / ปวช. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

 

10 

291 

84 

 

2.60 

75.60 

21.80 

5. อาชีพ 
ขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 
พนกังาน / ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
รับจา้งทวัไป 
อาชีพอิสระ 

 

27 

19 

138 

173 

9 

19 

 

7.00 

4.90 

35.80 

44.90 

2.30 

4.90 
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ตารางที 1 (ต่อ) 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน ร้อยละ 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
ตาํกวา่ 10,000 บาท 
10,000 - 30,000 บาท 
30,001 - 50,000 บาท 
50,001 - 70,000 บาท 
70,001 - 100,000 บาท 
มากกวา่ 100,000 บาทขึนไป 

 

9 

190 

131 

18 

18 

19 

 

2.30 

49.40 

34.00 

4.70 

4.70 

4.90 

 

 จากตารางที 1 พบว่า ผูใ้ช้บริการทีทาํการสํารวจ จาํนวน 385 คน จาํแนกตามปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 237 คน 
รองลงมาเป็นเพศชาย มีจาํนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 และ 38.40 ตามลาํดบั 

 อายุ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มีจาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 49.90

รองลงมามีอาย ุ21 - 30 ปี จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 และมีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี จาํนวน 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 

 สถานภาพ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมามีสถานภาพโสด และ หยา่ร้าง 
คิดเป็นร้อยละ 62.10, 35.60 และ 2.30 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  รองลงมาคือ ปริญญา
โท และ มธัยมศึกษา / ปวช. คิดเป็นร้อยละ 75.60, 21.80 และ 2.60 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน / ลูกจา้งบริษทัเอกชน รองลงมาคือ ธุรกิจ
ส่วนตวั และ ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 44.90, 35.80 และ 7.00 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉลียต่อเดือน ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,000 - 30,000 บาท 
รองลงมาคือ 30,001 - 50,000 บาท และ มากกวา่ 100,000 บาทขึนไป คิดเป็นร้อยละ 49.40, 34.00 
และ 4.90 ตามลาํดบั 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ธุรกจิแลกเปลยีนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ทีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้นการสร้างและนาํเสนอปัจจยัทางกายภาพ ดว้ยค่าเฉลีย และค่า
เบียงเบนมาตรฐาน แสดงผลดงัตารางที 2  
ตารางที 2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสําคญัเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนผสม

ทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงิน
ต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว 

(n = 385) 
ปัจจัย X  S.D. ระดับความสําคัญ 

1. ปัจจัยทางด้านส่วนผสมการตลาด 
     1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์

     1.2 ดา้นราคา 
     1.3 ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 

     1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

     1.5 ดา้นกระบวนการ 

     1.6 ดา้นบุคลากร 

     1.7 ดา้นการสร้างและนาํเสนอปัจจยัทางกายภาพ 

รวม 

 

3.55 

3.05 

3.25 

3.29 

3.47 

3.77 

4.14 

3.50 

 

0.17 

0.28 

0.27 

0.27 

0.20 

0.21 

0.17 

0.11 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

2. ด้านผลติภัณฑ์ 
     2.1 มีประเภทธุรกรรมทีหลากหลายใหเ้ลือกใชบ้ริการ 

     2.2 มีการพฒันาและปรับปรุงบริการใหท้นัสมยัอยา่ง
ต่อเนืองและมีมาตรฐาน 

     2.3 มีสกุลเงินหลากหลายใหเ้ลือกใชบ้ริการ 

     2.4 มีการรับประกนัความถูกตอ้งของธนบตัร 

     2.5 ความถูกตอ้งในการจดัทาํเอกสารทางบญัชี  
     2.6 สามารถเลือกชนิด (Denom) ของธนบตัรได ้

      

 

3.55 

3.31 

 

3.95 

3.95 

3.90 

3.97 

 

 

0.50 

0.46 

 

0.21 

0.31 

0.37 

0.47 

 

 

มาก 

ปานกลาง 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตารางที 2 (ต่อ)  
ปัจจัย X  S.D. ระดับความสําคัญ 

     2.7 สามารถสังจองธนบตัรไดล่้วงหนา้ 
     2.8 รองรับการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

รวม 

4.15 

1.64 

3.55 

0.47 

0.58 

0.17 

มาก 
นอ้ยทีสุด 

มาก 
3. ด้านราคา 
     3.1 อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีความ
เหมาะสม 

     3.2 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างประเทศมีความ
เหมาะสม 

     3.3 ค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย ตวัเงินต่างประเทศ
มีความเหมาะสม 

     3.4 ค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย เชคเดินทาง
ต่างประเทศมีความเหมาะสม 

     3.5 ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมดา้นโอนเงิน
ด่วน (Coinstar Money Transfer ( CMT)) มีความ
เหมาะสม 

รวม 

 

3.15 

 

3.03 

 

3.00 

 

3.05 

 

3.05 

 

 

3.05 

 

0.56 

 

0.27 

 

0.22 

 

0.31 

 

0.31 

 

 

0.28 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

4. ด้านสถานทีให้บริการ 
     4.1 ทาํเลทีตงัของธนาคารอยูใ่กล ้สะดวกต่อการ
เดินทาง 
     4.2 บริเวณทีจอดรถมีเพียงพอ 

     4.3 มีเคาน์เตอร์ในการให้บริการไดส้ะดวก 

     4.4 มีจาํนวนสาขาทีสามารถใหบ้ริการดา้นธุรกรรม
ต่างประเทศมาก 

     4.5 บรรยากาศภายในธนาคารระหวา่งทีรอการ
ใหบ้ริการ 

     4.6 มีสิงอาํนวยความสะดวก เช่น ห้องนาํ, 
หนงัสือพิมพ,์ โทรทศัน์ 

รวม 

 

4.00 

 

3.09 

3.41 

2.74 

 

3.22 

 

3.02 

 

3.25 

 

0.49 

 

0.95 

0.54 

0.63 

 

0.41 

 

0.15 

 

0.27 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 
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ตารางที 2 (ต่อ) 
ปัจจัย X  S.D. ระดับความสําคัญ 

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
     5.1 มีการใหข้อ้มูลข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ผา่น
สือต่างๆ 

     5.2 มีพนกังานธนาคารออกไปแนะนาํบริการ 

     5.3 มีจดหมายตรง หรือโทรศพัทเ์ชิญชวนลูกคา้ 

     5.4 มีบริการใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางโทรศพัท์ 
     5.5 มีการแจกของสมนาคุณ 

     5.6 มีการใหส่้วนลดและสิทธิพิเศษ 

     5.7 มีอตัราแลกเปลียนพิเศษในกรณีทีทาํธุรกรรม
มูลค่าสูง 

รวม 

 

3.00 

 

2.98 

2.98 

3.62 

3.12 

3.57 

3.78 

 

3.29 

 

0.31 

 

0.34 

0.40 

0.57 

0.54 

0.63 

0.41 

 

0.27 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

6. ด้านกระบวนการ 
     6.1 กฎเกณฑแ์ละเงือนไขการใหบ้ริการมีความ
เหมาะสม 

     6.2 ใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั 

     6.3 มีการใหบ้ริการทีรวดเร็ว 

     6.4 มีการใหบ้ริการทีไม่ผิดพลาด 

     6.5 ความเหมาะสมของเอกสารทีตอ้งใชติ้ดต่อกบั
ธนาคาร 

     6.6 ระเบียบขนัตอนในการทาํธุรกรรมมีความ
คล่องตวั เหมาะสม ไม่ซบัซอ้น 

     6.7 มีระบบการทาํงานทีถูกตอ้ง แม่นยาํ เชือถือได ้

รวม 

 

3.16 

 

3.17 

3.86 

3.81 

3.34 

 

3.22 

 

3.71 

3.47 

 

0.43 

 

0.38 

0.41 

0.45 

0.47 

 

0.41 

 

0.45 

0.20 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

มาก 
7. ด้านบุคลากร 
     7.1 ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ ของ
พนกังาน 
     7.2 ความน่าเชือถือของพนกังานทีใหบ้ริการ 

     7.3 ความมีอธัยาศยัและใหบ้ริการเป็นกนัเอง 

 

4.02 

 

4.00 

3.97 

 

0.15 

 

0.00 

0.41 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 
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ตารางที 2 (ต่อ) 
ปัจจัย X  S.D. ระดับความสําคัญ 

     7.4 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพของ
พนกังาน      
     7.5 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเตม็ใจ
ใหบ้ริการของพนกังาน 

     7.6 มีจาํนวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ 

     7.7 พนกังานใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใส เสมอภาค 
เท่าเทียมกนั 

     7.8 ความสามารถในการแกปั้ญหา และการตอบขอ้
ซกัถาม ของพนกังานทีใหบ้ริการ 

     7.9 พนกังานมีความน่าเชือถือ ซือสัตย ์และไวใ้จได ้

     7.10 พนกังานมีทกัษะและมีประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน 

รวม 

3.81 

 

3.79 

 

2.91 

3.62 

 

3.81 

 

3.95 

3.79 

 

3.77 

0.55 

 

0.51 

 

0.65 

0.49 

 

0.39 

 

0.30 

0.46 

 

0.21 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 
8. ด้านการสร้างและนําเสนอปัจจัยทางกายภาพ 
     8.1 ความน่าเชือถือของธนาคาร 

     8.2 ความมนัคงปลอดภยัของธนาคาร 

     8.3 ภาพพจน์และชือเสียงของธนาคาร 

     8.4 นโยบายหรือเงือนไขในการใหบ้ริการ 

     8.5 ความกวา้งขวาง สะอาด และทนัสมยัของ
ธนาคาร 

     8.6 พนกังานแต่งกายตามประเพณีในวนัสาํคญั เช่น
วนัสงกรานต,์ วนัลอยกระทง และวนัขึนปีใหม่ 

รวม 

 

4.92 

4.92 

4.93 

3.65 

3.26 

 

3.17 

 

4.14 

 

0.26 

0.26 

0.26 

0.53 

0.44 

 

0.43 

 

0.17 

 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มาก 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

มาก 
 

จากตารางที 2 พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ 
ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น และปานกลาง 3 ดา้น โดยให้ความสําคญัในดา้น
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การสร้างและนาํเสนอปัจจยัทางกายภาพมากทีสุด ( X  = 4.14) ให้ความสําคญัในดา้นบุคลากร อยู่
ในอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.77) และใหค้วามสาํคญัในดา้นราคานอ้ยทีสุด ( X  = 3.05) 
 ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว 
ดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.55) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 6 ขอ้ ปานกลาง 1 ขอ้ และน้อยทีสุด 1 ขอ้ โดยให้ความสําคญัใน
เรืองสามารถสังจองธนบตัรไดล่้วงหนา้มากทีสุด ( X  = 4.15) ให้ความสําคญัในเรืองสามารถเลือก
ชนิด ของธนบตัรได ้อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.97) และให้ความสําคญัในเรืองการรองรับการ
ชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิตนอ้ยทีสุด ( X  = 1.64) 

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว 
ดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.05) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองอตัราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศมีความเหมาะสมมากทีสุด ( X  = 3.15) ให้ความสําคญัในเรืองค่าธรรมเนียมในการซือ/
ขาย เชคเดินทางต่างประเทศมีความเหมาะสม และ  ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมดา้นโอนเงิน
ด่วน มีความเหมาะสมอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.05) และให้ความสําคญัในเรืองค่าธรรมเนียม
ในการซือ/ขาย ตวัเงินต่างประเทศมีความเหมาะสมนอ้ยทีสุด ( X  = 3.00) 

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว 
ดา้นสถานทีใหบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.25) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ 
ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ และ ปานกลาง 4 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรือง
อตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีความเหมาะสมมากทีสุด ( X  = 3.15) ให้ความสําคญัในเรือง
ค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย เชคเดินทางต่างประเทศมีความเหมาะสม และ  ค่าธรรมเนียมในการทาํ
ธุรกรรมดา้นโอนเงินด่วน มีความเหมาะสมอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.05) และให้ความสําคญั
ในเรืองค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย ตวัเงินต่างประเทศมีความเหมาะสมนอ้ยทีสุด ( X  = 3.00) 

