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ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดาวลอย กาญ
จนมณี เสถียร. 156 หน้า
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PUTTACHART JUMPASRI : CUSTOMERS BEHAVIORS TOWARD USING
FOREIGN EXCHANGE SERVICES AND FOREIGN REMITTANCE OF KRUNGTHAI BANK
PLC IN SAPHANKHAO REGIONAL OFFICE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :
ASST.PROF.DOWLOY KANJANAMANEESATHIAN. 156 pp.
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.
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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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การค้นคว้า อิ ส ระฉบับ นี สําเร็ จลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี โดยการได้รับ ความช่ วยเหลื อและความ
อนุ เคราะห์จาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณี เสถี ยร อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําและข้อคิดเห็ นต่างๆอันเป็ นประโยชน์อย่างยิงรวมทังให้ความเอาใจใส่ ติดตาม
ผลงานอย่างใกล้ชิด
พร้ อ มด้ว ยกรรมการค้น คว้า อิ ส ระ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิ ท ัก ษ์ ศิ ริ ว งษ์ และ รอง
ศาสตราจารย์ประสพชัย พสุ นนท์ ทีให้ความรู้ คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์อย่างยิง ตลอดจนช่ วย
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆเพือความสมบูรณ์ของงานวิจยั ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์เป็ นอย่างสู ง
ขอขอบคุ ณผูต้ อบแบบสอบถาม ทีได้สละเวลาเพือให้ขอ้ มูลอย่างดียิง รวมทังพีๆเพือนๆ
นักศึกษาหลักสู ตรการประกอบการทุกท่านทีให้คาํ ปรึ กษา ให้ความเอือเฟื อในทุกๆด้านตลอดเวลาที
เรี ยนและการทําวิจยั ในครังนี
สุ ดท้ายนี ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ซึ งเป็ นบุคคลทีเข้าใจและคอย
ดูแล ให้กาํ ลังใจตลอดมาตังแต่เริ มศึกษาจนกระทังทําการศึกษาอิสระสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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1 จํานวนและร้อยละของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
2 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญเกียวกับปั จจัยด้าน
ส่ วนผสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและ
โอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
3 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญเกียวกับปัจจัยด้าน
จิตวิทยาทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงิน
ต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
4 จํานวน และร้อยละของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของผูต้ อบแบบสอบถาม
5 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ (Note Sold)
6 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตรต่างประเทศ (Note Bought)
7 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ (Travellers
cheques Sold)
8 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก (Outward)
9 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า (Inward)
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10 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน
11 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง
12 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ
13 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งไทยฯ
14 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิ กรไทยฯ
15 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
16 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
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17 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
18 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
19 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตร
ต่างประเทศ (Note Sold)
20 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตรต่างประเทศ
(Note Bought)
21 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดินทาง
ต่างประเทศ (Travellers cheques Sold)
22 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ –
โอนออก (Outward)
23 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ –
โอนเข้า (Inward)
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24 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน
25 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุรกรรมทีใช้บริ การใน
แต่ละครัง
26 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ
27 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งไทยฯ
28 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิ กรไทยฯ
29 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
30 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
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31 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
32 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
33 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ (Note Sold)
34 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตรต่างประเทศ (Note Bought)
35 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดิ นทางต่างประเทศ (Travellers
cheques Sold)
36 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก (Outward)
37 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า (Inward)
38 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตาราง
39 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง
40 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ
41 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งไทยฯ
42 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิ กรไทยฯ
43 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
44 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
45 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
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46 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
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สารบัญภาพ
ภาพ
1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2 กระบวนการติดต่อสื อสาร
3 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานส่ วนหน้าและส่ วนหลังกับการให้บริ การลูกค้า
4 แสดงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ธนาคารพาณิ ชย์เป็ นสถาบันการเงินทีให้บริ การทางด้านการเงินและมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จากอดีตถึงปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาขึน
มาเป็ นอย่างมาก และมีการแข่งขันทีรุ นแรงขึนมาเรื อย ๆ เป็ นธุ รกิจทีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
เพราะระบบสื อสารคมนาคมทีสะดวกรวดเร็ ว และก้าวหน้า ทําให้ธุรกิ จมิได้ถูกจํากัดเพียงแค่ใน
ท้องถิน ได้มีการทําธุ รกิจกับต่างประเทศเพิมมากขึน มีการขยายสาขาให้กระจายออกไปทัวทุกพืนที
นําความสะดวกและความเจริ ญจากเมืองใหญ่ไปสู่ เมืองเล็ก ๆ และประชาชนในทุกสาขาอาชี พ