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว 
ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.29) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ และ ปานกลาง 4 ขอ้ โดยให้ความสําคญัใน
เรืองมีอตัราแลกเปลียนพิเศษในกรณีทีทาํธุรกรรมมูลค่าสูงมากทีสุด ( X  = 3.78)ให้ความสําคญัใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เรืองมีบริการให้ค ําปรึกษาแนะนําทางโทรศัพท์อยู่ในอันดับรองลงมา ( X  = 3.62) และให้
ความสาํคญัในเรืองมีพนกังานธนาคารออกไปแนะนาํบริการ และ มีจดหมายตรง หรือโทรศพัทเ์ชิญ
ชวนลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการนอ้ยทีสุด ( X  = 3.00) 

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว 
ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.47) เมือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ และ ปานกลาง 4 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองมี
การให้บริการทีรวดเร็วมากทีสุด ( X  = 3.86) ให้ความสําคญัในเรืองมีการให้บริการทีไม่ผิดพลาด
อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.81) และใหค้วามสําคญัในเรืองกฎเกณฑ์และเงือนไขการให้บริการมี
ความเหมาะสมนอ้ยทีสุด ( X  = 3.16) 

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว 
ดา้นบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.77) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรืองความรู้ 
ความสามารถ ความชํานาญ ของพนักงานมากทีสุด ( X  = 4.02) ให้ความสําคญัในเรืองความ
น่าเชือถือของพนกังานทีให้บริการอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 4.00) และให้ความสําคญัในเรืองมี
จาํนวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการนอ้ยทีสุด ( X  = 2.91) 

ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว 
ดา้นการสร้างและนาํเสนอปัจจยัทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.14) เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้แลว้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 3 ขอ้ มาก 1 ขอ้ และ ปานกลาง 2 
ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรืองภาพพจน์และชือเสียงของธนาคารมากทีสุด ( X  = 4.93) ให้
ความสาํคญัในเรืองความน่าเชือถือของธนาคาร และ ความมนัคงปลอดภยัของธนาคารอยูใ่นอนัดบั
รองลงมา ( X  = 4.92) และให้ความสําคญัในเรืองพนกังานแต่งกายตามประเพณีในวนัสําคญั เช่น
วนัสงกรานต,์ วนัลอยกระทง และวนัขึนปีใหม่นอ้ยทีสุด ( X  = 3.17) 
 

   ส
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยทางด้านจิตวิทยา  (Psychological Forces) ทีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธุรกจิแลกเปลยีนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงาน
เขตสะพานขาว 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับปัจจยัด้านจิตวิทยาทีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว 
ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านทศันคติ ด้วย
ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน แสดงผลดงัตารางที 3 

 

ตารางที 3 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัเกียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาที
ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว  

ปัจจัย X  S.D. ระดับความสําคัญ 
1.ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา 
     1.1 ดา้นแรงจูงใจ 
     1.2 ดา้นการรับรู้ 
     1.3 ดา้นการเรียนรู้ 
     1.4 ดา้นบุคลิกภาพ 
     1.5 ดา้นทศันคติ 

รวม 

 

3.35 

3.61 

3.87 

3.83 

3.92 

3.72 

 

0.16 

0.26 

0.17 

0.24 

0.35 

0.15 

 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

2. ด้านแรงจูงใจ 
     2.1 เพือน หรือญาติแนะนาํใหใ้ชบ้ริการ 
     2.2 มีความเกรงใจพนกังานทีมาแนะนาํบริการ 

     2.3 การส่งเสริมการขายดีเหนือกวา่ธนาคารอืน 

     2.4 ถูกกระตุน้โดยผา่นทางสือต่างๆ 

     2.5 มีกาํไร / ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 

     2.6 ตงัอยูใ่นทาํเลทีสะดวกในการติดต่อ 

รวม 

 

3.05 

3.08 

3.07 

3.19 

3.71 

4.00 

3.35 

 

0.49 

0.40 

0.26 

0.45 

0.45 

0.49 

0.16 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

3. ด้านการรับรู้ 
     3.1 บริการรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
     3.2 ไดรั้บบริการทีตรงตามความตอ้งการ 

 

3.88 

3.91 

 

0.33 

0.29 

 

มาก 

มาก 
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ตารางที 3 (ต่อ)  
ปัจจัย X  S.D. ระดับความสําคัญ 

     3.3 พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดีพร้อมและเตม็ใจ
ใหบ้ริการ 
     3.4 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเหมาะสม 
     3.5 ระเบียบขนัตอนต่างๆในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก 

รวม 

3.93 

 

3.17 

3.15 

3.61 

0.55 

 

0.43 

0.47 

0.26 

มาก 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

4. ด้านการเรียนรู้ 
     4.1 เหมาะสมกบัผูที้ตอ้งการเดินทางไปต่างประเทศ 

     4.2 เหมาะสมกบัธุรกิจนาํเขา้-ส่งออก สินคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

     4.3 เหมาะสมกบัครอบครัวทีมีสมาชิกศึกษาหรือ
ทาํงานอยูต่่างประเทศ 

     4.4 ในช่วงเทศกาลจะมีคนใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก 
และอตัราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงบ่อย 

     4.5 คุณภาพของธนบตัรต่างประเทศของธนาคารมี
ความเสียงตาํกวา่ของซุปเปอร์ริช 

รวม 

 

3.93 

3.95 

 

4.02 

 

3.59 

 

3.86 

 

3.87 

 

0.26 

0.22 

 

0.15 

 

0.54 

 

0.41 

 

0.17 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 
5. ด้านบุคลกิภาพ 
     5.1 ความมีชือเสียง และภาพพจน์ของธนาคาร 
     5.2 ธนาคารมีอุปกรณ์ และเครืองมือทีทนัสมยั 

     5.3 พนกังานใหก้ารดูแลลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่ 
และเตม็ใจใหบ้ริการ 

     5.4 ขนัตอนในการใชบ้ริการมีความคล่องตวั 
เหมาะสม ไม่ซบัซอ้น 

     5.5 ธนาคารมีทาํเลทีตงัเหมาะสมต่อการเดินทางไป
ใชบ้ริการ มีสาขากระจายตวัอยา่งเหมาะสมต่อความ
ตอ้งการใช ้

รวม 

 

 

4.85 

3.67 

3.86 

 

3.48 

 

3.29 

 

 

3.83 

 

0.35 

0.52 

0.47 

 

0.55 

 

0.46 

 

 

0.24 

 

มากทีสุด 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

 

มาก 



 
74 

 

ตารางที 3 (ต่อ) 
ปัจจัย X  S.D. ระดับความสําคัญ 

6. ด้านทศันคติ 
     6.1 มีบริการหลากหลายตรงตามความตอ้งการ 
     6.2 คุณภาพของธนบตัรต่างประเทศของธนาคารมี
มากกวา่ของซุปเปอร์ริชโดยภาพรวม 
     6.3 ความรับผดิชอบในความถูกตอ้งของธนบตัร
ต่างประเทศจากธนาคารมีมากกวา่จากซุปเปอร์ริช 
     6.4 ไดรั้บความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 

รวม 

 

3.63 

4.12 

 

4.12 

 

3.81 

3.92 

 

0.53 

0.45 

 

0.45 

 

0.39 

0.35 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

จากตารางที 3 พบว่า ผู ้ใช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.72) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 3 ขอ้ มาก 1 ขอ้ และ ปานกลาง 2 ขอ้ โดยให้
ความสาํคญัในเรืองภาพพจน์และชือเสียงของธนาคารมากทีสุด ( X  = 4.93) ให้ความสําคญัในเรือง
ความน่าเชือถือของธนาคาร และ ความมนัคงปลอดภยัของธนาคารอยู่ในอนัดบัรองลงมา ( X  = 
4.92) และให้ความสําคญัในเรืองพนกังานแต่งกายตามประเพณีในวนัสําคญั เช่นวนัสงกรานต,์ วนั
ลอยกระทง และวนัขึนปีใหม่นอ้ยทีสุด ( X  = 3.17) 

ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
แรงจูงใจ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.35) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความสําคญัอยูใ่นระดบั มาก 2 ขอ้ และ ปานกลาง 4 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองตงัอยูใ่นทาํเลที
สะดวกในการติดต่อมากทีสุด ( X  = 4.00) ให้ความสําคัญในเรืองมีกําไร / ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.71) และใหค้วามสําคญัในเรืองเพือน หรือญาติแนะนาํให้
ใชบ้ริการนอ้ยทีสุด ( X  = 3.05) 

ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
การรับรู้ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.61) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญั
อยูใ่นระดบั มาก 3 ขอ้ และ ปานกลาง 2 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี
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พร้อมและเต็มใจให้บริการมากทีสุด ( X  = 3.93) ให้ความสําคญัในเรืองได้รับบริการทีตรงตาม
ความตอ้งการอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.91) และให้ความสําคญัในเรืองระเบียบขนัตอนต่างๆ
ในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยากนอ้ยทีสุด ( X  = 3.15) 

ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
การเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.87) เมือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผู ้ใช้บริการให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองเหมาะสมกบัครอบครัวทีมีสมาชิก
ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศมากทีสุด ( X  = 4.02) ให้ความสําคญัในเรืองเหมาะสมกบัธุรกิจ
นาํเขา้-ส่งออก สินคา้ระหวา่งประเทศอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.95) และให้ความสําคญัในเรือง
ในช่วงเทศกาลจะมีคนใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก และอตัราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงบ่อยนอ้ย
ทีสุด ( X  = 3.59) 

ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
บุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.83) เมือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 1 ขอ้ มาก 3 ขอ้ และ ปานกลาง 1 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรือง
ความมีชือเสียง และภาพพจน์ของธนาคารมากทีสุด ( X  = 4.85) ให้ความสําคญัในเรืองพนกังานให้
การดูแลลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการอยู่ในอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.86) และให้
ความสําคญัในเรืองธนาคารมีทาํเลทีตงัเหมาะสมต่อการเดินทางไปใช้บริการ มีสาขากระจาย
ตวัอยา่งเหมาะสมต่อความตอ้งการใชน้อ้ยทีสุด ( X  = 3.29) 

ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
ทศันคติ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.92) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญั
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองคุณภาพของธนบตัรต่างประเทศของธนาคารมี
มากกวา่ของซุปเปอร์ริชโดยภาพรวม และความรับผิดชอบในความถูกตอ้งของธนบตัรต่างประเทศ
จากธนาคารมีมากกว่าจากซุปเปอร์ริชมากทีสุด ( X  = 4.12) ให้ความสําคญัในเรืองได้รับความ
ปลอดภยัในการใช้บริการอยู่ในอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.81) และให้ความสําคญัในเรืองมีบริการ
หลากหลายตรงตามความตอ้งการนอ้ยทีสุด ( X  = 3.63) 
 

 

   ส
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศของผูใ้ช้บริการ ประกอบดว้ยบริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศที
เลือกใชบ้ริการ จาํนวนครังทีมาใชบ้ริการต่อเดือน มูลค่าธุรกรรมทีใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศแต่ละครัง ธนาคารทีใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ และแหล่งขอ้มูลการขอใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและ
โอนเงินต่างประเทศ ดว้ยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตารางที 4 

 

ตารางที 4 จาํนวน และร้อยละของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของผูต้อบแบบสอบถาม  

(n = 385) 
ปัจจัย จํานวน ร้อยละ 

1. บริการด้านธุรกจิแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ 
ทเีลอืกใช้บริการ 
     1.1 ขายธนบตัรต่างประเทศ  
     1.2 ซือธนบตัรต่างประเทศ  
     1.3 ขายเช็คเดินทางต่างประเทศ  
     1.4 โอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก  
     1.5 โอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้  

 

 

174 

200 

10 

203 

10 

 

 

45.20 

51.90 

2.60 

52.70 

2.60 

2. จํานวนครังทมีาใช้บริการต่อเดือน 
     2.1 1 – 2 ครัง 

     2.2 3 – 5 ครัง 

 

331 

54 

 

86.00 

14.00 

3. มูลค่าธุรกรรมทใีช้บริการด้านธุรกจิแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศในแต่ละครัง 
     3.1 ตาํกวา่ 10,000 บาท 
     3.2 10,000 – 50,000 บาท 

     3.3 50,001 – 100,000 บาท 

     3.4 100,001 – 500,000 บาท 

 

 

45 

302 

18 

20 

 

 

11.70 

78.40 

4.70 

5.20 
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ตารางที 4 (ต่อ)  
 

ปัจจัย จํานวน ร้อยละ 
4. ธนาคารทใีช้บริการด้านธุรกจิแลกเปลยีนและเงินโอน
ต่างประเทศ 
     4.1 ธนาคารกรุงเทพฯ 
     4.2 ธนาคารกรุงไทยฯ 
     4.3 ธนาคารกสิกรไทยฯ 
     4.4 ธนาคารไทยพาณิชยฯ์ 
     4.5 ธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ 

 

 

9 

357 

174 
118 
10 

 

 

2.30 

92.70 

45.20 

30.60 

2.60 

5. วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ 
     5.1 เพือเก็งกาํไร 

     5.2 ชาํระค่าสินคา้และบริการ 

     5.3 เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 

     5.4 เพือส่งใหญ้าติทีมีถินพาํนกัในต่างประเทศ 

     5.5 เพือวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจ 

 

36 

75 

95 

52 

127 

 

9.40 

19.50 

24.70 

13.50 

33.00 

6. แหล่งข้อมูลการขอใช้บริการธุรกจิแลกเปลยีนและโอนเงิน
ต่างประเทศ 
     6.1 พนกังานธนาคาร 

     6.2 เวปตข์องธนาคาร 

 

 

193 

192 

 

 

50.10 

49.90 

 
จากตารางที 4 พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก 

จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70 รองลงมาใชบ้ริการซือธนบตัรต่างประเทศ จาํนวน 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.90 และมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ ขายเช็คเดินทางต่างประเทศ และ โอนเงินระหวา่ง
ประเทศ – โอนเขา้ ซึงมีจาํนวนทีเท่ากนั คือ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มาใชบ้ริการ 1 – 2 ครังต่อเดือน จาํนวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 
รองลงมามาใชบ้ริการ 3 – 5 ครัง จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามลาํดบั 

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ทาํธุรกรรมทีใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
ในแต่ละครังมูลค่า 10,000 – 50,000 บาท จาํนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 78.40 รองลงมาทาํ
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ธุรกรรมมูลค่า ตาํกวา่ 10,000 บาท จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.70 และมีจาํนวนน้อยทีสุดคือ 
ทาํธุรกรรมมูลค่า 50,001 – 100,000 บาท จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 

ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศที
ธนาคารกรุงไทยฯ จาํนวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 92.70 รองลงมาธนาคารกสิกรไทยฯ จาํนวน 174 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.20 และมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ ธนาคารกรุงเทพฯ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.30 

ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศเพือ
วตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจ จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาเพือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปต่างประเทศ จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 และมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ เพือเก็งกาํไร
จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 

ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่ทราบข้อมูลการขอใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงิน
ต่างประเทศจากพนกังานธนาคาร จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.10 รองลงมาคือเวปไซตข์อง
ธนาคาร จาํนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 49.90 ตามลาํดบั 

 
5. การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานครังนี สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติไคสแควร์ ( 2) ทีระดบั
ความเชือมนั 95% ดงันนัจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมือค่า Sig 

มีค่านอ้ยกวา่ .05 สาํหรับการศึกษาครังนี ผูว้จิยัไดต้งัสมมติฐานไว ้ดงันี 

 5.1  สมมติฐานท ี1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว 
สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

  5.1.1 สมมติฐานที 1.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทีเลือกใช้
บริการ สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

   5.1.1.1 สมมติฐานที 1.1.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ  
 

   ส
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ตารางที 5  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ  

                                                                                                                                (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 2.916 0.093 

2. อาย ุ 31.001 0.001* 

3. สถานภาพ 12.810 0.002* 

4. ระดบัการศึกษา 12.483 0.002* 

5. อาชีพ 33.391 0.001* 

6.รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 8.669 0.123 
 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที  5 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และ อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ด้านบริการขายธนบัตรต่างประเทศ อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และ รายได้เฉลียต่อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ  
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   5.1.1.2 สมมติฐานที 1.1.2 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
 

ตารางที 6  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  

                                                                                                                                  (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 1.645 0.210 

2. อาย ุ 15.669 0.001* 

3. สถานภาพ 9.963 0.007* 

4. ระดบัการศึกษา 11.188 0.004* 

5. อาชีพ 60.659 0.001* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 93.688 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที  6 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ อยา่งมีนยัสําคญัที
ระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว
  
  5.1.1.3 สมมติฐานที 1.1.3 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ  
 



 
81 

 

ตารางที 7 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ (Travellers cheques 

Sold) 
                                                                                                                                        (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 6.411 0.008* 

2. อาย ุ 50.544 0.001* 

3. สถานภาพ 6.272 0.043* 

4. ระดบัการศึกษา 36.789 0.001* 

5. อาชีพ 12.581 0.028* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 19.906 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที  7 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ อย่างมี
นยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

    
   5.1.1.4 สมมติฐานที 1.1.4 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก  
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ตารางที 8 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก  

                                             (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 8.586 0.005* 

2. อาย ุ 85.673 0.001* 

3. สถานภาพ 19.598 0.002* 

4. ระดบัการศึกษา 19.631 0.001* 

5. อาชีพ 56.095 0.003* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 96.310 0.002* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที  8 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก อย่างมี
นยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 
   5.1.1.5 สมมติฐานที 1.1.5 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้  
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ตารางที 9  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้  

                                                                                                                               (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 16.441 0.001* 

2. อาย ุ 10.320 0.016* 

3. สถานภาพ 6.272 0.043* 

4. ระดบัการศึกษา 385.000 0.001* 

5. อาชีพ 197.768 0.001* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 19.906 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที  9 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า อย่างมี
นยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

  5.1.2 สมมติฐานที 1.2 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน 
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ตารางที 10  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน                                                                      

        (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 21.145 0.001* 

2. อาย ุ 33.258 0.001* 

3. สถานภาพ 93.084 0.002* 

4. ระดบัการศึกษา 20.289 0.001* 

5. อาชีพ 94.231 0.002* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 244.393 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 10 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน อยา่งมีนยัสําคญัที
ระดบั 0.05 

   

  5.1.3 สมมติฐานที 1.3 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใชบ้ริการในแต่ละครัง 
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ตารางที 11  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใชบ้ริการในแต่ละครัง                                    

  (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 70.506 0.001* 

2. อาย ุ 302.808 0.002* 

3. สถานภาพ 26.440 0.001* 

4. ระดบัการศึกษา 33.258 0.001* 

5. อาชีพ 255.790 0.002* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 362.586 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 11 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใช้บริการในแต่ละครัง อย่างมี
นยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

 5.1.4 สมมติฐานที 1.4 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นธนาคารทีเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ สามารถ
แบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

   5.1.4.1 สมมติฐานที 1.4.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงเทพฯ 
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ตารางที 12  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ 

                                   (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 14.757 0.001* 

2. อาย ุ 9.263 0.026* 

3. สถานภาพ 5.630 0.060 

4. ระดบัการศึกษา 2.977 0.226 

5. อาชีพ 122.190 0.001* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 9.458 0.092 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

 จากตารางที 12 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และ อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
การเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ อย่างมี
นยัสาํคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได้
เฉลียต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลือกใช้บริการด้าน
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ  
 

   5.1.4.2 สมมติฐานที 1.4.2 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงไทยฯ 
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ตารางที 13  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ                          

       (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 11.041 0.002* 

2. อาย ุ 134.523 0.001* 

3. สถานภาพ 0.969 0.616 

4. ระดบัการศึกษา 3.967 0.138 

5. อาชีพ 31.977 0.001* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 73.135 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 13 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว  ด้านการเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเ งินโอนต่างประเทศ  ที
ธนาคารกรุงไทยฯ อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ 
และ ระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลือกใช้บริการด้าน
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ  
 

   5.1.4.3 สมมติฐานที 1.4.3 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกสิกรไทยฯ 
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ตารางที 14  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกสิกรไทยฯ                     

            (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 27.944 0.001* 

2. อาย ุ 14.994 0.002* 

3. สถานภาพ 11.873 0.003* 

4. ระดบัการศึกษา 17.765 0.001* 

5. อาชีพ 52.918 0.001* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 37.855 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 14 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิกรไทยฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

   5.1.4.4 สมมติฐานที 1.4.4 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิชยฯ์ 
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ตารางที15  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิชยฯ์             

             (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 3.610 0.069 

2. อาย ุ 42.155 0.001* 

3. สถานภาพ 6.716 0.035* 

4. ระดบัการศึกษา 12.598 0.002* 

5. อาชีพ 21.401 0.001* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 20.711 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 15 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า  ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ  ทีธนาคารไทยพาณิชย์ฯ  อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ  0 .05 แต่ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการ
ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิชยฯ์  
 

   5.1.4.5 สมมติฐานที 1.4.5 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ 
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ตารางที 16  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ               

          (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 16.441 0.001* 

2. อาย ุ 10.320 0.016* 

3. สถานภาพ 18.585 0.001* 

4. ระดบัการศึกษา 3.316 0.190 

5. อาชีพ 18.376 0.003* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 19.906 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 16 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ 
กับ บมจ .ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว  ด้านการเลือกใช้บริการด้านธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ  
 

  5.1.5 สมมติฐานที 1.5 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 
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ตารางที 17  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ                                          

   (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 0.553 0.968 

2. อาย ุ 3.633 0.989 

3. สถานภาพ 0.524 1.000 

4. ระดบัการศึกษา 3.467 0.902 

5. อาชีพ 5.240 1.000 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 2.255 1.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 17 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสําคญัที
ระดบั 0.05 

 

  5.1.6 สมมติฐานที 1.6 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล 
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ตารางที 18  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล                                       

       (n = 385) 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 2 Sig 

1. เพศ 3.406 0.075 

2. อาย ุ 53.904 0.001* 

3. สถานภาพ 91.537 0.002* 

4. ระดบัการศึกษา 20.324 0.001* 

5. อาชีพ 78.676 0.001* 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 64.532 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 18 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลียต่อเดือน มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
แหล่งขอ้มูล  
 

 ในการทดสอบสมมติฐานที 2 และ 3 ผูว้ิจยัจะกาํหนดเกณฑ์ระดบัความคิดเห็น จากเดิม 
แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยทีสุด ให้เหลือเพียง 3 ระดบั คือ มาก 
ปานกลาง และนอ้ย โดยใชสู้ตรความกวา้งของอนัตรภาคชนัดงันี 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชนั =    พิสัย / จาํนวนอนัตรภาคชนั 
      = 1.33 
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 ดงันนัหากค่าคะแนนเฉลียของระดบัความคิดเห็น อยูใ่นช่วง 

 1.00 – 2.33 ถือวา่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

 2.34 – 3.66 ถือวา่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.67 – 5.00 ถือวา่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 

 5.2  สมมติฐานที 2 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

  5.2.1 สมมติฐานที 2.1 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทีเลือกใชบ้ริการ สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

   5.2.1.1 สมมติฐานท ี2.1.1 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ  
 

ตารางที 19  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ  

                        (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 15.339 0.001* 

2. ดา้นราคา 24.901 0.001* 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 5.229 0.031* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 7.599 0.005* 

5. ดา้นกระบวนการ 0.280 0.680 

6. ดา้นบุคลากร 4.228 0.047* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 จากตารางที 19 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
และ ด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริการขายธนบัตร
ต่างประเทศ (Note Sold) อยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ด้านกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริการขายธนบัตร
ต่างประเทศ  
   5.2.1.2 สมมติฐานท ี2.1.2 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
 

ตารางที 20  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ     

         
                                (n = 385)                                 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.250 0.697 

2. ดา้นราคา 27.931 0.001* 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 2.313 0.175 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 8.524 0.004* 

5. ดา้นกระบวนการ 2.067 0.171 

6. ดา้นบุคลากร 13.764 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 20 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ด้านราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
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สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยั
ดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานทีใหบ้ริการ และดา้นกระบวนการ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
 

   5.2.1.3 สมมติฐานท ี2.1.3 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ  
 

ตารางที 21  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ  

                        (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.402 0.219 

2. ดา้นราคา 0.805 0.669 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 0.095 1.000 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.246 1.000 

5. ดา้นกระบวนการ 2.047 0.380 

6. ดา้นบุคลากร 3.602 0.070 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 21 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการ และดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายเช็ค
เดินทางต่างประเทศ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
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   5.2.1.4 สมมติฐานท ี2.1.4 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก  
 

ตารางที 22  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก 

                      (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.151 0.699 

2. ดา้นราคา 8.271 0.016* 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 2.058 0.178 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 10.279 0.001* 