การค้าระหว่างประเทศเปิ ดกว้างขึน มีการทําธุ รกรรมทางการค้ากับต่างประเทศ โดยมีธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างๆ ทําหน้าที อํานวยความสะดวกทางด้านธุ รกรรมการเงินแก่ ผปู้ ระกอบการต่างๆทัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริ การทางด้านการรับชํา ระหนี โดยระบบการโอนเงินสกุล
ต่างประเทศระหว่างผูน้ าํ เข้าและผูส้ ่ งออก การให้บริ การการแลกเปลียนเงินสกุลเงิ นต่างประเทศ
การรับซื อ ขาย เช็คเดินทาง และดร๊ าฟท์สกุลเงินตราต่างประเทศ กรุ งเทพมหานครเป็ นอีกจังหวัด
หนึ งที สํา คัญ ที มี จ าํ นวนนัก ท่ อ งเที ยวและผูป้ ระกอบการที ทํา ธุ ร กิ จ กับ ต่ า งประเทศรวมทัง
ชาวต่างชาติทีมาทํางานและพักอาศัย ในกรุ งเทพ ฯ จํานวนมาก ซึ งมีส่วนเกียวข้องเกียวกับธุ รกรรม
ทางด้านต่างประเทศ ทังสิ น (บริ ษทั ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย จํากัด : 2552)
ปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ของประเทศไทย มีสาขาในกรุ งเทพ ฯ จํานวนมาก ทีมี
บริ การทางด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ แต่มีเพียงสาขาบางแห่ งเท่านันทีมีลูกค้า
เข้ามาใช้บริ การทางด้านนี ทังๆ ทีมีสาขาของธนาคารพาณิ ชย์กระจายอยูต่ ามพืนทีต่าง ๆของกรุ งเทพ
ฯ แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ และการให้บริ การด้านนีได้ทาํ รายได้
จํานวนมากให้กบั ธนาคาร แต่ยงั มีขอ้ จํากัดทางด้านการให้บริ การทางด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศอยูห่ ลาย ๆ ปั จจัย ทีธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ยังไม่สามารถให้บริ การทางด้านนีได้
อย่างครบวงจร ดังนันธนาคารพาณิ ชย์จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องหากลยุทธ์ต่างๆ ในการ
ดําเนินการทังภายในและภายนอกสาขา ทังทางด้านการจัดการด้านบุคลากร และทางด้านเทคนิ ค
ระบบ และกลยุทธ์ทางการตลาด เพือสร้างความเชือมัน และอํานวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้ากลุ่ม
ต่าง ๆ เพือธนาคารจะมีรายได้จากด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศเพิมมากขึน
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การศึกษาครังนี จะมีส่วนช่ วยให้ทราบถึงมาตรฐานในการให้บริ การลูกค้าทีมาใช้บริ การ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย เพือให้ทราบถึงความพึงพอใจ
และความต้องการของลูกค้า เพือเป็ นข้อมูลทีจะนําไปปรับปรุ งมาตรฐานการให้บริ ก ารและพัฒนา
ระบบการให้บริ การสาขาของธนาคารได้ และสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิ ชย์ อืน ๆ เพือก้าวมา
ไปสู่ ระดับมาตรฐานสากล เพือรองรับการขยายตัวทางด้านทางค้ากับต่างประเทศ และเมืองแห่งการ
ท่องเทียว ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครังนี เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครังนี ได้กาํ หนดขอบเขตการศึกษาไว้ดงั นี
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่ กลุ่มลูกค้าทีมาใช้บริ การเกียวกับ
การซือ ขายเงินตราต่างประเทศ การซื อ ขาย เช็คเดินทางต่างประเทศ การซื อ ขาย ดร๊ าฟต์ และการ
โอนเงินระหว่างประเทศ คัดเลื อกตัวอย่างจาก ลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในเขตสะพานขาวทัง
14 สาขา ทีเข้ามาทําธุ รกรรมทางการเงินด้านต่างประเทศระหว่างวันที 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน
2554 จํานวน 385 คน
ขอบเขตด้านเนือหา ประกอบด้วย ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี ยต่อเดือน ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา สถานทีให้บริ การ การส่ งเสริ มการตลาด กระบวนการ บุคลากร การสร้างและนําเสนอปั จจัย
ทางกายภาพ และปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ ทัศนคติ
ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรทีใช้ใ นการศึ ก ษาครั งนี ประกอบด้วย ตัวแปรอิส ระได้แก่
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านจิตวิทยา และตัวแปร
ตามได้แก่ พฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
ขอบเขตด้านพืนที พืนทีทีใช้ในการศึกษาครังนีคือ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว ซึงประกอบไปด้วย 14 สาขา ได้แก่ สาขากระทรวงศึกษาธิการ สาขาถนนข้าวสาร สาขา
ถนนวิสุทธิกษัตริ ย ์ สาขาทําเนียบรัฐบาล สาขาเทเวศร์ สาขาบางลําพู สาขาโบ๊เบ๊ สาขารัฐสภา สาขา
ราชดําเนิน สาขาราชวัตร สาขาศรี ยา่ น สาขาศาลาว่าการ กทม. สาขาสะพานขาว และสาขาไฮมอลล์
สามเสน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent variable)
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
7. ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอ
ปัจจัยทางกายภาพ
ปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
(Dependent variable)

พฤติกรรมการใช้ บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่ าง
ประเทศกับบมจ.ธนาคาร
กรุงไทย ในสํ านักงานเขตสะ
พานขาว
1. ประเภทของผลิตภัณฑ์ที
เลือกใช้บริ การ
2. ความถีในการใช้บริ การ
3. มูลค่าธุ รกรรมแต่ละครัง
4. ธนาคารทีตัดสิ นใจใช้
บริ การ
5. วัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การ
6. การรับทราบข้อมูลของ
บริ การ
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นิยามศัพท์
ธนาคารพาณิ ชย์ หมายถึง ธนาคารทีได้รับอนุ ญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิ ชย์ และ
หมายถึงความรวมถึงสาขาธนาคารต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ย
ธุ รกิจแลกเปลียน หมายถึง ธุ รกรรมทางการเงินทีเกียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ได้แก่
การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงินต่างประเทศ การฝากเงินต่างประเทศ
เงินโอนระหว่างประเทศ หมายถึง การโอนเงินจากประเทศหนึงไปยังอีกประเทศหนึงโดย
มีสถาบันการเงินหรื อธนาคารเป็ นตัวกลาง ในการส่ งหรื อรับเงินโอนระหว่างผูโ้ อนเงินและผูร้ ับเงิน
ทีอยูค่ นละประเทศ โดยธนาคารทีเป็ นตัวแทนซึงกันและกันจะมีขอ้ ตกลงและเงือนไขระหว่างกันใน
เรื องการจ่ายเงินโอนตามคําสังจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ซึ งสิ งทีธนาคารใช้เป็ นสื อกลาง การโอนเงิน
ระหว่างกันแทนตัวเงินก็คือ “ตราสารการเงิน” เช่น ดราฟต์ หรื อในรู ปคําสังจ่ายประเภทต่าง ๆ
กล่าวคือ คําสังโอนเงินทางไปรษณี ย ์ คําสังโอนเงินทางโทรเลข คําสังโอนเงินระบบ SWIFT และ
เช็คเดินทาง เป็ นต้น ซึ งการโอนเงินระหว่างประเทศแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. เงินโอนขาเข้า
2. เงินโอนขาออก
บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขตสะพานขาว หมายถึง ธนาคารกรุ งไทยทีอยู่ในสํานักงานเขต
สะพานขาว ซึ งมีสาขาทังสิ นจํานวน 14 สาขา ประกอบไปด้วย สาขากระทรวงศึกษาธิ การ สาขา
ถนนข้าวสาร สาขาถนนวิสุทธิกษัตริ ย ์ สาขาทําเนียบรัฐบาล สาขาเทเวศร์ สาขาบางลําพู สาขาโบ๊เบ๊
สาขารัฐสภา สาขาราชดําเนิ น สาขาราชวัตร สาขาศรี ยา่ น สาขาศาลาว่าการ กทม. สาขาสะพานขาว
และสาขาไฮมอลล์สามเสน
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศี ก ษาครั งนี มี จุด มุ่ ง หมายเพื อศึ ก ษาปั จจัย ที มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ
แลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ดังนัน
ในการทําวิจยั นี ได้นาํ แนวคิ ด และผลงานวิจยั ทีเกี ยวข้องมาใช้เพือเป็ นกรอบในการศึ กษา โดยมี
เอกสารทีเกียวข้องดังนี
1. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.1 ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.2 ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื อของผูบ้ ริ โภค
1.3 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.4 กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.5 การวิจยั ผูบ้ ริ โภคกับส่ วนประสมทางการตลาด
2. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
2.1 ผลิตภัณฑ์
2.2 การจัดจําหน่าย
2.3 ราคา
2.4 การส่ งเสริ มการตลาด
2.5 พนักงาน
2.6 กระบวนการในการให้บริ การ
2.7 สิ งแวดล้อมทางกายภาพ
3. ทฤษฎีเกียวกับประชากรศาสตร์
4. ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
5. ประวัติความเป็ นมาของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
6. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค
1.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้มีผใู้ ห้ความหมายไว้หลากหลายแต่ก็คล้ายคลึงกันต่อไปนี
Williams (1982, อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์ 2540 : 6) กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ
วิถีทางทีบุคคลกระทําในกระบวนการแลกเปลียน
Loudon and Dellet Bota (1998, อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์ 2540 : 5) ได้ให้ความหมาย
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่ เป็ นพฤติกรรมทีผูบ้ ริ โภคแสดงออกมาในการแสวงหาสําหรับการซื อ การ
ใช้ การประเมิ น ผลและการจับ จ่ า ยใช้ส อยซึ งสิ น ค้า และบริ ก ารที เขาคาดหวัง ว่า จะทํา ให้ค วาม
ต้องการของเขาได้รับความพอใจ
สมจิตร ล้วนจําเริ ญ (2532 : 6) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําของแต่
ละบุคคลที เกี ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและหรื อบริ การทางเศรษฐกิจรวมถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจทีเกิดขึนก่อน และทีเป็ นตัวกําหนดให้เกิดการกระทําต่าง ๆ ขึน
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง การแสดงออกของ
แต่ละบุคคลทีเกียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจรวมทังกระบวนการในการ
ตัดสิ นใจทีมีผลต่อการแสดงออกการกระทําของผูบ้ ริ โภคทีเกียวข้องกับการซือและการใช้สินค้า
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541 : 78) ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึ ง
พฤติกรรมซึ งผูบ้ ริ โภคทําการค้นคว้าหาการซื อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิ ตภัณฑ์ และ
การบริ การซึ งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994 : 5) หรื อ หมายถึง
การศึ กษาพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจและการกระทําของผูบ้ ริ โภคที เกี ยวข้องกับการซื อและการใช้
สิ นค้านัก การตลาดจําเป็ นต้องศึ กษาและวิเคราะห์พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคด้วยเหตุผลหลายประการ
กล่าวคือ
1 พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิ จและมีผลทําให้ธุรกิ จ
ประสบความสําเร็ จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดทีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้
2 เพือให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด ทีว่าการทําให้ลูกค้าพึงพอใจ
ด้วยเหตุนี จึงต้องศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเพือจัดสิ งกระตุน้ หรื อกลยุทธ์การตลาด
เพือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้
จากความหมายข้า งต้น ที กล่ า วมาพอจะสรุ ป ได้ว่า พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภค หมายถึ ง
พฤติ ก รรมของบุ ค คลที เกี ยวข้องกับ การซื อและการใช้สิ นค้า และบริ การ โดยผ่า นกระบวนการ
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แลกเปลียนทีบุคคลต้องมีการตัดสิ นใจทังก่อนและหลังการกระทําดังกล่าว โดยบุคคลทีถื อว่าเป็ น
ผูบ้ ริ โภคในทีนีคือผูท้ ีใช้บริ การแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศผ่านทางธนาคารพาณิ ชย์
1.2 ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ ริ โภค
สุ ด าดวง เรื อ งรุ จิ ร ะ (2543 : 84 - 87) ได้ก ล่ า วว่ า ปั จ จัย มี อิ ท ธิ พ ลในการกํา หนด
พฤติ กรรมการซื อที แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน มีทงปั
ั จจัย ทีเกิ ดจากตัวผูบ้ ริ โภคเอง และ
ปัจจัยทีมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี
1. ปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะบุคคล
บุคคลมีความแตกต่างกันในเรื อง เพศ อายุ รายได้ สถานภาพทางครอบครัว และ
อาชี พ จะมี ค วามต้องการความคิ ดเห็ นต่า ง ๆ แตกต่า งไปตามปั จจัย เหล่ า นี ดัง นันจึ ง ต้องศึ ก ษา
พืนฐานเฉพาะบุคคล ผูม้ ีอายุแตกต่างกันไม่ตอ้ งการเป้ าหมายในชีวติ เหมือนกัน เด็ก ๆ ต้องการความ
สนุ กสนาน วัยรุ่ นต้องการให้เพือนฝูงยอมรับ ต้องการมีอิสรเสรี ในการแสดงออก ผูใ้ หญ่ตอ้ งการ
ความสําเร็ จในการประกอบอาชี พและมีฐานะมันคง ผูม้ ีรายได้นอ้ ยต้องการสิ นค้าราคาพอสมควร
คุณภาพพอใช้ได้ แต่ผมู ้ ีรายได้มากต้องการสิ นค้าคุณภาพเยียม ราคาไม่เกียง ในสมัยก่อนเพศหญิง
และชายจะแสดงออกถึงความแตกต่างทีแยกกันอย่างชัดเจน แต่ในปั จจุบนั นี มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด
ทีสามารถเสนอขายทังชายหญิงโดยไม่แยกเพศ เช่น เสื อผ้าลําลอง รองเท้าผ้าใบ กีฬา กิจกรรมด้าน
บันเทิง รวมไปถึงการเลือกอาชีพ เป็ นต้น
2. ปัจจัยด้านจิตวิทยา
2.1 ความต้องการและแรงจูงใจ ได้กล่าวถึงสาเหตุเบืองต้นในการซื อผลิตภัณฑ์วา่
ผูบ้ ริ โภคจะต้องเกิดความต้องการเป็ นแรงจูงใจให้กระทําการซื อไปบําบัดความต้องการและความ
ต้องการของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกัน มีหลาย ๆ ลักษณะ หลายระดับความต้องการ สามารถนํา
หลักของ A.H. Maslow ในเรื อง Hierarchy of needs มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ให้ท ราบว่าเป็ นความต้องการด้านร่ า งกาย ต้องการความปลอดภัย ต้องการให้สัง คม
ยอมรั บ ต้องการมี ฐานะเด่ น ต้องการประสบความสํา เร็ จในชี วิต มี ชื อเสี ย งเมื อทราบว่า ผูซ้ ื อมี
แรงจูงใจหรื อความต้องการระดับใด นักการตลาดจะเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสมมาใช้กระตุ ้ นความ
ต้องการได้ถูกต้องนําไปสู่ การซื อได้
2.2 การรับรู ้ การรับรู้ ของแต่ ละบุ คคลมีระดับความเร็ ว ช้า แตกต่างกัน บางคน
เข้าใจเรื องราวทีผ่านเข้ามาในการรับรู้ได้รวดเร็ ว แต่บางคนต้องการการบอกเล่าซํา ๆ หลาย ๆ ครัง
จึงจะรับรู ้ และเข้าใจได้ นอกจากนันด้วยปั จจัยประกอบด้านสิ งแวดล้อมต่าง ๆ จะทําให้การแปล
ความหมายจากการรับรู ้แตกต่างกันออกไป การเสนอข้อมูลเพือสร้ างแรงกระตุน้ ให้เกิ ดการซื อจึง
ต้องศึกษาลักษณะการรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมายและเลือกข้อมูลข่าวสารทีกลุ่มตลาดเป้ าหมายจะรับรู้
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ได้ง่าย พฤติกรรมการรับรู ้โดยไม่ตงใจเป็
ั
นสิ งทีไม่ควรมองข้ามการโฆษณาซํา ๆ โดยสมําเสมอจะ
ค่อย ๆ แทรกซึ มเข้าสู่ การรับรู ้ได้เช่นกัน
2.3 ทัศ นคติ ความรู้ สึก ของบุ คคลต่อสิ งใดสิ งหนึ งในทางบวกหรื อลบ ซึ งจะมี
อิทธิ พลต่อการรั บรู ้ เช่ น ผูบ้ ริ โภคทีมีทศั นคติไม่ดีต่ออาหารสําเร็ จรู ปว่าเป็ นอาหารที ไม่ถูกหลัก
โภชนาการ ไม่สด เป็ นของค้างมานาน เมือไม่เสี ยได้ยอ่ มต้องใส่ สารกันบูด ดังนัน ผูบ้ ริ โภค รายนัน