5. ดา้นกระบวนการ 11.291 0.001 

6. ดา้นบุคลากร 6.887 0.010* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 22  แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยด้าน
ส่วนผสมทางการตลาด  ได้แก่  ด้านราคา  ด้านการส่งเสริมการตลาด  และด้านบุคลากร มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก อย่างมี
นัยสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสถานที
ให้บริการ และดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือ
ธนบตัรต่างประเทศ  
   
   5.2.1.5 สมมติฐานท ี2.1.5 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้ (Inward) 
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ตารางที 23  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้ 

                      (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.402 0.219 

2. ดา้นราคา 0.805 0.669 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 126.032 0.001* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.246 1.000 

5. ดา้นกระบวนการ 2.047 0.380 

6. ดา้นบุคลากร 3.602 0.070 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 23 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านสถานทีให้บริการ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
โอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า อย่างมีนัยสําคญัทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านส่วนผสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้น
บุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ 
กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
 

  5.2.2 สมมติฐานที 2.2 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน 
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ตารางที 24  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน 

                           (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 14.696 0.001* 

2. ดา้นราคา 4.926 0.085 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 5.117 0.022* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 1.503 0.620 

5. ดา้นกระบวนการ 12.654 0.001* 

6. ดา้นบุคลากร 1.769 0.185 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 24 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานทีให้บริการ และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน อยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยั
ดา้นส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
 

  5.2.3 สมมติฐานที 2.3 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใชบ้ริการในแต่ละครัง 
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ตารางที 25 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใชบ้ริการในแต่ละครัง 

                       (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 21.964 0.001* 

2. ดา้นราคา 126.689 0.001* 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 109.786 0.002* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 69.628 0.001* 

5. ดา้นกระบวนการ 28.980 0.001* 

6. ดา้นบุคลากร 17.536 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 25 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใช้
บริการในแต่ละครัง อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

  5.2.4 สมมติฐานที 2.4 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านธนาคารทีเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

   5.2.4.1 สมมติฐานท ี2.4.1 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงเทพฯ 
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ตารางที 26  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ      

                                                                              (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 34.171 0.001* 

2. ดา้นราคา 0.723 0.697 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 0.751 1.000 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.221 1.000 

5. ดา้นกระบวนการ 1.837 0.366 

6. ดา้นบุคลากร 3.233 0.119 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
 จากตารางที 26 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้
บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 
0.05 แต่ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสถานทีใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาวดา้นการ
เลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ  
 

   5.2.4.2 สมมติฐานท ี2.4.2 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงไทยฯ 
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ตารางที 27  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ 

                         (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 40.370 0.001* 

2. ดา้นราคา 254.909 0.001* 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 34.432 0.002* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 117.497 0.001* 

5. ดา้นกระบวนการ 7.940 0.014* 

6. ดา้นบุคลากร 10.595 0.002* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 27  แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปัจจัยด้าน
ส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานทีให้บริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
การเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ อย่างมี
นยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

   5.2.4.3 สมมติฐานท ี2.4.3 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกสิกรไทยฯ 
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ตารางที 28  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกสิกรไทยฯ 

          (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 15.339 0.001* 

2. ดา้นราคา 24.901 0.001* 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 5.229 0.031* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 7.599 0.005* 

5. ดา้นกระบวนการ 19.552 0.001* 

6. ดา้นบุคลากร 4.611 0.036* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 28 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการ
ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิกรไทยฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

   5.2.4.4 สมมติฐานท ี2.4.4 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิชยฯ์ 
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ตารางที 29 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิชยฯ์ 

          (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 14.765 0.001* 

2. ดา้นราคา 68.325 0.001* 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 0.217 0.677 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 20.852 0.001* 

5. ดา้นกระบวนการ 0.033 1.000 

6. ดา้นบุคลากร 29.787 0.002* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
   

 จากตารางที 29 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิชยฯ์ อยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นส่วนผสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นสถานทีให้บริการ และดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทย
พาณิชยฯ์  
 

   5.2.4.5 สมมติฐานท ี2.4.5 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ 
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ตารางที  30  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ       

          (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.402 0.219 

2. ดา้นราคา 0.805 0.669 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 0.836 1.000 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.246 1.000 

5. ดา้นกระบวนการ 2.047 0.380 

6. ดา้นบุคลากร 3.602 0.070 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 30 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใชบ้ริการ
ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 
0.05 

 

  5.2.5 สมมติฐานที 2.5 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

 

 

 

 



 
105 

 

ตารางที 31  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใช้บริการ   
    

(n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.346 0.987 

2. ดา้นราคา 1.988 0.981 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 4.055 0.399 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.128 0.998 

5. ดา้นกระบวนการ 0.336 0.987 

6. ดา้นบุคลากร 1.452 0.835 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 31 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นวตัถุประสงค์ใน
การใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

  5.2.6 สมมติฐานที 2.6 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล 
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ตารางที 32  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล 

          (n = 385) 

ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 2 Sig 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 22.905 0.001* 

2. ดา้นราคา 9.277 0.010* 

3. ดา้นสถานทีใหบ้ริการ 2.970 0.121 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 9.263 0.002* 

5. ดา้นกระบวนการ 1.812 0.178 

6. ดา้นบุคลากร 0.922 0.337 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
  

 จากตารางที 32 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล อย่างมีนัยสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นสถานทีให้บริการ ดา้นกระบวนการ และดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล  
  

 5.3  สมมติฐานที 3 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว 
สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

  5.3.1 สมมติฐานที 3.1 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทีเลือกใช้
บริการ สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 
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   5.3.1.1 สมมติฐานที 3.2.1 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ  
 

ตารางที 33  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ  

          (n = 400) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 0.176 0.809 

2. การรับรู้ 1.126 0.303 

3. การเรียนรู้ 0.846 0.382 

4. บุคลิกภาพ 1.746 0.192 

5. ทศันคติ 3.568 0.076 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 33 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 
   5.3.1.2 สมมติฐานที 3.1.2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
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ตารางที 34  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  

                      (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 0.029 1.000 

2. การรับรู้ 0.061 0.898 

3. การเรียนรู้ 0.210 0.665 

4. บุคลิกภาพ 11.421 0.001* 

5. ทศันคติ 5.451 0.027* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 34 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ และทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว  ด้านบริการซือธนบตัร
ต่างประเทศ อยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ และการ
เรียนรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
 
   5.3.1.3 สมมติฐานที 3.1.3 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ  
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ตารางที 35 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ  

               (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 0.504 1.000 

2. การรับรู้ 2.484 0.220 

3. การเรียนรู้ 1.711 0.369 

4. บุคลิกภาพ 4.995 0.034* 

5. ทศันคติ 1.675 0.369 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 35 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ได้แก่ บุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ด้านบริการขายเช็คเดินทาง
ต่างประเทศ อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริการซือธนบัตร
ต่างประเทศ  
 
   5.3.1.4 สมมติฐานที 3.1.4 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก  
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ตารางที 36 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก  

             (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 16.929 0.001* 

2. การรับรู้ 0.430 0.522 

3. การเรียนรู้ 10.297 0.002* 

4. บุคลิกภาพ 21.749 0.001* 

5. ทศันคติ 9.478 0.003* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 36  แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้น
จิตวิทยา ไดแ้ก่ การเรียนรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ด้านบริการซือธนบตัร
ต่างประเทศ  
 

   5.3.1.5 สมมติฐานที 3.1.5 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้  
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ตารางที 37 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้  

              (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 0.504 1.000 

2. การรับรู้ 42.436 0.001* 

3. การเรียนรู้ 61.600 0.001* 

4. บุคลิกภาพ 4.995 0.034* 

5. ทศันคติ 1.675 0.369 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
  

 จากตารางที 37 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ และบุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
โอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า อย่างมีนัยสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัด้านจิตวิทยา ได้แก่ 
แรงจูงใจ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริการซือธนบัตร
ต่างประเทศ  
 

  5.3.2 สมมติฐานที 3.2 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน 
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ตารางที  38  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน 

                 (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 3.081 0.089 

2. การรับรู้ 15.196 0.001* 

3. การเรียนรู้ 18.610 0.002* 

4. บุคลิกภาพ 30.556 0.001* 

5. ทศันคติ 10.247 0.001* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 38 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
ความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน อยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
 

  5.3.3 สมมติฐานที 3.3 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใชบ้ริการในแต่ละครัง 

 

 

 

 

 



 
113 

 

ตารางที 39 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใชบ้ริการในแต่ละครัง 

                (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 88.106 0.001* 

2. การรับรู้ 27.922 0.002* 

3. การเรียนรู้ 31.654 0.001* 

4. บุคลิกภาพ 62.629 0.001* 

5. ทศันคติ 7.723 0.052 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 39 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และ บุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว 
ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใช้บริการในแต่ละครัง อย่างมีนัยสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัด้านจิตวิทยา 
ได้แก่ ทัศนคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริการซือธนบัตร
ต่างประเทศ  
 

  5.3.4 สมมติฐานที 3.4 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นธนาคารทีเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ สามารถ
แบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

   5.3.4.1 สมมติฐานที 3.4.1 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคาร
กรุงเทพฯ 
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ตารางที 40 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงเทพฯ 

               (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 0.452 1.000 

2. การรับรู้ 2.230 0.216 

3. การเรียนรู้ 1.536 0.369 

4. บุคลิกภาพ 18.943 0.001* 

5. ทศันคติ 1.503 0.620 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 40 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ได้แก่ บุคลิกภาพ ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้น
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่
ปัจจยัด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาวดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงเทพฯ  
 

   5.3.4.2 สมมติฐานที 3.4.2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว  ด้านการเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเ งินโอนต่างประเทศ  ที
ธนาคารกรุงไทยฯ 
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ตารางที 41  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงไทยฯ 

               (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 1.481 0.631 

2. การรับรู้ 5.073 0.043 

3. การเรียนรู้ 7.864 0.010* 

4. บุคลิกภาพ 13.659 0.001* 

5. ทศันคติ 8.219 0.009* 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 41 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ได้แก่ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
การเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ อย่างมี
นยัสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ และ การรับรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาวดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงไทยฯ  
 

   5.3.4.3 สมมติฐานที 3.4.3 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิกร
ไทยฯ 
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ตารางที 42  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกสิกรไทยฯ 

              (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 0.176 0.809 

2. การรับรู้ 1.126 0.303 

3. การเรียนรู้ 0.846 0.382 

4. บุคลิกภาพ 0.413 0.585 

5. ทศันคติ 3.568 0.076 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 42 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาวด้านการเลือกใช้บ ริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเ งินโอนต่างประเทศ  ที
ธนาคารกรุงไทยฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

   5.3.4.4 สมมติฐานที 3.4.4 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทย
พาณิชยฯ์ 
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ตารางที 43  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิชยฯ์ 

             (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 8.345 0.003* 

2. การรับรู้ 15.298 0.001* 

3. การเรียนรู้ 0.130 0.753 

4. บุคลิกภาพ 2.261 0.157 

5. ทศันคติ 0.213 0.636 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 43 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ แรงจูงใจ และการรับรู้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการ
ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิชยฯ์ อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 
0.05 แต่ปัจจยัด้านจิตวิทยา ได้แก่ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิชยฯ์  
 

   5.3.4.5 สมมติฐานที 3.4.5 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรี
อยธุยาฯ 
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ตารางที 44  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ 

                (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 0.504 1.000 

2. การรับรู้ 2.484 0.220 

3. การเรียนรู้ 1.711 0.369 

4. บุคลิกภาพ 4.995 0.034* 

5. ทศันคติ 1.675 0.369 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 44 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ได้แก่ บุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้น
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ อยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 
แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ  
 

  5.3.5 สมมติฐานที 3.5 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 
 

 



 
119 

 

ตารางที 45  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

                (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 0.262 0.992 

2. การรับรู้ 2.146 0.709 

3. การเรียนรู้ 0.557 0.968 

4. บุคลิกภาพ 1.173 0.883 

5. ทศันคติ 0.051 1.000 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

 จากตารางที 45 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 

  5.3.6 สมมติฐานที 3.6 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล 
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ตารางที 46  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวทิยา กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล 

               (n = 385) 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 2 Sig 

1. แรงจูงใจ 0.000 0.991 

2. การรับรู้ 22.432 0.001* 

3. การเรียนรู้ 7.773 0.006* 

4. บุคลิกภาพ 3.685 0.065 

5. ทศันคติ 0.000 0.984 

 * มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 46 แสดงการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไคสแควร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ไดแ้ก่ การรับรู้ การเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล อย่างมี
นัยสําคญัทีระดบั 0.05 แต่ปัจจยัด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และทศันคติ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล  
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกับ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว  

การศึกษาคน้ควา้ครังนีศึกษาจากกลุ่มลูกคา้ทีมาใช้บริการเกียวกบั การซือ ขายเงินตรา
ต่างประเทศ  การซือ ขาย เช็คเดินทางต่างประเทศ  การซือ ขาย ดร๊าฟต ์และการโอนเงินระหวา่ง
ประเทศ จาํนวน 385 คน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน 
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ซึงเป็นคาํถามปลายปิด โดยมี
คาํตอบใหเ้ลือกหลายคาํตอบ ผูต้อบสามารถเลือกตอบไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านนั รวมทงัหมด 6 ขอ้ 

 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ทีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขต
สะพานขาว แบ่งเป็น  7 ดา้นประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานทีให้บริการ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้นการสร้างและนาํเสนอปัจจยัทางกายภาพ 
โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิ
เคิร์ท (Likert scale) โดยใหเ้ลือกคาํตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีขอ้คาํถามทงัหมด 49 ขอ้ 
 ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัจิตวทิยา ทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตสะพานขาว แบ่งเป็น 5 ดา้น 
ประกอบดว้ย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และดา้นทศันคติ  โดยใชแ้บบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้
เลือกคาํตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว มีขอ้คาํถามทงัหมด 29 ขอ้ 
 ตอนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่าง 
ประเทศกบั บมจ.ธนาคาร กรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว จาํนวน 7 ขอ้ โดยใชแ้บบสอบถาม
ทีผูว้ิจ ัยสร้างขึนตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยเป็นคาํถามมีระดับการวดัข้อมูลประเภทต่างๆ 
ประกอบดว้ยคาํถามทีมีหลายคาํตอบใหเ้ลือก จาํนวน 6 ขอ้ และคาํถามปลายเปิด จาํนวน 1 ขอ้ 
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 หลงัจากสร้างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยันาํเสนออาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธ์ 
และอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเทียงตรง รับขอ้เสนอมาปรับปรุงแลว้จึงนาํไปทดลอง
ใช้ กับกลุ่มทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน นํามาวิเคราะห์หาค่าความเชือมัน ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ปรากฏวา่แบบสอบถามทีแจกไป
จาํนวน 385 ชุด ได้คืนมา 385 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 และเมือตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแลว้พบว่า เป็นแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์สามารถนาํมาใช้วิเคราะห์ขอ้มูลได้
จาํนวน 385 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามทีไดรั้บคืน 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครืองคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS/PC+ มีรายละเอียดดงันี 

1. หาค่าความถีและร้อยละ เพือทราบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่าง ประเทศกบั บมจ.ธนาคาร กรุงไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว 

2. หาค่าเฉลีย เพือทราบปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ทีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตสะพาน
ขาว และ ปัจจยัจิตวิทยา ทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตสะพานขาว 

3. หาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เพือทราบการกระจายของขอ้มูล 

4. ทดสอบสมมติฐาน ด้วยค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square, 2) เพือหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ทีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตสะพาน
ขาว และ ปัจจัยจิตวิทยาทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตสะพานขาว กบั พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่าง ประเทศกบั บมจ.ธนาคาร กรุงไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ที
ระดบัความเชือมนั 95% สาํหรับผลการวจิยั ผูว้จิยัไดน้าํเสนอตามขนัตอนดงันี 
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1. สรุปผลการวจัิย 
 1.1  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มีสถานภาพโสด และ หยา่

ร้าง มีการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน / ลูกจา้งบริษทัเอกชน มีรายได้เฉลียต่อเดือน 
10,000 - 30,000 บาท  

1.2 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว  พบว่า  ผู ้ใช้บริการให้
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น และปานกลาง 3 ดา้น โดยให้ความสําคญัในดา้นการสร้างและ
นาํเสนอปัจจยัทางกายภาพมากทีสุด ให้ความสําคญัในดา้นบุคลากร อยูใ่นอนัดบัรองลงมา  และให้
ความสาํคญัในดา้นราคานอ้ยทีสุด  

 1.2.1 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 6 ขอ้ ปานกลาง 1 ขอ้ และนอ้ยทีสุด 1 ขอ้ โดยให้
ความสําคญัในเรืองสามารถสังจองธนบตัรไดล่้วงหน้ามากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองสามารถ
เลือกชนิด ของธนบตัรได ้อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามสาํคญัในเรืองการรองรับการชาํระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิตนอ้ยทีสุด  

 1.2.2 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว 
พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดับปานกลางทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองอตัรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีความเหมาะสมมากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองค่าธรรมเนียมใน
การซือ/ขาย เชคเดินทางต่างประเทศมีความเหมาะสม และ  ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมดา้น
โอนเงินด่วน มีความเหมาะสมอยู่ในอนัดบัรองลงมา  และให้ความสําคญัในเรืองค่าธรรมเนียมใน
การซือ/ขาย ตวัเงินต่างประเทศมีความเหมาะสมนอ้ยทีสุด  

 1.2.3 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นสถานทีใหบ้ริการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และ ปานกลาง 4 ข้อ โดยให้
ความสําคญัในเรืองอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีความเหมาะสมมากทีสุด ให้ความสําคญั
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ในเรืองค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย เชคเดินทางต่างประเทศมีความเหมาะสม และ  ค่าธรรมเนียม
ในการทาํธุรกรรมดา้นโอนเงินด่วน มีความเหมาะสมอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัใน
เรืองค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย ตวัเงินต่างประเทศมีความเหมาะสมนอ้ยทีสุด 

 1.2.4 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้แล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ และ ปานกลาง 4 ขอ้ โดยให้
ความสําคญัในเรืองมีอตัราแลกเปลียนพิเศษในกรณีทีทาํธุรกรรมมูลค่าสูงมากทีสุด ให้ความสําคญั
ในเรืองมีบริการใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางโทรศพัทอ์ยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในเรือง
มีพนกังานธนาคารออกไปแนะนาํบริการ และ มีจดหมายตรง หรือโทรศพัทเ์ชิญชวนลูกคา้ให้มาใช้
บริการนอ้ยทีสุด 

 1.2.5 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นกระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ และ ปานกลาง 4 ขอ้ โดยให้ความสําคญัใน
เรืองมีการให้บริการทีรวดเร็วมากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองมีการให้บริการทีไม่ผิดพลาดอยู่ใน
อนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในเรืองกฎเกณฑ์และเงือนไขการให้บริการมีความเหมาะสม
นอ้ยทีสุด 

 1.2.6 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ 
ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 9 ขอ้ และ ปานกลาง 1 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรือง
ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ ของพนกังานมากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองความน่าเชือถือ
ของพนักงานทีให้บริการอยู่ในอนัดับรองลงมา และให้ความสําคญัในเรืองมีจาํนวนพนักงาน
เพียงพอในการใหบ้ริการนอ้ยทีสุด 

 1.2.7 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการสร้างและนาํเสนอปัจจยัทางกายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 3 ขอ้ มาก 1 ขอ้ และ 
ปานกลาง 2 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรืองภาพพจน์และชือเสียงของธนาคารมากทีสุด ให้
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ความสาํคญัในเรืองความน่าเชือถือของธนาคาร และ ความมนัคงปลอดภยัของธนาคารอยูใ่นอนัดบั
รองลงมา และให้ความสําคญัในเรืองพนกังานแต่งกายตามประเพณีในวนัสําคญั เช่นวนัสงกรานต,์ 
วนัลอยกระทง และวนัขึนปีใหม่นอ้ยทีสุด 

1.3  ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ใน
ระดบัมาก 4 ขอ้ และ ปานกลาง 1 ขอ้ โดยให้ความสําคญัดา้นทศันคติมากทีสุด  ให้ความสําคญัใน
ดา้นการเรียนรู้อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามสาํคญัในดา้นแรงจูงใจนอ้ยทีสุด 

 1.3.1 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นแรงจูงใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้
ความสําคญัอยูใ่นระดบั มาก 2 ขอ้ และ ปานกลาง 4 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองตงัอยูใ่นทาํเลที
สะดวกในการติดต่อมากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองมีกาํไร / ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนอยู่ใน
อนัดบัรองลงมา และใหค้วามสาํคญัในเรืองเพือน หรือญาติแนะนาํใหใ้ชบ้ริการนอ้ยทีสุด 

 1.3.2 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านการรับรู้ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก 3 ขอ้ และ ปานกลาง 2 ขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในเรืองพนกังานมีมนุษย
สัมพนัธ์ดีพร้อมและเต็มใจให้บริการมากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองไดรั้บบริการทีตรงตามความ
ตอ้งการอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในเรืองระเบียบขนัตอนต่างๆในการใชบ้ริการไม่
ยุง่ยากนอ้ยทีสุด  

 1.3.3 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองเหมาะสมกบัครอบครัวทีมีสมาชิก
ศึกษาหรือทาํงานอยูต่่างประเทศมากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองเหมาะสมกบัธุรกิจนาํเขา้-ส่งออก 
สินคา้ระหวา่งประเทศอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในเรืองในช่วงเทศกาลจะมีคนใช้
บริการเป็นจาํนวนมาก และอตัราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงบ่อยนอ้ยทีสุด 

 1.3.4 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขต
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สะพานขาว ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 1 ขอ้ มาก 3 ขอ้ และ ปานกลาง 1 ขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรือง
ความมีชือเสียง และภาพพจน์ของธนาคารมากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองพนักงานให้การดูแล
ลูกคา้ด้วยความเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการอยู่ในอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในเรือง
ธนาคารมีทาํเลทีตงัเหมาะสมต่อการเดินทางไปใชบ้ริการ มีสาขากระจายตวัอยา่งเหมาะสมต่อความ
ตอ้งการใชน้อ้ยทีสุด 

 1.3.5 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านทัศนคติ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการให้
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในเรืองคุณภาพของธนบตัรต่างประเทศของ
ธนาคารมีมากกว่าของซุปเปอร์ริชโดยภาพรวม และความรับผิดชอบในความถูกตอ้งของธนบตัร
ต่างประเทศจากธนาคารมีมากกว่าจากซุปเปอร์ริชมากทีสุด ให้ความสําคญัในเรืองได้รับความ
ปลอดภยัในการใชบ้ริการอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามสาํคญัในเรืองมีบริการหลากหลายตรง
ตามความตอ้งการนอ้ยทีสุด 

1.4  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก มาใชบ้ริการ 1 – 2 
ครังต่อเดือน ทาํธุรกรรมทีใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศในแต่ละครัง
มูลค่า  10,000 – 50,000 บาท  ใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศที
ธนาคารกรุงไทย ใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศเพือวตัถุประสงคใ์นทาง
ธุรกิจ และ ทราบขอ้มูลการขอใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศจากพนักงาน
ธนาคาร 

1.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานท ี1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว 
สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

  1.5.1 สมมติฐานที 1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทีเลือกใช้
บริการ ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดงันี 

   1.5.1.1  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
และ อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
127 

 

กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ แต่ปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ และ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ  
   1.5.1.2 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัร
ต่างประเทศ แต่ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
   1.5.1.3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ  อายุ สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
บริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ  
   1.5.1.4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ  อายุ สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
โอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก  
   1.5.1.5 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ  อายุ สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
โอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้  
  1.5.2 สมมติฐานที 1.2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นความถีทีมาใช้บริการต่อเดือน พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน  
  1.5.3 สมมติฐานที 1.3 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
128 

 

สะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใช้บริการในแต่ละครัง พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใชบ้ริการในแต่ละครัง  
  1.5.4 สมมติฐานที 1.4 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นธนาคารทีเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานเป็นดงันี 