ย่อมจะไม่ซืออาหารสําเร็ จรู ปบริ โภค ถึงแม้วา่ จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีสามารถผลิตอาหารสําเร็ จรู ป
ได้โดยไม่ตอ้ งใส่ สารกันบูดแล้วและถูกหลักโภชนาการ ผูบ้ ริ โภครายนันก็ไม่เชือและปฏิเสธการซื อ
ดังนัน ผูผ้ ลิตสิ นค้าใด ๆ ทีใหม่ออกสู่ ตลาดจะประสบความสําเร็ จได้จะต้องพยายามเปลียนทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคให้ได้ ให้เกิดการยอมรับได้ การให้ขอ้ มูลมาก ๆ พร้ อมตัวอย่างหรื อการสาธิ ตการทํา
ลองซํา จะช่วยเปลียนแปลงทัศนคติได้
2.4 การเรี ยนรู ้ นักจิตวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของคนเราเปลียนแปลงได้จากการ
เรี ยนรู ้ในเรื องต่าง ๆ ด้วยการกระทําซํา ๆ เพือให้ได้ผลตอบสนองทีพอใจ เมือเราเกิดความต้องการ
ใด ๆ จะพยายามทดลองหาวิธีบาํ บัดความต้องการ หากได้ผลเป็ นทีพอใจจะทดลองทําซําหลาย ๆ
ครังจนแน่ใจว่าเป็ นวิธีทีดีทีสุ ด และจะปฏิบตั ิครังต่อไปในการตอบสนองความต้องการในรู ปแบบ
การกระทําเดิม ๆ แต่ถา้ ได้ผลไม่เป็ นทีพอใจ ก็จะเลิกกระทําแล้วหันไปค้นหาวิธีอืน ๆ ใหม่ต่อไป
2.5 ความคิดเกียวกับตัวเอง แต่ละบุคคลจะมีความคิ ดเกี ยวกับตนเองในลักษณะ
ต่าง ๆ และมีพฤติ กรรมไปตามความคิดนัน เช่ น คิดว่าตนเองเป็ นคนสุ ขภาพแข็งแรงจะไม่สนใจ
อาหารเสริ ม ไม่สนใจตรวจสุ ขภาพ จะมุมานะทํางาน แต่ถา้ คิดว่าตนเองเป็ นคนอ่อนแอจะปฏิบตั ิใน
ด้านตรงกันข้าม
3. ปัจจัยด้านสังคม
3.1 ครอบครัว เป็ นกลุ่มสังคมทีใกล้ชิดตัวบุคคลมากทีสุ ด ลักษณะของผูเ้ ลียงดู พ่อ
แม่ วิธีการเลียงดู รู ปแบบการดํารงชีวิต อาหาร ความเป็ นอยู่ วิธีปฏิบตั ิต่อกันในครอบครัว ทีแต่ละ
คนได้รั บ การหล่ อ หลอมตังแต่ เ กิ ด จะค่ อ ยซึ ม ซับ เข้า ไปเป็ นแบบอย่ า งที จะปฏิ บ ัติ ต าม แต่ ล ะ
ครอบครัวจะมีวธิ ี ปฏิบตั ิทีแตกต่างกัน เป็ นวัฒนธรรมของครอบครัวแต่ละครอบครัวและพฤติกรรม
เหล่านีจะมีอิทธิ พลต่อทัศนคติ การรับรู้ การเลือกสิ งทีจะตอบสนองความต้องการแตกต่างกัน
3.2 กลุ่มอ้างอิง เมือบุคคลเติบโตขึนจะมีสังคมเพิมเติมนอกจากครอบครัว มีเพือน
ร่ วมสถานศึกษา เพือนร่ วมงาน เพือนบ้าน เพือนร่ วมอาชีพ การทีต้องเข้ากลุ่มสังคมต่าง ๆ ให้ได้ จะ
ทําให้แต่ละบุคคลพยายามปรับตัว และปฏิบตั ิตามอย่างกลุ่มทีตนเองพยายามเข้าไปสังกัด อีกทังจะมี
การเรี ยนรู ้เพิมขึนตามวัยและข้อมูลทีได้รับเข้ามา ทําให้มีการพัฒนาในลักษณะตามอย่างบุคคลอืนที
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ตนนิ ยมยกย่อง ดังนันการใช้บุคคลบางครังบางคนเป็ นผูเ้ สนอขายผลิตภัณฑ์ในโฆษณา จึงเป็ นการ
ใช้ประโยชน์จากกลุ่มอ้างอิงนันเอง
3.3 วัฒนธรรม ประเพณี หรื อธรรมเนี ยมปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันของชุมชนใหญ่ที
แต่ล ะบุ คคลเป็ นส่ วนหนึ งของ เชื อชาติ ศาสนา หรื อท้องถิ น จะเป็ นกรอบกํากับพฤติ กรรมการ
แสวงหาสิ งตอบสนองความต้องการของบุคคลอย่างมาก เช่นประเพณี ทอ้ งถิน หรื อเชือชาติ ให้สตรี
แต่งกายปกปิ ดให้มิดชิดการเลือกซื อเสื อผ้าเครื องแต่งกายย่อมจะจํากัดขอบเขตของแบบเสื อไปด้วย
ดังนัน การศึกษาถึงลักษณะของวัฒนธรรมประเพณี จะช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจพฤติกรรมการซื อ
ของตลาดเป้ าหมายได้ดีขึน
1.3 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
1.3.1 ช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
1.3.2 ช่ ว ยให้ผูเ้ กี ยวข้อ งสามารถหาหนทางแก้ไ ขพฤติ ก รรมในการตัดสิ น ใจซื อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิจ
มากยิงขึน
1.3.3 ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ดีขึน
1.3.4 เพือประโยชน์ในการแบ่ งส่ วนตลาด เพือการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ให้ตรงกับชนิดของสิ นค้าทีต้องการ
1.3.5 ช่วยปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพือความได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
1.4 กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ศุภร เสรี รัตน์ (2544 : 42) ได้กล่ าวไว้ว่า ลักษณะทัวไปของการตัดสิ นใจ เงื อนไขที
จําเป็ นสําหรับการพิจารณาว่า กิ จกรรมใดจึงจะถือว่าเป็ นกระบวนการของการตัดสิ นใจ กิจกรรมที
ทําให้เกิดการตัดสิ นใจ
1.4.1 ผูต้ ดั สิ นใจจะต้องเผชิญกับปัญหาหรื อสถานการณ์ทีมีความขัดแย้งกันทีจําเป็ น
จะต้องหาทางแก้ไข ซึ งผูต้ ดั สิ นใจในทีนี หมายถึง “บุคคลใด ๆ หรื อกลุ่มบุคคลทีไม่ได้รับความ
พอใจสําหรับสภาวะทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั บางอย่างหรื อการคาดหวังของสภาวะในอนาคตรวมทัง
ความปรารถนาอยากได้แ ละสิ ท ธิ ที จะนํา การกระทําของบุ ค คลให้มุ่ ง ไปสู่ ก ารแก้ไ ขสภาวะใน
ปัจจุบนั หรื อ ในอนาคตดังกล่าว” Williams (1982, อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์, 2544 : 42)
1.4.2 ผูต้ ดั สิ นใจมีความปรารถนาทีจะได้มาซึ งเป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึงหรื อหลาย
เป้ าหมาย ซึ งเป้ าหมายเหล่านี ปกติจะแสดงออกมาในรู ปของการให้ได้มาซึ งสภาวะของสิ งทีใหม่
บางอย่า ง หรื อ การรั ก ษา ให้ค งไว้ซึ งสภาวะของสิ งเดิ ม ที มี อ ยู่ เป้ าหมายต่ า ง ๆ ของผูบ้ ริ โ ภค
โดยทัวไปจึงเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับความพอใจทีได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การ
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1.4.3 เพือทีจะให้ได้มาซึ งเป้ าหมาย ผูต้ ดั สิ นใจจะต้องกําหนดทางเลื อกทีต้องการ
กระทําที น่ าจะนําไปสู่ เป้ าหมายทีปรารถนาได้ ทางเลือกต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นเรื องเกี ยวกับ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตราสิ นค้า คุณลักษณะของสิ นค้า และราคา เป็ นต้น
1.4.4 ผูต้ ัด สิ น ใจจะต้อ งเผชิ ญ กับ ระดับ ของความไม่ แ น่ น อนบางส่ ว น ในการที
ทางเลือกทีต้องจะนํามาซึ งความพอใจหรื อไม่พอใจสําหรับผูบ้ ริ โภคแล้วความไม่แน่นอนอาจเป็ น
ข้อจํากัดทีเนื องมาจากการขาดความรู้ทีสมบูรณ์ ของทางเลือกต่าง ๆ หรื อระดับของการไม่รู้ของ
แรงจูงใจ
กระบวนการการตัดสิ นใจจึงมีเป้ าหมายอยูท่ ีการแก้ไขปั ญหาในการซื อและการใช้ของ
ผลิ ตภัณฑ์ซึงส่ งผลกระทบทีทําให้ผูบ้ ริ โภคต้องใช้ความพยายามทีเกี ยวข้องกับชนิ ดของความไม่
แน่ นอนต่ า ง ๆ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยการแสวงหาและดํา เนิ น การให้ไ ด้ม าซึ งข้อ มู ล ที เป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ ในทีสุ ดก็นาํ ไปสู่ การเลื อกสรรและการปฏิบตั ิต่อทางเลือกบางอย่างที
ธุ รกิจมีการนําเสนอในตลาด ทางเลือกทีเลือกแล้วอาจไม่ได้แสดงถึงการแก้ไขปั ญหาทีให้ผลดีทีสุ ด
ก็ได้ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจในปั ญหาก็อาจจะทําได้ดีพอสมควรอย่างต่อเนืองบ่อย ๆ จนทําให้
บุคคลสามารถเข้าไปใกล้สภาวะของการตัดสิ นใจทีให้ผลดีทีสุ ด
อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ (2548 : 222) กล่าวว่ากระบวนการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคจะ
ได้รับอิทธิ พลมาจากปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในเฉพาะตัวของผูบ้ ริ โภค ภายใต้ภาวการณ์อย่าง
ใด อย่างหนึง ผูบ้ ริ โภคผ่านขันตอนการคิดและการกระทําอย่างไร ซึ งความรู้เกียวกับกระบวนการ
ตัดสิ นใจจะช่ วยให้นกั การตลาดนําไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณากลยุทธ์การตลาดทีกระตุน้ หรื อ
ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกได้อย่างถูกจังหวะและประสิ ทธิ ภาพ
สําหรับแหล่งทีมาของข้อมูลในการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคมีแหล่งสําคัญ 2 แหล่งคือ
1. แหล่งข้อมูลภายใน หมายถึง แหล่งข้อมูลทีเป็ นความทรงจําของผูบ้ ริ โภค ซึ งได้รับ
การสะสมเข้ามาโดยไม่ได้ดินรนแสวงหาผ่านการเรี ยนรู้ หรื อเข้าไปมีประสบการณ์ดว้ ยตนเองใน
อดีตก็ได้ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะใช้แหล่งข้อมูลภายในในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เพราะดึง
ออกมาใช้ง่าย รวดเร็ ว ประหยัดทีสุ ด
2. แหล่ ง ข้อมูล ภายนอก บางครังข้อมูล ภายในก็ไ ม่เพีย งพอในการตัดสิ น ใจ หรื อ
ผูบ้ ริ โภคสนใจใฝ่ รู ้ขอ้ มูลเพิมเติม ซึ งประกอบด้วย 4 แหล่งย่อย ดังนี
2.1 แหล่งข้อมูลทีเป็ นตัวบุคคล เช่น การสอบถามจากเพือนญาติพีน้อง คนใกล้ชิด
2.2 แหล่ งข้อมูลอิ สระ เป็ นแหล่งข้อมูลจากองค์ก รอิสระต่าง ๆ ทีให้ขอ้ มูลโดย
อิสระไม่ขึนอยูก่ บั ผลิตหรื อเจ้าของผลิตภัณฑ์รายใดรายหนึง
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2.3 แหล่ งข้อมูลทางการตลาด เป็ นแหล่งข้อมูล ทีอยู่ในบทบาทของผูผ้ ลิ ต หรื อ
เจ้าของผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์
2.4 แหล่งข้อมูลจากประสบการณ์ ตรง ได้แก่ การทีผูบ้ ริ โภคเข้าไปทดสอบ หรื อ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง
1.5 การวิจยั ผูบ้ ริ โภคกับส่ วนประสมทางการตลาด
ศุภร เสรี รัตน์ (2544 : 40) ให้ความหมายว่า การวิจยั ผูบ้ ริ โภคกับส่ วนประสมการตลาด
การวิจยั ผูบ้ ริ โภคจะเกียวข้องกับปั จจัยแต่ละตัวของส่ วนประสมทางการตลาด ซึ งได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
1.5.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) การวิจยั ผูบ้ ริ โภคทําให้นกั การตลาดสามารถสร้างสิ งทีมี
ความหมายสําหรั บผูบ้ ริ โภคไว้ใ นผลิ ตภัณฑ์ไ ด้โดยการค้นพบสิ งที มีคุณสมบัติที สําคัญทีสุ ดต่อ
ตลาดเป้ าหมาย และรวบรวมไปใส่ ไว้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึงการวิจยั ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นพืนฐาน
สําหรับการพัฒนาแนวความคิดสําหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และตระกูลผลิตภัณฑ์ (families of
products) ทีสอดคล้องกับตลาดเป้ าหมายได้
1.5.2 ราคา (price) การวิจยั ผูบ้ ริ โภคจะช่วยนักการตลาดในการกําหนดระดับราคา
สําหรับการตังราคาตามหลักจิตวิทยา (psychological pricing) ทีจะทําให้ผบู้ ริ โภคเต็มใจยินดีทีจะซื อ
สิ นค้าในระดับราคานัน
1.5.3 การจัด จํา หน่ า ย (distribution) การวิ จ ัย ผู้บ ริ โภคจะเป็ นการบอกให้ รู้ ว่ า
ผูบ้ ริ โภคซื อที ร้ านไหนบ้าง และผูบ้ ริ โภคมองหรื อมีความรู้ สึกต่อเครื อข่า ย (outlets) ของการจัด
จําหน่ ายต่าง ๆ ของธุ รกิ จอย่างไรนอกจากนันการวิจยั ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นการปูพืนฐานสําหรับการ
กําหนดกลยุทธ์ของช่องทางการจัดจําหน่ายให้มีประสิ ทธิภาพได้
1.5.4 การส่ ง เสริ ม การตลาด (promotion) การวิจ ัย ผูบ้ ริ โ ภคนํา มาใช้สํา หรั บ การ
พิจารณาถึงความจับใจของการชวนเชือของการโฆษณาที ต้องการให้ดึงดูดใจ และกําหนดการเลือก
สื อทีใช้ให้เหมาะสมทีจะเข้าถึงตลาดเป้ าหมายทีธุ รกิจเลือกทีจะดําเนินธุรกิจ
สรุ ปได้ ว่ า การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้บ ริ โภคนันจะทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซือของผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค และระดับความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื อสิ นค้า ที จะนําไปสู่ การนํากลยุทธ์ทางการตลาดไปปรั บใช้ให้ผูบ้ ริ โภคมี
ความพึงพอใจในการใช้บริ การแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศ ทังนี พิจารณาค่าตัวปั จจัยต่าง ๆ
จากการศึกษาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเป็ นสําคัญ
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2. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของสิ นค้านัน โดยพืนฐานจะมีอยู่ 4 ตัว ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด (Kotler 1997, อ้างถึงใน ชัยสมพล
ชาวประเสริ ฐ 2547 : 63) ให้ความหมายว่า แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริ การจะมีความ
แตกต่า งจากส่ วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าทัวไป กล่ า วคื อ จะต้องมี การเน้นถึ งพนัก งาน
กระบวนการให้บริ การ และสิ งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ งทัง 3 ส่ วนประสมเป็ นปั จจัยในการส่ งมอบ
บริ การ ดังนันส่ วนประสมทางการตลาดของการบริ การ จึงประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริ การ และสิ งแวดล้อม
ทางกายภาพ สรุ ป (Payne 1993, อ้างถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ 2547 : 63 - 81)
2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product; P1)
บริ การจะเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ ง แต่เป็ นผลิตภัณฑ์ทีไม่มีตวั ตน (intangible product)
ไม่สามารถจับต้องได้ มีลกั ษณะเป็ นอาการนาม ไม่วา่ จะเป็ นความสะดวก ความรวดเร็ ว ความสบาย
ตัว ความสบายใจ การให้ความเห็น การให้คาํ ปรึ กษา เป็ นต้น
บริ การจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับสิ นค้า แต่คุณภาพของการบริ การจะต้องประกอบ
มาจากหลายปั จจัยทีประกอบกัน ทังความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ ความรวดเร็ วและต่อเนื องของขันตอนการส่ งมอบบริ การ ความสวยงามของ
อาคารสถานที รวมทังอัธยาศัยไม่ตรี ของพนักงานทุกคน
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543 : 107 - 115) ให้ความหมายไว้วา่ ผูป้ ระกอบการจะทําธุ รกิจ
ได้หลังจากเลือกตลาดเป้ าหมายแล้ว จะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ (Product) มาเสนอขาย ผลิตภัณฑ์อาจ
เป็ นสิ งที มี ต ัว ตน เรี ย กว่า สิ น ค้า (Goods) หรื อ บริ ก าร (Service) ที ไม่ มี ต ัว ตน แต่ ท ํา ให้ ลู ก ค้า
เป้ าหมายพอใจได้ ผลิตภัณฑ์เป็ นองค์ประกอบหนึงในส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็ น
องค์ประกอบที กิ จการสามารถควบคุ มเปลี ยนแปลงได้ แต่กิจการจะเปลี ยนแปลงให้เป็ นทีถู กใจ
ตลาดเป้ าหมาย และทําให้กิจการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ จะต้องทําความรู้จกั กับส่ วนประกอบต่าง ๆ
ของผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี เพือสามารถเลือกประยุกต์ให้สอดคล้องกับแรงจูงใจและพฤติกรรมการ
ซื อของตลาดเป้ าหมายได้
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Total Product)
ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างทีรวมกันแล้ว สามารถสนองความ
ต้องการของผูซ้ ือ ให้เกิดความพอใจบางประการจากการใช้ผลิตภัณฑ์นนั หรื อผลตอบแทนใด ๆ ทีผู้
ซื อคาดว่าจะได้รับจากการซื อผลิตภัณฑ์นนั
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รังสรรค์ เลิ ศในสัตย์ (2549 : 53) ให้ความหมายไว้ว่า Service (การบริ การ) เช่ น
ธนาคาร โรงแรม การขนส่ ง การบิ น หรื อ แม้แ ต่ โ รงภาพยนตร์ ฯลฯ เป็ นสิ น ค้า ที ไม่ มี รู ป ร่ า ง
เป้ าหมายของการทําธุ รกิจนันเน้นประโยชน์ใช้สอย การบริ การจะมีความแตกต่างจากสิ นค้าทนทาน
และไม่ทนทานตรงทีว่า สถานทีผลิตเป็ นทังสถานทีขาย สถานที บริ โภค และเป็ นการนําเสนอ ณ
สถานทีกําหนดพิเศษ เวลาทีกําหนดเมือนําเสนอแล้วก็จะจบสิ น จะปรับปรุ งมานําเสนอใหม่หรื อคืน