   1.5.4.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ได้แ ก่  เพศ  อายุ  และ  อาชีพ  มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ แต่ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาวดา้นการเลือกใช้
บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ  
   1.5.4.2 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อ
เดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ แต่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ และ 
ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลือกใช้บริการด้าน
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ  
   1.5.4.3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ  อายุ สถานภาพ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
การเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิกรไทยฯ  
   1.5.4.4 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการ
ด้านธุรกิจแลกเปลียนและเ งินโอนต่างประเทศ  ทีธนาคารไทยพาณิชย์ฯ  แต่ปัจจัยด้าน
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ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการ
ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิชยฯ์  
   1.5.4.5 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้เฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้น
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ แต่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใช้บริการดา้น
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ  
  1.5.5 สมมติฐานที 1.5 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ  
  1.5.6 สมมติฐานที 1.6 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
แหล่งขอ้มูล แต่ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล  
  สมมติฐานที 2 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

  1.5.2 สมมติฐานที  2.1 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
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สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ทีเลือกใชบ้ริการ ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดงันี 

   1.5.2.1 ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ดา้นสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายธนบตัรต่างประเทศ แต่ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น
กระบวนการ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริการขายธนบัตร
ต่างประเทศ  
   1.5.2.2 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และ ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ด้านบริการซือธนบตัร
ต่างประเทศ แต่ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานทีให้บริการ และ
ด้านกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริการซือธนบัตร
ต่างประเทศ  
   1.5.2.3 ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานทีให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ  
   1.5.2.4 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่าง
ประเทศ – โอนออก แต่ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสถานที
ให้บริการ และดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือ
ธนบตัรต่างประเทศ  
   1.5.2.5 ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านสถานทีให้บริการ มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้ แต่ปัจจยัดา้น
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ส่วนผสมทางการตลาด  ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้าน
กระบวนการ และดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัร
ต่างประเทศ  
  1.5.3 สมมติฐานที 2.2 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริการต่อเดือน พบว่า ปัจจยัด้านส่วนผสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานทีให้บริการ และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน แต่ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
  1.5.4 สมมติฐานที 2.3 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใช้บริการในแต่ละครัง พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใช้
บริการในแต่ละครัง  
  1.5.5 สมมติฐานที 2.4 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านธนาคารทีเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดงันี 

   1.5.5.1 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด  ได้แ ก่  ด้านผลิตภัณฑ์  มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ แต่ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นราคา ดา้น
สถานทีใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
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สํานกังานเขตสะพานขาวดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงเทพฯ  
   1.5.5.2 ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ดา้นสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงไทยฯ  
   1.5.5.3 ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ดา้นสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกสิกรไทยฯ  
   1.5.5.4 ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
การเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิชยฯ์ แต่ปัจจยั
ดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นสถานทีให้บริการ และดา้นกระบวนการ ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิชยฯ์  
   1.5.5.5  ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานทีให้บริการ  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านกระบวนการ  ด้านบุคลากร  ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ  
  1.5.6 สมมติฐานที 2.5 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ พบว่า ปัจจยัด้านส่วนผสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานทีให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
กระบวนการ ดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
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โอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใช้
บริการ  
  1.5.7 สมมติฐานที 2.6 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งขอ้มูล พบว่า ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว 
ด้านแหล่งข้อมูล  แต่ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่  ด้านสถานทีให้บริการ ด้าน
กระบวนการ และดา้นบุคลากร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล  
  สมมติฐานที 3 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว 
สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งันี 

  1.5.8 สมมติฐานที 3.1 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทีเลือกใช้
บริการ ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดงันี 

   1.5.8.1   ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ 

และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริการขายธนบัตร
ต่างประเทศ  
   1.5.8.2 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ และทศันคติมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ 

การรับรู้ และการเรียนรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ด้านบริการซือธนบตัร
ต่างประเทศ  
   1.5.8.3 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศ แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ 
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การเรียนรู้ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริการซือธนบัตร
ต่างประเทศ  
   1.5.8.4 ปัจจยัด้านจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และ
ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก แต่
ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ การรับรู้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ดา้นบริการซือ
ธนบตัรต่างประเทศ  
   1.5.8.5 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ การรับรู้ การเรียนรู้ และบุคลิกภาพ มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นโอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้ แต่ปัจจยัดา้น
จิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
บริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
  1.5.9 สมมติฐานที 3.2 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อเดือน พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ การรับรู้ การเรียนรู้ 

บุคลิกภาพ และทศันคติ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นความถีทีมาใชบ้ริการต่อ
เดือน ปัจจยัด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้น
บริการซือธนบตัรต่างประเทศ 

  1.5.10 สมมติฐานที 3.3 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรมทีใช้บริการในแต่ละครัง พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ 

การรับรู้ การเรียนรู้ และ บุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นมูลค่าธุรกรรม
ทีใชบ้ริการในแต่ละครัง แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ ทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
135 

 

ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นบริการซือธนบตัรต่างประเทศ  
  1.5.11 สมมติฐานที 3.4 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นธนาคารทีเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานเป็นดงันี 

   1.5.11.1 ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริการด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคาร
กรุงเทพฯ แต่ปัจจยัด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาวดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงเทพฯ  
   1.5.11.2 ปัจจยัด้านจิตวิทยา ได้แก่ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ และ การรับรู้ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาวดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงไทยฯ  
   1.5.11.3 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ 

และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลือกใช้บริการด้าน
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิกรฯ 

   1.5.11.4 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ และการรับรู้ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิชยฯ์ แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.
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ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิชยฯ์  
   1.5.11.5 ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ บุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขต
สะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุงศรี
อยธุยาฯ แต่ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นการเลือกใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาฯ  
  1.5.12 สมมติฐานที 3.5 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ 

การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นวตัถุประสงค์
ในการใชบ้ริการ  
  1.5.13 สมมติฐานที 3.6 ปัจจยัด้านจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ การรับรู้ การเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล แต่ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และ
ทศันคติ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ 
กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ดา้นแหล่งขอ้มูล  
 

2. อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว มีประเด็นทีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 

 2.1 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว  พบว่า  ผู ้ใช้บริการให้
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น และปานกลาง 3 ดา้น โดยให้ความสําคญัในดา้นการสร้างและ
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นาํเสนอปัจจยัทางกายภาพมากทีสุด ให้ความสําคญัในดา้นบุคลากร อยูใ่นอนัดบัรองลงมา  และให้
ความสําคญัในดา้นราคานอ้ยทีสุด สอดคล้องกบั นาวี ธีระชาญณรงค์ (2522) ทีทาํการศึกษาเรือง 

การศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการธนาคารใน  เขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการมกัประสบปัญหาต่าง ๆ กบัธนาคารพาณิชย ์ ทีสําคญัทีสุดไดแ้ก่ปัญหาดา้นบุคลากร 

โดยเฉพาะอย่างยิงการแสดงออกของพนักงานธนาคารต่อผู ้ใช้บริการซึงสาเหตุใหญ่ทําให้
ผูใ้ช้บริการเกิดความไม่พอใจ ปัญหาอืนๆไดแ้ก่ ระเบียบวิธีปฏิบติัต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย ์

บางอยา่งก่อให้เกิดความยุง่ยากต่อผูใ้ชบ้ริการมาก นอกจากนียงัพบวา่สิงจูงใจทีทาํให้ผูบ้ริการนิยม
มาใชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ดแ้ก่ ความสะดวกรวดเร็ว และความมนัคงปลอดภยัของธนาคาร และ
ไม่สอดคลอ้งกบัขวญัเนตร คุณะวรรณธร (2551) ไดศึ้กษาส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
เลือกสมคัรบตัรเครดิตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ให้ความสําคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดทุกดา้นในระดบัมาก โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นราคาเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2.2 ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยาทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความสําคญัอยู่ใน
ระดบัมาก 4 ขอ้ และ ปานกลาง 1 ขอ้ โดยให้ความสําคญัดา้นทศันคติมากทีสุด  ให้ความสําคญัใน
ดา้นการเรียนรู้อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในดา้นแรงจูงใจนอ้ยทีสุด อาจเพราะวา่ผล
ต่อการตดัสินใจซือไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายใน ทีจะเขา้มาเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ จากการศึกษาพบว่า
ทศันคติเป็นปัจจยัทีสําคญัทีสุด สอดคล้องกับ ศุกร เสรีรัตน์ (2544) ทีกล่าวว่า โดยทวัไปแล้ว
ทศันคติเป็นเรืองของผลกระทบทีเกิดจากอารมณ์ของบุคคลทีมีต่อสิงใด ๆ ไม่ใช่เรือง่ายเลยทีจะ
สามารถเขา้ถึงพืนฐานอารมณ์ของบุคคลทวัไปได ้เพราะไม่อาจสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตาม
พฤติกรรมทีแสดงออกมาให้เห็นเป็นผลมาจากทศันคติทีแตกต่างกนั ซึงพฤติกรรมทีแสดงออกมา
อาจจะเป็นเครืองชักนําทีดีหรือไม่ดีของทศันคติก็ได้ ฉะนัน จึงต้องพยายามทีจะเขา้ใจทศันคติ 
เพราะทศันคติจะเป็นตวัชกันาํไปสู่การกระทาํทีเกิดขึน ทุก ๆ วนัของผูบ้ริโภค 

2.3 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ในเรือง
การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ การโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก การโอนเงินระหว่าง
ประเทศ – โอนเขา้ ความถีในการใชบ้ริการ มูลค่าธุรกรมทีใชบ้ริการดา้นธรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศแต่ละครัง การใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกบัธนาคาร
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กสิกรฯ นนัหมายความวา่ ผูใ้ช้บริการทีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั 
จะมีพฤติกรรมดงักล่าวขา้งตน้ต่างกนั ดงัที George E.Belch and Michael A.Belch (2005) กล่าววา่ 
เพศเป็นตวัแปรทีมีความสําคญัในเรืองของพฤติกรรมในการบริโภคมาก บุคคลทีมีอายุแตกต่างกนั 
จะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการทีแตกต่างกนั สถานภาพสมรส โสด หยา่ร้าง หรือเป็นหมา้ย 
ซึงในอดีตถึงปัจจุบนัเป็นเป้าหมายทีสาํคญัของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และ
มีความสาํคญัมากยงิขึนในส่วนทีเกียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค ทาํให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ และ
พฤติกรรมการซือทีแตกต่างกนั ผูที้มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มทีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพดี
มากกว่าผูที้มีการศึกษาตาํ เนืองจากผูที้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพทีสามารถสร้างรายไดสู้งกว่าผูที้มี
การศึกษาตาํ จึงมีแนวโนม้ทีจะบริโภคสินคา้ทีมีคุณภาพมากกวา่ อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่
ความจาํเป็นและความตอ้งการสินคา้และบริการทีแตกต่างกนั และ สถานภาพทางเศรษฐกิจของ
บุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการทีเขาตดัสินใจซือ สถานภาพเหล่านีประกอบดว้ย รายได ้การ
ออมทรัพย ์อาํนาจการซือ และทศันคติเกียวกบัการจ่ายเงิน 