สิ นค้าไม่ได้ การตลาดจึงต้องเป็ นการสร้างความมันใจต่อผูข้ าย เมือได้รับความมันใจจากผูซ้ ื อครัง
หนึงแล้ว ก็จะจบสิ น จะปรับปรุ งมานําเสนอใหม่หรื อคืนสิ นค้าไม่ได้ การตลาดจึงต้องเป็ นการสร้าง
ความมันใจต่อผูข้ ายเมือได้รับความเชื อมันจากผูซ้ ื อครังหนึ งแล้วก็จะเกิดการซื อซําทําให้ได้กาํ ไรที
สู ง
รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549 : 62) ให้ความหมายไว้วา่ ประโยชน์ของตราสิ นค้านัน คือ
เป็ นชือเรี ยกทีประทับไว้ในผลิตภัณฑ์ เช่น โซนี โค้ก แต่ตราสิ นค้ามีประโยชน์มากกว่าเป็ นเพียงชือ
ลูกค้าไม่สามารถทําความเข้าใจทุกส่ วนของผลิตภัณฑ์ได้สมบูรณ์ เช่น สิ นค้าไฮเทค หรื อสิ นค้าที
ต้องมีระยะเวลาการใช้นาน จึงจะรู ้ถึงคุณภาพ เช่น รถยนต์ ก็จะมีจิตสํานึกว่า ผลิตภัณฑ์ คือ ชือของ
ผลิตภัณฑ์นนั เป็ นต้นว่า ผลิตภัณฑ์โซนี นอกจากชือแล้วก็ยงั มีข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ผสมผสานอยู่
ในนันด้วย เป็ นการสร้างคุณค่าให้มีมากขึน ดังนัน หากยังไม่มีความแตกต่างทีมากนักในผลิตภัณฑ์
หรื อว่าเป็ นผลิ ตภัณฑ์ทีต้องเสี ยเวลาและต้นทุนในการทําให้เห็ นความแตกต่าง ตราสิ นค้าจะเป็ น
อาวุธทีสําคัญในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ คงไม่มีใครสามารถหรื ออยากพิสูจน์วา่ นํา
ดืมตราสิ งห์กบั นําดืมตรา โอ.อี. อันไหนดีกว่ากัน แต่นาดื
ํ มตราสิ งห์สามารถทําให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นว่า
เป็ นผลิตภัณฑ์ทีดีได้
ตราสิ นค้ามีประโยชน์ต่อทังผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิต ในด้านผูบ้ ริ โภคให้ประโยชน์ทีเด่น ๆ
ดังนี
2.1.1 ภาพลักษณ์ทีได้จากตราสิ นค้า เพิมความพึงพอใจในการใช้ และประสบการณ์
จากตราสิ นค้าทีมีชือเสี ยง ย่อมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผใู้ ช้
2.1.2 เป็ นมาตรฐานการพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังตัวอย่างข้างต้น
2.1.3 สารสนเทศทีได้จากตราสิ นค้า ทําให้การตัดสิ นใจซื อรวดเร็ วขึน และการซื อมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึน เพราะสิ นค้าทีมีตราสิ นค้าทีได้รับการยอมรับมักจะมีขายอยูท่ วไป
ั ทําให้ซือหา
ได้ง่าย ในด้านบริ ษทั หรื อผูผ้ ลิต เช่น
2.1.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของบริ ษทั สู งขึน
2.1.5 ได้รับการคุม้ ครองทางกฎหมาย สร้างความแตกต่างกับธุ รกิจคู่แข่ง
ั
2.1.6 ได้รับความจงรักภักดี (loyalty) จากลูกค้า สามารถรักษายอดขายให้มนคงได้
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2.1.7 สามารถกําหนดราคาระดับ Premium หรื อทําให้การพึงพาการส่ งเสริ มการขาย
น้อยลง
2.1.8 เพิมโอกาสการเจริ ญเติบโตจากการขยายตัวของตราสิ นค้า โดยการเพิมสิ นค้า
อืน ๆ เข้าไปในตราสิ นค้าเดียวกัน
2.1.9 เพือให้ช่องทางการขายลดความเสี ยงลงได้ เพราะถ้าเป็ นตราสิ นค้าทีมีชือเสี ยง
ย่อมขายได้ง่าย
2.1.10 สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน เป็ นสิ งกีดขวางให้แก่คู่แข่ง
2.2 การจัดจําหน่าย (Place; P2)
ในการให้บริ การนัน สามารถให้บริ การผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายได้ 4 วิธี ชัยสมพล
ชาวประเสริ ฐ (2547 : 70 - 71) ได้สรุ ปไว้วา่
2.2.1 การให้บริ การผ่านร้าน (Outlet)
การให้บริ การแบบนี เป็ นแบบทีทํากันมานาน เช่น ร้ านตัดผม ร้านซักรี ด ร้าน
ให้บริ การอินเทอร์ เน็ต ให้บริ การด้วยการเปิ ดร้านค้าตามตึกแถวในชุมชนหรื อในห้างสรรพสิ นค้า
แล้วขยายสาขาออกไปเพือให้บริ การลูกค้าได้สูงสุ ด โดยร้านประเภทนี มีวตั ถุประสงค์ เพือทําให้ผู้
บริ การและผูใ้ ห้บริ การมาพบกัน ณ สถานทีแห่งหนึงโดยการเปิ ดร้านค้าขึนมา
2.2.2 การให้บริ การถึงทีบ้านลูกค้าหรื อสถานทีทีลูกค้าต้องการ
การให้ บ ริ ก ารแบบนี เป็ นการส่ ง พนัก งานไปให้ บ ริ ก ารที บ้า นลู ก ค้า หรื อ
สถานที อื นตามความสะดวกของลู ก ค้า เช่ น การบริ ก ารจัด ส่ ง อาหารตามสัง การให้บ ริ ก ารส่ ง
พยาบาลไปดูแลผูป้ ่ วย การส่ งพนักงานทําความสะอาดไปทําความสะอาดอาคาร การบริ หารปรึ กษา
คดีถึงทีทํางานลูกค้า การจ้างวิทยากรมาฝึ กอบรมทีโรงแรมแห่ งหนึ ง การให้บริ การแบบนี ธุ รกิจไม่
ต้องมีการจัดตังสํานักงานทีหรู หราหรื อการเปิ ดเป็ นร้ านค้าให้บริ การ สํานัก งานอาจจะเป็ นบ้า น
เจ้าของ หรื ออาจจะมีสํานักงานแยกต่างหาก แต่ลูกค้าติดต่อธุ รกิจด้วยการใช้โทรศัพท์หรื อโทรสาร
เป็ นต้น
2.2.3 การให้บริ การผ่านตัวแทน
การให้บ ริ การแบบนี เป็ นการขยายธุ รกิ จด้วยการขายแฟรนไชส์ หรื อจัดตัง
ตัวแทนในการให้บริ การ เช่น แมคโดนัลด์ หรื อ เคเอฟซี ทีขยายธุ รกิจไปทัวโลก บริ ษทั การบินไทย
ขายตัวเครื องบินผ่านบริ ษทั ท่องเทียว และโรงแรมต่าง ๆ ไม่วาจะเป็ นเชอราตัน แมริ ออตต์ เป็ นต้น
2.2.4 การให้บริ การผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
การให้บ ริ ก ารนี เป็ นบริ การที ค่อนข้า งใหม่ โดยอาศัย เทคโนโลยีม าช่ วยลด
ต้นทุนจากการจ้างพนักงาน เพือทําให้การบริ การเป็ นไปอย่างสะดวกและทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
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เช่น การให้บริ การผ่านเครื องเอทีเอ็ม เครื องแลกเงินตราต่างประเทศ เก้าอีนวดอัตโนมัติ เครื องชัง
นําหนั ก หยอดเหรี ยญตามศู น ย์ก ารค้า การให้ บ ริ ก ารดาวน์ โ หลด (download) ข้อ มู ล จากสื อ
อินเตอร์เน็ต
สุ ด าดวง เรื อ งรุ จิร ะ (2543 : 205 - 206) กล่ า วไว้ว่า ผูผ้ ลิ ตจะผลิ ต สิ น ค้า คุ ณ ภาพดี
เพียงใดก็ตาม สิ นค้านันคงใช้ประโยชน์ได้ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคจํานวนน้อยเท่านัน ถ้าผูผ้ ลิตไม่ทราบว่า
สิ นค้าทีผลิตขึนมาแล้วจะไปขายทีไหน การจัดจําหน่ายหรื อการอธิ บายถึง Place เป็ นการศึกษาถึง
กิจกรรมและสถาบันการตลาดทีสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานที และความเป็ นเจ้าของ
เพือสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในตลาดเป้ าหมายได้
ดังนัน การจัดจําหน่ายจึงเป็ นเรื องเกียวกับการจัดหาแหล่งขาย การเลือกใช้ผเู้ ชี ยวชาญ
ทางการตลาดหรื อสถาบันทีเข้ามาช่วยกระจายสิ นคาไปถึงตลาดเป้ าหมายได้
รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549 : 93) กล่าวไว้วา่ ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความซับซ้อนมาก
ขึ น และลัก ษณะของคนกลางมี รูป แบบที มี ค วามหลากหลายมากขึ น ในขณะเดี ย วกัน ทางด้า น
ผลิตภัณฑ์นนั ผูผ้ ลิตก็ปรับกลยุทธ์ของสิ นค้าอุปโภค หรื อสิ นค้าอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว สิ นค้า
หลาย ๆ อย่างเป็ นได้ทงสิ
ั นค้าอุปโภค หรื อสิ นค้าอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวสิ นค้าหลาย ๆ อย่าง
เป็ นได้ทงสิ
ั นค้าอุปโภคและสิ นค้าอุตสาหกรรมหรื อมีสินค้ากึงอุตสาหกรรม
ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบดังเดิม (traditional, orthodox) เริ มมีการเปลียนแปลง ช่อง
ทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคค่อนข้างจะยาว ทําให้ส่วนแบ่งของกําไรกระจายไปสู่ คน
กลางหลาย ๆ ระดับ ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไรของแต่ละระดับค่อนข้างตํา แต่ละระดับต้อง
จําหน่ายสิ นค้าปริ มาณมาก ๆ จึงจะทําให้คุม้ ทุน ทําให้เกิดความคิดว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้ช่องทาง
การจัดจําหน่ ายนันสันลง ในขณะเดียวกัน ผูผ้ ลิ ตยังไม่ตอ้ งการทีจะจําหน่ายโดยตรงและผูค้ า้ ปลีก
ต้องการกําไรเพิมขึ น จึ งได้เกิ ดรู ปแบบของคนกลางขึ นใหม่ทีตอบสนองความต้องการดังกล่า ว
ปรากฏการณ์ทีสําคัญ คือ
1. การเกิ ดขึ นของร้ านค้าปลี ก ขนาดใหญ่ ทีมี สาขามาก ทําให้สามารถสังซื อได้ใ น
ปริ มาณมาก และสามารถสังซื อได้จากผูผ้ ลิตโดยตรง ทําให้ตน้ ทุนตําลง และยังได้ราคาพิเศษในการ
สังซือปริ มาณสู ง
2. การเกิดขึนของร้านสะดวกซือทีมีสาขากระจัดกระจายอยูต่ ามชุมชนต่าง ๆ ทดแทน
ร้านค้าโชว์ห่วย มีระบบข้อมูลและการบริ การทีหลากหลายสามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้มากกว่า
3. การเกิ ดขึ นของคนกลางที มี กลไกทังการค้า ปลี ก และค้า ส่ งไปในตัวซึ งมัก เรี ย ก
ตัวเองว่า Hyper-Market, Superstore ลูกค้าจะมีความหลากหลายทังลูกค้าผูบ้ ริ โภค และลูกค้าทีเป็ น
ร้านค้าปลีก หรื อการใช้ธุรกิจอุตสาหกรรม
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4. การเกิ ดขึนของร้ านค้าปลี กของสิ นค้าอุตสาหกรรม เช่ น โฮมมาร์ ท ซึ งขายวัสดุ
ก่อสร้าง หรื อตกแต่งบ้านสําหรับผูบ้ ริ โภคโดยตรง เช่น การขายปูนซี เมนต์ผสมเสร็ จหรื อฝ้ าเพดาน
ชินเล็กสําหรับซ่อมแซมบ้านด้วยตนเอง
รู ปแบบของคนกลางหรื อตัว กลางเหล่ า นี เป็ นรู ป แบบการค้า สมัย ใหม่ ที เรี ย กกันว่า
Modern Trade ได้กลายเป็ นจุดเปลียนทีสําคัญของโครงสร้างช่องทางจัดจําหน่ายในปัจจุบนั
รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549 : 99) กล่าวไว้ว่า การจัดจําหน่ายแบบเปิ ด เป็ นนโยบายที
ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะเป็ นการกระจายสิ นค้าไปในวงกว้าง เปิ ดสําหรับผูข้ ายทุก ๆ ราย นโยบายนีใช้กบั
สิ นค้าที ต้องการขายปริ มาณมาก แต่จะมีจุดด้อยในการควบคุ ม เพราะมีปริ มาณมาก และมี ความ
ซับซ้อนในการบริ หารการขาย อาจจะทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายมาก ผูผ้ ลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภคจําหน่าย
ผ่านทังร้ านค้าส่ งขนาดใหญ่ ร้านค้าส่ งขนาดกลาง ร้านค้าปลีกทังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก บริ ษทั
ต้องใช้พนักงานจํานวนมาก หรื ออาจจะต้องใช้หน่วยรถขายสดร้ านค้าปลี กขนาดเล็ก ทําให้ตอ้ ง
ลงทุนมหาศาลความซับซ้อนในการบริ หารก็มาจากระบบการขายทีมีต่อแต่ละทีจะแตกต่างกัน ไม่
สามารถทําให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ระบบการเก็บข้อมูลการขายและการตลาดมีความซับซ้อนใน
การบริ หารก็ม าจากระบบการขายทีมี ต่อแต่ล ะที จะแตกต่า งกัน ไม่ส ามารถทํา ให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ระบบการเก็บข้อมูลการขายและการตลาดมีความซับซ้อน ยากแก่การวิเคราะห์ และติดตาม
ประเมินผล
สาเหตุทีต้องมีนโยบายแบบเปิ ด
1. ความต้องการให้อตั ราการครอบคลุ มตลาด (market coverage) ให้สูงทีสุ ด คื อ
สามารถกระจายสิ นค้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มและทุกทีได้โดยเร็ ว
2. คนกลาง เช่ น ร้ านค้า ส่ ง ไม่ ไ ด้ดาํ เนิ น กลไกเป็ นที ต้องการ อาทิ การกระจายสู่
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก และการทําการส่ งเสริ มการขาย อันเนืองจากขาดสมรรถนะทังด้านบุคลากร
และด้านการเงิน โดยเฉพาะการไม่ยอมรับกลไกดังกล่าว ทําให้ผผู้ ลิตต้องดําเนินการด้วยตนเองใน
การกระจายสู่ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549 : 100) กล่าวไว้วา่ การจัดจําหน่ายแบบเลือกสรรเป็ นการให้
ความสําคัญการขายผลิตภัณฑ์ของตนให้กบั ผูข้ ายทีได้เลือกสรรแล้วว่าได้มาตรฐานทีกําหนด เช่น มี
ความสามารถในการขาย มีความสามารถทางการเงิน อัตราส่ วนการขายผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง สถาน
ทีตัง ฯลฯ การใช้นโยบายนี ทําให้ควบคุ มหรื อบริ หารได้ในระดับทีเหมาะสม และต้นทุนการจัด
จําหน่ายไม่ตอ้ งมากเกิ นความจําเป็ น แต่ในกรณี นีต้องยอมรับว่าจะได้อตั ราการครอบคลุ มตลาด
เพียงระดับหนึ ง ไม่สามารถครอบคลุมได้ทงหมด
ั
หรื อสิ นค้าทีมีระดับราคาทีสู งเล็กน้อย และเมือ
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คํานวณดูแล้ว ถ้าต้องการมีอตั ราการครอบคลุมตลาดทีสู งกว่าก็ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายสู งขึนในอัตราทีสู ง
กว่า ทําให้ประสิ ทธิ ภาพลดลง
ความสําคัญของการจัดจําหน่าย คือ การเข้ามาพัฒนาและช่วยเหลื อในการแลกเปลียน
ซึ งหมายถึงการซื อและการขายสิ นค้า เพราะในปั จจุบนั ไม่ใช่ผลิตเพียงเพือบริ โภคเท่านัน แต่จะมี
ผลผลิ ตส่ วนเกิ นเพื อนํา ไปแลกเปลี ยนเป็ นเงิ นมาเพือใช้ซื อสิ นค้า และบริ ก ารอื น ดัง นันการจัด
จําหน่ายจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 2 ฝ่ าย คือ ทังผูซ้ ื อและผูข้ าย ถ้าไม่มีสถาบันทางการตลาดเข้ามา
เกียวข้องจะทําให้สูญเสี ยทรัพยากรและเวลาในการแลกเปลียนสิ นค้าอย่างมาก
2.3 การกําหนดราคา (Pricing : P3)
ราคาเป็ นสิ งทีกําหนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตังราคาก็จะทําให้ธุรกิจมีรายได้
สู งขึน การตังราคาตําก็จะทําให้รายได้ของธุ รกิจนันตํา ซึ งอาจจะนําไปสู่ ภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็
ตามก็มิได้หมายความว่าธุ รกิ จหนึ งจะตังราคาได้ตามใจชอบ ธุ รกิจจะต้องอยู่ในสภาวะของการมี
คู่แข่ง หากตังราคาสู งกว่าคู่แข่งมาก แต่บริ การของธุ รกิจนันไม่ได้มีคุณภาพสู งกว่าคู่แข่งมากเท่ากับ
ราคาทีเพิม ย่อมทําให้ลูกค้าไม่มาใช้บริ การกับธุ รกิ จนันต่อไป หากธุ รกิจตังราคาตํา ก็จะนํามาสู่
สงครามราคา เนืองจากคู่แข่งรายอืน สามารถลดราคาตามได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
ในมุ มมองของลู กค้า การตังราคามี ผลเป็ นอย่างมากต่อการตัดสิ นใจซื อบริ การของ
ลูกค้า และราคาของการบริ หารเป็ นปั จจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพทีจะได้รับ กล่าวคือราคาสู ง
คุณภาพในการบริ การน่าจะสู งด้วย ทําให้มโนภาพหรื อความคาดหวังของลูกค้าต่อบริ การทีจะได้รับ
สู งด้วย แต่ผลทีตามมาคือ บริ การต้องมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ ในขณะทีการ
ตังราคาตํา ลูกค้ามักคิดว่าจะได้รับบริ การทีมีคุณภาพด้อยตามไปด้วย ซึ งถ้าหากตํามาก ๆ ลู กค้า
อาจจะไม่ใช้บริ การได้ เนืองจากไม่กล้าเสี ยงต่อบริ การทีจะได้รับ ดังนันการตังราคาในธุ รกิจบริ การ
เป็ นเรื องทีซับซ้อนยากกว่าการตังราคาของสิ นค้ามาก ซึ งผูบ้ ริ หารต้องไม่ลืมว่า ราคาก็จะเป็ นเงินที
ลูกค้าต้องจ่ายออกไปเพือรับบริ การกับธุ รกิจหนึง ๆ ดังนันการทีธุ รกิจตังราคาไว้สูง ก็หมายความว่า
ลูกค้าทีมาใช้บริ การก็ตอ้ งจ่ายเงินสู งด้วย ผลทีตามมาก็คือลูกค้าจะมีการเปรี ยบเทียบราคากับคู่แข่ง
หรื ออย่างน้อยจะเปรี ยบเทียบกับความคุม้ ค่ากับสิ งทีจะได้รับ
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543 : 241 - 242) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ราคาเป็ นเครื องกําหนด
มูลค่าในการแลกเปลียนซื อขายสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ การซือขายจะสําเร็ จเมือผูซ้ ื อเต็มใจจะจ่ายใน
ราคาหนึง และผูข้ ายพอใจทีจะขายในราคาเดียวกันนัน ปั ญหาการตังราคาสิ นค้าได้เหมาะสมจึงต้อง
พิจารณาจากปั จจัยประกอบหลายด้าน มูลเหตุจูงใจในการซื อ พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูซ้ ื อ สภาพการ
แข่งขัน ตัวบทกฎหมาย บทบาทของรัฐบาล ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสิ นค้าและบริ การ สภาพ
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เศรษฐกิจ จริ ยธรรมของผูข้ าย ฯลฯ ผูข้ ายจะศึกษาวิเคราะห์จากปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี ตัดสิ นใจเลื อก