2.4 ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ซึงจาก
ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนนั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานทีให้บริการ การ
ส่งเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และการสร้างและนาํเสนอปัจจยัทางกายภาพ ส่วนใหญ่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเ งินโอนต่างประเทศกับ  บมจ . 
ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว ซึงสอดคลอ้งกบั สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ทีไดใ้ห้
กล่าวไวว้า่ ผูป้ระกอบการจะทาํธุรกิจไดห้ลงัจากเลือกตลาดเป้าหมายแลว้ จะตอ้งจดัหาผลิตภณัฑ ์
(Product) มาเสนอขาย ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสิงทีมีตัวตน เรียกว่า สินค้า (Goods) หรือ บริการ 
(Service) ทีไม่มีตวัตน แต่ทาํให้ลูกคา้เป้าหมายพอใจได ้ผลิตภณัฑ์เป็นองค์ประกอบหนึงในส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix)  เป็นองคป์ระกอบทีกิจการสามารถควบคุมเปลียนแปลงได ้แต่
กิจการจะเปลียนแปลงใหเ้ป็นทีถูกใจตลาดเป้าหมาย และทาํให้กิจการบรรลุวตัถุประสงค ์จะตอ้งทาํ
ความรู้จกักบัส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี เพือสามารถเลือกประยุกตใ์ห้สอดคลอ้ง
กบัแรงจูงใจและพฤติกรรมการซือของตลาดเป้าหมายได ้ นอกจากนี สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) 
ยงักล่าวอีกว่า ในมุมมองของลูกคา้ การตงัราคามีผลเป็นอย่างมากต่อการตดัสินใจซือบริการของ
ลูกคา้ และราคาของการบริหารเป็นปัจจยัสําคญัในการบอกถึงคุณภาพทีจะไดรั้บ กล่าวคือราคาสูง
คุณภาพในการบริการน่าจะสูงดว้ย ทาํใหม้โนภาพหรือความคาดหวงัของลูกคา้ต่อบริการทีจะไดรั้บ
สูงดว้ย แต่ผลทีตามมาคือ บริการตอ้งมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ได ้ในขณะทีการ
ตงัราคาตาํ ลูกคา้มกัคิดว่าจะได้รับบริการทีมีคุณภาพด้อยตามไปด้วย ซึงถ้าหากตาํมาก ๆ ลูกคา้
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อาจจะไม่ใชบ้ริการได ้เนืองจากไม่กลา้เสียงต่อบริการทีจะไดรั้บ ดงันนัการตงัราคาในธุรกิจบริการ
เป็นเรืองทีซบัซ้อนยากกวา่การตงัราคาของสินคา้มาก ซึงผูบ้ริหารตอ้งไม่ลืมวา่ ราคาก็จะเป็นเงินที
ลูกคา้ตอ้งจ่ายออกไปเพือรับบริการกบัธุรกิจหนึง ๆ ดงันนัการทีธุรกิจตงัราคาไวสู้ง ก็หมายความวา่
ลูกคา้ทีมาใชบ้ริการก็ตอ้งจ่ายเงินสูงดว้ย ผลทีตามมาก็คือลูกคา้จะมีการเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่ง 
หรืออย่างน้อยจะเปรียบเทียบกับความคุ้มค่ากับสิงทีจะได้รับ ในเรืองของสถานทีให้บริการ 
สอดคลอ้งกบั รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549) ทีกล่าวไวว้า่ ความสําคญัของการจดัจาํหน่าย คือ การเขา้
มาพฒันาและช่วยเหลือในการแลกเปลียน ซึงหมายถึงการซือและการขายสินคา้  เพราะในปัจจุบนั
ไม่ใช่ผลิตเพียงเพือบริโภคเท่านนั แต่จะมีผลผลิตส่วนเกินเพือนาํไปแลกเปลียนเป็นเงินมาเพือใชซื้อ
สินคา้และบริการอืน ดงันนัการจดัจาํหน่ายจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 2 ฝ่าย คือ ทงัผูซื้อและผูข้าย 
การส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบั สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 ) ทีกล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาด 
เป็นการทาํให้กลุ่มผูบ้ริโภคของเราเกิดความสนใจในตวัสินคา้ ซึงสิงนีเองก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
บริโภคทีแตกต่างกนั กระบวนการเป็นสิงสาํคญัเช่นกนั ดงัคาํกล่าวทีวา่ กระบวนการให้บริการ เป็น
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีความสําคญัมาก ตอ้งอาศยัพนกังานทีมีประสิทธิภาพหรือเครืองมือ
ทันสมัยในการทาํให้เกิดกระบวนการทีสามารถส่งมอบบริการทีมีคุณภาพได้ เนืองจากการ
ให้บริการโดยทัวไปมกัจะประกอบด้วยหลายขันตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูล
เบืองตน้ การให้บริการตามความตอ้งการ การชาํระเงิน เป็นตน้ ซึงในแต่ละขนัตอนตอ้งประสาน
เชือมโยงกันอย่างดี หากมีขันตอนใดไม่ดีแม้แต่ขันตอนเดียวย่อมทาํให้การบริการไม่เป็นที
ประทบัใจแก่ลูกคา้บุคลากร โดยพนกังานจะประกอบดว้ยบุคคลทงัหมดในองคก์รทีให้บริการนนั 
ซึงจะรวมตงัแต่ เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบั ซึงบุคคลดงักล่าวทงัหมดมีผลต่อคุณภาพ
ของการให้บริการเจ้าของและผูบ้ริหารมีส่วนสําคัญอย่างมากในการกําหนดนโยบายในการ
ใหบ้ริการ การกาํหนดอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของพนกังานในทุกระดบั กระบวนการใน
การให้บริการ รวมถึงการแกไ้ขปรับปรุงการให้บริการ ส่วนพนกังานผูใ้ห้บริการเป็นบุคคลทีตอ้ง
พบปะและให้บริการกับลูกค้าโดยตรง และพนักงานในส่วนสนับสนุนก็จะทาํหน้าทีให้การ
สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ทีจะทาํให้การบริการนันครบถว้นสมบูรณ์ จึงเป็นได้ว่า บุคลากร เป็น
ปัจจยัสาํคญัอยา่งหนึงทีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ การสร้างและนาํเสนอปัจจยัทาง
กายภาพ สิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคารของธุรกิจบริการ เครืองมือ และอุปกรณ์ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานที ล็อบบี ลานจอดรถ สวน
ห้องนํา การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ สิงเหล่านีเป็นสิงทีลูกค้าใช้เป็น
เครืองหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกคา้จะอาศยัสิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
140 

 

ปัจจยัหนึงในการเลือกใช้บริการ ดงันนั สิงแวดลอ้มทางกายภาพยิงดูหรูหราและสวยงามเพียงใด 
บริการน่าจะมีคุณภาพตามดว้ย 

แต่ทงันี จากผลการศึกษาพบวา่มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด บางประการทีไม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกับ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในสํานกังานเขตสะพานขาว อาจสืบเนืองมาจาก การใช้บริการบางประเภทนัน
เป็นการใช้บริการเพียงชัวครังชัวคราว หรือใช้บริการนาน ๆ ครัง ไม่ได้เป็นการใช้บริการอย่าง
ต่อเนือง ยาวนาน สมาํเสมอ ลูกคา้จึงไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดย
จะเลือกใชบ้ริการทีไหน เมือไรก็ได ้โดยยึดความสะดวกเป็นหลกั หรืออีกกรณีหนึงคือ ไม่วา่ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นอย่างไร ก็ไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 2.5 ผลการศึกษาเรืองปัจจยัดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ปัจจยั
ทางจิตวิทยาทีศึกษาคือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ พบว่า ปัจจยัทาง
จิตวิทยาส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว  ซึงเป็นไปไดว้่าการใช้บริการ
นนัเป็นสิงทีจาํเป็น ไม่ว่าปัจจยัทางจิตวิทยาเป็นอย่างไร  ก็ไม่กระทบกบัพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว 
สอดคลอ้งกบั เสรี วงษม์ณฑา (2542) ทีกล่าววา่ แรงจูงในนนัมีพืนฐานมาจากความจาํเป็น กล่าวคือ 
ถ้าไม่มีความจาํเป็นก็จะไม่เกิดแรงจูงใจและความจาํเป็นเมือเกิดเป็นความรุนแรงขึนในใจก็จะ
กลายเป็นตณัหาแห่งความตอ้งการ และถา้ความตอ้งการนนัไม่รุนแรงพอก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ  อี ก
ประการหนึง ในการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ในสํานักงานเขตสะพานขาว เป็นการใช้เพียงชัวครู่ และไม่จาํเป็นต้องใช้บริการต่อเนือง เป็น
เวลานาน จึงทาํให้ ปัจจยัทางจิตวิทยาเป็นอย่างไร  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว 
สอดคล้องกบั Bernstein (1999) ทีกล่าวว่า พฤติกรรมการรับรู้เป็นกระบวนการตอบสนองต่อ
สิงแวดลอ้มทีต่อเนืองจากการรู้สึก สัมผสัรับรู้ เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิงเร้าทีผา่นเขา้
มาในกระบวนการรู้สึก เมือเครืองรับหรืออวยัวะรับสัมผสั สัมผสัสิงเร้า เราจะเกิดความรู้สึกแลว้ส่ง
ความรู้สึกนนัไปตีความหรือแปลความหมายกลายเป็นการรับรู้ และสอดคลอ้งกบั ประดินนัท ์อุปร
มยั (2540) ทีกล่าวว่า การเรียนรู้ คือ การเปลียนแปลงของบุคคลอนัมีผลเนืองมาจากการได้รับ
ประสบการณ์โดยการเปลียนแปลงนนัเป็นเหตุทาํใหบุ้คคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม 
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ประสบการณ์ทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม หมายถึงทังประสบการณ์ทางตรงและ
ประสบการณ์ทางออ้ม 

 

3. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
1. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบางด้านยงัอยู่ในระดบัปานกลาง 

ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นสถานทีใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงันนั บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ในสาํนกังานเขตสะพานขาว ควรทาํการปรับปรุงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นดงักล่าว เช่น 
อาจมีการส่งเสริมการตลาดโดยการลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่าง ๆ ปรับปรุงสถานทีให้ดู
ทนัสมยั สะดวก สบาย เป็นตน้ 

2. จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว แสดงว่า ในความเป็นจริง ส่วนประสมทางการตลาดนันมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ดงันนั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ควรทาํการ
พฒันาปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด ในขอ้ทีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมอยา่งจริงจงั และเขม้ขน้  

3. จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัทางจิตวิทยาส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว แต่จะมีปัจจยัทางจิตวิทยาบางประการทีสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสํานกังานเขตสะพานขาว ดงันนั 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว ควรทาํการพฒันาปรับปรุงปัจจยัทางจิตวิทยา ใน
ขอ้ทีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมอยา่งจริงจงั และเขม้ขน้ 
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4. ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัเพิมเติมเกียวกบัปัจจยัทางดา้นต่าง ๆ ทีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจ

แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว เพิมเติม 
เช่น ปัจจยัดา้นการสือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) เป็นตน้ 

2. ควรมีการวิจยัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาทีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการดา้นต่าง ๆ เช่น การใช้บริการเคาน์เตอร์ ฝาก – ถอน, การใช้บริการดา้น
สินเชือ เป็นตน้ กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทยในสาํนกังานเขตสะพานขาว 

3. ควรมีการวิจยัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาทีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวา่ง
สาขา กบัสาํนกังานใหญ่วา่ เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

4. ควรขยายขอบเขตเครืองมือในการศึกษาให้กว้างยิงขึน  นอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แบบสอบถาม 
 

เรือง ปัจจยัทมีผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการธุรกจิแลกเปลยีนและเงนิโอนต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใน 
สํานักงานเขตสะพานขาว 

 

คาํชีแจง 

 1. แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงในการวิจยัของวิชาการคน้ควา้อิสระ(761 660) ตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว 

 2. ขอ้มูลแบบสอบถามทุกฉบบัครังนีจะไม่นาํเสนอหรือเปิดเผยเป็นรายบุคคล ดงันันจึงขอความกรุณากรอก
แบบสอบถามตามสภาพทีเป็นจริงใหค้รบทุกขอ้ การนาํเสนอจะนาํเสนอผลในภาพรวม การตอบแบบสอบถามจะไม่เกิดผล
เสียหายใด ๆ แก่ท่าน และถือเป็นความลบั จะนาํไปใชป้ระโยชน์เฉพาะกรณีศึกษาวิจยัเท่านนั และเป็นประโยชน์ในการ
พฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานในดา้นการแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศต่อไป 
 3. แบบสอบถามฉบบันีแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนที  1  ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที  2  ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงิน
ต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว 
 ตอนที  3  ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา  ( Psychological Forces ) ทีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียน
และโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสาํนกังานเขตสะพานขาว 

 ตอนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

   

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพือประโยชน์ในดา้นการศึกษา ณ 
โอกาสนี 
 

 

 

                         นางสาวพทุธชาด จาํปาศรี 

                         คณะวทิยาการจดัการ สาขาการประกอบการ 
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คาํชีแจง : โปรดทาํเครืองหมายถูก ( ) ลงในช่อง  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 

 

1. เพศ     

     ชาย     หญิง 

    

2. อาย ุ     

     ตาํกวา่ 20 ปี     21- 30 ปี 

     31 - 40 ปี     41- 50 ปี 
     51 - 60 ปี     

 

3. สถานภาพ  

     โสด     สมรส 

     หมา้ย   หยา่ร้าง 

      
     

4. ระดบัการศึกษา    

     ตาํกวา่มธัยมศึกษา   มธัยมศึกษา  /  ปวช. 
     อนุปริญญา  /  ปวส.   ปริญญาตรี 

     ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 

5. อาชีพ 

     นกัเรียน / นกัศึกษา   ขา้ราชการ 

     พนกังานรัฐวสิาหกิจ   ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย 

     พนกังาน / ลูกจา้งบริษทัเอกชน        รับจา้งทวัไป 

     อาชีพอิสระ                                       อืน ๆ .................... 
 
6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

     ตาํกวา่ 10,000 บาท   10,000 – 30,000 บาท 

     30,001 – 50,000 บาท   50,001 – 70,000 บาท 

     70,001 – 100,000 บาท   มากกวา่100,000 บาทขึนไป 
        
     
 

ตอนท ี1 ข้อมูลทางทวัไปเกยีวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 



 150 

  

 

 

 

  

 

กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

 

 

ปัจจยั 

ระดับความคิดเห็น
ทมีีผลต่อการเลอืกใช้บริการ

มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product)      

     1.1 มีประเภทธุรกรรมทีหลากหลายใหเ้ลือกใชบ้ริการ      

     1.2 มีการพฒันาและปรับปรุงบริการใหท้นัสมยัอยา่งต่อเนืองและมี
มาตรฐาน 

     

     1.3 มีสกลุเงินหลากหลายใหเ้ลือกใชบ้ริการ      

     1.4 มีการรับประกนัความถูกตอ้งของธนบตัร      

     1.5 ความถูกตอ้งในการจดัทาํเอกสารทางบญัชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน      

     1.6 สามารถเลือกชนิด ( Denom )ของธนบตัรได ้      

     1.7 สามารถสงัจองธนบตัรไดล่้วงหนา้      

     1.8 รองรับการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิต      

2. ด้านราคา (Price)      

     2.1 อตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศมีความเหมาะสม      

     2.2 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างประเทศมีความเหมาะสม      

     2.3 ค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย ตวัเงินต่างประเทศมีความเหมาะสม      

     2.4 ค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย เชคเดินทางต่างประเทศมีความ
เหมาะสม 

     

 2.5 ค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมดา้นโอนเงินด่วน (Coinstar Money 

Transfer ( CMT ) มีความเหมาะสม 
     

3. ด้านสถานทใีห้บริการ (Place)      

     3.1 ทาํเลทีตงัของธนาคารอยูใ่กล ้สะดวกต่อการเดินทาง      

     3.2 บริเวณทีจอดรถมีเพียงพอ      

     3.3 มีเคาน์เตอร์ในการใหบ้ริการไดส้ะดวก      

     3.4 มีจาํนวนสาขาทีสามารถใหบ้ริการดา้นธุรกรรมต่างประเทศมาก      

     3.4 บรรยากาศภายในธนาคารระหวา่งทีรอการใหบ้ริการ      

ตอนท ี 2  ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดทส่ีงผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกจิแลกเปลยีนและโอนเงิน
ต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว 



 151 

 

 

 

ปัจจยั 

ระดับความคิดเห็น
ทมีีผลต่อการเลอืกใช้บริการ 

มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

     3.6 มีสิงอาํนวยความสะดวก เช่น หอ้งนาํ , หนงัสือพิมพ ์, โทรทศัน์      

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)      

     4.1 มีการใหข้อ้มูลข่าวสารและประชาสมัพนัธ์ผา่นสือต่างๆ      

     4.2 มีพนกังานธนาคารออกไปแนะนาํบริการ      

     4.3 มีจดหมายตรง หรือโทรศพัทเ์ชิญชวนลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการ      

     4.4 มีบริการใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางโทรศพัท ์      

     4.5 มีการแจกของสมนาคุณ      

     4.6 มีการใหส่้วนลดและสิทธิพิเศษ      

     4.7 มีอตัราแลกเปลียนพิเศษในกรณีทีทาํธุรกรรมมูลค่าสูง      

5. ด้านกระบวนการ (Process)      

     5.1 กฎเกณฑแ์ละเงือนไขการใหบ้ริการมีความเหมาะสม      

     5.2 ใชเ้ทคโนโลยทีีทนัสมยั      

     5.3 มีการใหบ้ริการทีรวดเร็ว      

     5.4 มีการใหบ้ริการทีไม่ผิดพลาด      

     5.5 ความเหมาะสมของเอกสารทีตอ้งใชติ้ดต่อกบัธนาคาร      

     5.6 ระเบียบขนัตอนในการทาํธุรกรรมมีความคล่องตวั เหมาะสม ไม่
ซบัซอ้น 

     

     5.7 มีระบบการทาํงานทีถูกตอ้ง แม่นยาํ เชือถือได ้      

6. ด้านบุคลากร (Personnel)      

     6.1 ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ ของพนกังาน      

     6.2 ความน่าเชือถือของพนกังานทีใหบ้ริการ      

     6.3 ความมีอธัยาศยัและใหบ้ริการเป็นกนัเองของพนกังาน      

     6.4 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพของพนกังาน           

     6.5 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเตม็ใจใหบ้ริการของพนกังาน      

     6.6 มีจาํนวนพนกังานเพียงพอในการใหบ้ริการ      

     6.7 พนกังานใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใส เสมอภาค เท่าเทียมกนั      

     6.8 ความสามารถในการแกปั้ญหา และการตอบขอ้ซกัถาม ของ
พนกังานทีใหบ้ริการ 

     

     6.9 พนกังานมีความน่าเชือถือ ซือสตัย ์และไวใ้จได ้      

     6.10 พนกังานมีทกัษะและมีประสิทธิภาพในการทาํงาน      
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ปัจจยั 

ระดับความคิดเห็น
ทมีีผลต่อการเลอืกใช้บริการ

มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

7. ปัจจยัด้านการสร้างและนําเสนอปัจจยัทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) 

     

     7.1 ความน่าเชือถือของธนาคาร      

     7.2 ความมนัคงปลอดภยัของธนาคาร      

     7.3 ภาพพจน์และชือเสียงของธนาคาร      

     7.4 นโยบายหรือเงือนไขในการใหบ้ริการ      

     7.5 ความกวา้งขวาง สะอาด และทนัสมยัของธนาคาร      

     7.6 พนกังานแต่งกายตามประเพณีในวนัสาํคญั เช่นวนัสงกรานต,์ วนั
ลอยกระทง และวนัขึนปีใหม่ 

     

 

 

 

 

กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

 

 

ปัจจยั 

ระดับความสําคัญ
ทมีีผลต่อการเลอืกใช้บริการ

มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

1. แรงจูงใจ ( Motivation )      

     1.1 เพือน หรือญาติแนะนาํใหใ้ชบ้ริการ      

     1.2 มีความเกรงใจพนกังานทีมาแนะนาํบริการ      

     1.3 การส่งเสริมการขายดีเหนือกวา่ธนาคารอืน      

     1.4 ถูกกระตุน้โดยผา่นทางสือต่างๆ      

     1.5 มีกาํไร / ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน      

     1.6 ตงัอยูใ่นทาํเลทีสะดวกในการติดต่อ      

2. การรับรู้ ( Perception )      

     2.1 บริการรวดเร็ว และถูกตอ้ง      

     2.2 ไดรั้บบริการทีตรงตามความตอ้งการ      

     2.3 พนกังานมีมนุษยสมัพนัธดี์พร้อมและเตม็ใจใหบ้ริการ      

     2.4  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเหมาะสม      

     2.5  ระบียบขนัตอนต่างๆในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก      

็

ตอนท ี3 ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา  ( Psychological Forces ) ทส่ีงผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกจิ
แลกเปลยีนและโอนเงินต่างประเทศกบั บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว 
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ปัจจยั 

ระดับความสําคัญ
ทมีีผลต่อการเลอืกใช้บริการ 

มาก 
ทสุีด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทสุีด 

3. การเรียนรู้ ( Learning )      

     3.1 เหมาะสมกบัผูที้ตอ้งการเดินทางไปต่างประเทศ      

     3.2 เหมาะสมกบัธุรกิจนาํเขา้-ส่งออก สินคา้ระหวา่งประเทศ      

     3.3 เหมาะสมกบัครอบครัวทีมีสมาชิกศึกษาหรือทาํงานอยูต่่างประเทศ      

     3.4 ในช่วงเทศกาลจะมีคนใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก และอตัรา
แลกเปลียนมีการเปลียนแปลงบ่อย 

     

     3.5 คุณภาพของธนบตัรต่างประเทศของธนาคารมีความเสียงตาํกวา่ของ
ซุปเปอร์ริช 

     

4. บุคลกิภาพ ( Personality )      

     4.1 ความมีชือเสียง และภาพพจน์ของธนาคาร      

     4.2 ภายในธนาคารมีอุปกรณ์ และเครืองมือทีทนัสมยั       

     4.3 พนกังานใหก้ารดูแลลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่ และเตม็ใจใหบ้ริการ      

     4.4 ขนัตอนในการใชบ้ริการมีความคล่องตวั เหมาะสม ไม่ซบัซอ้น      

     4.5 ธนาคารมีทาํเลทีตงัเหมาะสมต่อการเดินทางไปใชบ้ริการ มีสาขา
กระจายตวัอยา่งเหมาะสมต่อความตอ้งการใช ้

     

5. ทศันคต ิ( Attitude )      

     5.1 มีบริการหลากหลายตรงตามความตอ้งการ      

     5.2 คุณภาพของธนบตัรต่างประเทศของธนาคารมีมากกวา่ของซุปเปอร์
ริชโดยภาพรวม 

     

     5.3 ความรับผดิชอบในความถูกตอ้งของธนบตัรต่างประเทศจาก
ธนาคารมีมากกวา่จากซุปเปอร์ริช 

     

     5.4 ไดรั้บความปลอดภยัในการใชบ้ริการ      
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คาํชีแจง : โปรดทาํเครืองหมายถูก ( ) ลงในช่อง  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 

 

1. บริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทีท่านเลือกใชบ้ริการ     
     ขายธนบตัรต่างประเทศ ( Notes Sold ) 

 ซือธนบตัรต่างประเทศ ( Notes Bought ) 

 ขายเช็คเดินทางต่างประเทศ ( Travellers cheques Sold ) 

 ซือเช็คเดินทางประเทศ ( Travellers cheques Bought ) 

 ขายตวัเงิน ( Clean Bills Sold ) 

 ซือตวัเงิน  ( Clean Bills Bought ) 

 บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ( Foreign Currency Deposit ) 

 โอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนออก ( Outward ) 

 โอนเงินระหวา่งประเทศ – โอนเขา้ ( Inward ) 

 Coinstar Money Transfer ( CMT ) 

 

2 .  จาํนวนครังทีมาใชบ้ริการต่อเดือน 

     1 - 2 ครัง    3 – 5 ครัง 

     6 – 10 ครัง    มากกวา่ 10 ครัง 

 

3. มูลค่าธุรกรรมทีท่านใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศแต่ละครัง 

     ตาํกวา่ 10,000 บาท   10,000 – 50,000 บาท 

     50,001 – 100,000 บาท   100,001 – 500,000 บาท 

     500,001 – 1,00,000 บาท  มากกวา่ 1 ลา้นบาท 

 

4. ปัจจุบนัท่านใชบ้ริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กบัธนาคารใดบา้ง 

    ธนาคารกรุงเทพ ฯ      ธนาคารกรุงไทยฯ 

    ธนาคารกสิกรไทย ฯ     ธนาคารไทยพาณิชย ์ฯ 

    ธนาคารทหารไทย ฯ     ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ฯ 

    อืน ๆ (ระบุ)…………………        
    
5. วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

     เพือเก็งกาํไร    

     ชาํระค่าสินคา้และบริการ 

     เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปต่างประเทศ  

ตอนท ี4 ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการธุรกจิแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
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     เพือส่งใหญ้าตทีมีถินพาํนกัในต่างประเทศ 
     เพือวตัถุประสงคใ์นทางธุรกิจ  

      อืน ๆ (ระบุ)…………………        
 

6. ปัจจุบนัท่านทราบขอ้มูลการขอใชบ้ริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศจากแหล่งใด 
    พนกังานธนาคาร   เวปไซตข์องธนาคาร 
    สือโทรทศัน์      Call Center ของธนาคาร 
    หนงัสือพิมพ ์/ นิตยสาร 

 

7. ขอ้เสนอแนะ / ความตอ้งการของท่านเกียวกบัการแกไ้ขปรับปรุงบริการดา้นธุรกิจแลกเปลียนเงินโอนต่างประเทศของ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณสําหรับความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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