ราคาสิ นค้าทีเหมาะสมภายใต้เงือนไขของวัตถุประสงค์และนโยบายของกิจการ
2.3.1 วัตถุประสงค์ในการกําหนดราคา (Pricing Objective)
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานเป็ นแม่บทในการกําหนดแนวทางดําเนิ นงาน
โดยส่ วนรวมของกิจการหนึง การจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการได้ตอ้ งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง
ๆ แต่ละกิ จกรรมจะมี วตั ถุ ประสงค์เป็ นเครื องกําหนดแนวทาง วัตถุ ประสงค์ทวั ๆ ไปของธุ รกิ จ
ย่อมจะต้องการแสวงหาผลกําไรตอบแทนจากการดําเนิ นงาน กลไกทีจะทําให้เกิ ดกําไรคือรายได้
จากการจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ
วัตถุประสงค์ในการกําหนดราคาแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี
1. วัตถุประสงค์มุ่งผลตอบแทนหรื อกําไร (Profit Oriented Objectives)
2. วัตถุประสงค์มุ่งยอดขาย (Sales Oriented Objectives)
3. วัตถุประสงค์มุ่งการแข่งขัน (Competitive Oriented Objectives)
2.3.2 การตังราคา
รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549 : 71) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การตังราคามีรูปแบบ
และวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ มากมาย ทังขึ นอยู่ ก ับ ลัก ษณะของอุ ต สาหกรรม ประเภทสิ น ค้า สิ นค้า
อุตสาหกรรมย่อมมีวิธีการตังราคาทีแตกต่างจากสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ช่องทางการจัดจําหน่ายของ
แต่ล ะตลาดที มี ความสั นยาวไม่เท่ากัน ย่อมทํา ให้ระดับราคาและรู ปแบบการตังราคาต่า งกันไป
ช่องทางทียาวกว่าย่อมทําให้มีการกระจายส่ วนต่างหรื อกําไรได้ในหลายระดับ ทําให้ราคาจะต้อง
สู ง ขึ น หรื อพูดง่ า ย ๆ ว่า ต้องบวกหลายขัน เพราะมี ค นกลางหลายระดับ ดัง นัน ผูค้ ้า ปลี ก หรื อ
ผูบ้ ริ โภค จึงพยายามที จะจัดซื อจากผูผ้ ลิตโดยตรง เพือให้ได้ในราคาทีตํา ในอีกด้านหนึ ง ถ้าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทีต้องมีการส่ งเสริ มการขายมาก เช่น สิ นค้าประเภททีเรี ยกว่า marketing product การตัง
ราคาก็จะต้องตังเผือค่าใช้จ่ายการส่ งเสริ มการขายด้วย แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าประเภทอุตสาหกรรมทีไม่มี
การส่ ง เสริ ม การขาย ก็ จ ะตังราคาโดยไม่บ วกค่ า ใช้จ่า ยประเภทนี แต่อาจจะต้องบวกค่ า ใช้จ่า ย
ประเภทอืนไว้
2.4 การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion : P4)
การส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิจบริ การจะมีความคล้ายกับธุ รกิจขายสิ นค้า กล่าวคือ การ
ส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิจบริ การทําได้ในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านสื อต่าง ๆ ซึ งการบริ การทีต้องการเจาะลูกค้า
ระดับสู ง ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ส่ วนการบริ การทีต้องการเจาะลูกค้า
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ระดับกลางและระดับล่างซึ งเน้นราคาค่อนข้างตํา ต้องอาศัยการลดแลกแจกแถม เป็ นต้น สําหรับใน
ธุรกิจบริ การ การส่ งเสริ มการตลาดทีนิยมใช้กนั มากยกตัวอย่างได้ดงั ต่อไปนี
2.4.1 โครงการสะสมคะแนน (Loyalty Program)
การส่ งเสริ มการตลาดแบบนี เป็ นการเน้นความจงรักภักดีจากลูกค้า ด้วยการ
ให้สิทธิ ประโยชน์สะสมทุกครั งของการใช้บริ การ ทําให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับธุ รกิ จ การส่ งเสริ ม
การตลาดแบบนีประสบความสําเร็ จมาก เนื องจากลูกค้าจะรู้สึกถึงความคุ ม้ ค่าจากการใช้บริ การแต่
ละครัง ทําให้ธุรกิจครองใจลูกค้าได้ในระยะยาว ลดต้นทุนการไปใช้บริ การกับคู่แข่ง เป็ นการสร้าง
กําแพงกี ดกันคู่แข่ง ได้ทางหนึ ง แต่ก ารส่ ง เสริ ม การขายแบบนี ต้องลงทุ นสู งทังของรางวัล หรื อ
ทีมงานทีต้องจัดตังเฉพาะเพือดําเนิ นการเรื องนี แต่สิงทีต้องทําคือ ต้องมีการสร้างความตืนเต้น และ
ความน่ าสนใจของโครงการเพือกระตุน้ ยอดใช้จ่า ยผ่านบัตร เช่ นการเร่ ง คะแนนสะสมด้วยการ
กําหนดช่วงเวลาและเพิมคะแนนสําหรับการใช้จ่ายทีเพิมขึนเมือเทียบกับเดื อนก่อนหน้า การเพิม
รายการของขวัญเป็ นของแปลกใหม่และหาซือได้ยาก
นอกจากนี การใช้คูปองสะสมตามร้านอาหารและร้านอินเตอร์ เน็ตก็มีลกั ษณะ
คล้ายกับตัวอย่างดัง กล่าวข้างต้น เพีย งแต่เป็ นการดัดแปลงมาเพือให้ง่ายขึน ลู กค้าจะได้รับบัตร
สะสมจํานวนครังการใช้บริ การ หากใช้ครบตามจํานวนทีกําหนด เช่น 10 ครัง จะได้ใช้บริ การครัง
ต่อไปฟรี การใช้คูปองสะสมคล้ายกับการลดราคา แต่ไม่ได้ลดในทันที ผูใ้ ห้บริ การต้องการผูกพัน
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ได้รับ ส่ วนลดเมื อใช้บ ริ ก ารครบตามกําหนด ดังนัน การใช้คูป องสะสมนี ไม่ค วร
กําหนดจํานวนครังที ใช้บริ การเกิ น 10 ครั ง เพือได้รับการใช้บริ การฟรี ซึ งจะทําให้ลูกค้าไม่เห็ น
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง
2.4.2 การลดราคาโดยใช้ช่วงเวลา
ตามทีได้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของความต้องการในการใช้บริ การของลูกค้ามี
ขึนลงตามช่ วงเวลาของวัน ผูบ้ ริ หารจะต้องนําเรื องนี มาใช้ให้เป็ นประโยชน์แก่ธุรกิ จ ดังตัวอย่าง
ร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ (buffet) กําไรขึนอยูก่ บั ปริ มาณของลูกค้าทีเข้ามาใช้บริ การ เนื องจากปริ มาณ
อาหารทีแต่ละคนรับประทานจะมากน้อยแตกต่างกันไป และหากลูกค้ามาใช้บริ การมาก จะทําให้
ต้นทุนการสังวัตถุดิบตําลง โดยลูกค้ามักจะมาใช้บริ การในช่วงกลางวัน เวลา 11.00 - 13.30 น. และ
ช่ ว งเย็น เวลา 18.00 - 19.30 น. ช่ ว งอื น ๆ จะมี ลู ก ค้า มาใช้บ ริ ก ารน้อย ทํา ให้มี ที นังเหลื อ การ
ทําอาหารให้มีหลายชนิ ดจะมีผลต่อกําไรทีอาจจะลดลงได้ ดังนันช่วงเวลาทีมีลูกค้ามาก และลูกค้า
น้อยควรใช้ราคาทีแตกต่างกัน เป็ นการช่วยสร้างยอดขายให้มีความสมําเสมอใกล้เคียงกันมากขึน
คือ ช่วงเวลา 11.00 - 13.30 น. และ 18.00 - 19.30 น. ควรตังราคาสู งกว่าช่วงอืน
2.4.3 การสมัครเป็ นสมาชิก
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ลู ก ค้า ได้รับ ข่ า วสารจากคู่ แข่ง ตลอดเวลา ทํา ให้ลู ก ค้าอาจจะไปทดลองใช้
บริ การของคู่แข่งได้และในที สุ ดอาจจะสู ญเสี ยลู กค้าไป การให้ลู กค้าสมัครเป็ นสมาชิ ก เป็ นการ
ผูกมัดและสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างหนึ งไม่ให้หนี ไปไหน แต่สิงทีผูบ้ ริ หารจะต้องทําคือ
จะต้องสร้ า งความแตกต่า งของสิ ท ธิ ประโยชน์ ระหว่างลูก ค้าที เป็ นสมาชิ กกับลู ก ค้า ทัวไปอย่า ง
ชัดเจน และจะต้องมีการสื อสารถึงสิ ทธิ ประโยชน์ให้ลูกค้าทราบอย่างแท้จริ ง ตัวอย่างเช่น ร้านซิ ซ
เลอร์ (Sizzler) ให้บริ การอาหารประเภทสเต็กและสลัด จะเปิ ดรับสมัครสมาชิ กเป็ นช่วง ๆ รายละ
ประมาณ 99 บาทต่ อปี ซึ งสามารถใช้เ ป็ นส่ ว นลดได้ท นั ที และสมาชิ ก จะได้รับ ข่ าวสารความ
เคลื อนไหวของรายการอาหารใหม่ การส่ งเสริ มการขาย นอกจากนี ในวันเกิ ด หากมารับประทาน
อาหารจะได้รับประทานอาหารฟรี พร้อมภาพถ่ายวันเกิดร่ วมกับผูท้ ีมาด้วย ซึ งทําให้สมาชิกต้องการ
ใช้บริ การทีร้านนี เนืองจากได้รับส่ วนลด ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทีแตกต่างจากลูกค้าทัวไป
2.4.4 การขายบัตรใช้บริ การล่วงหน้า
การใช้บริ การในแต่ละครัง ลูกค้าย่อมต้องการได้รับราคาพิเศษหรื อต้องการ
การลดราคา แต่ธุรกิจไม่ควรลดราคา แต่ควรขายบัตรใช้บริ การ คือให้ลูกค้าซื อบริ การไว้ล่วงหน้าซึ ง
อาจจะเป็ น 5 หรื อ 10 ครัง แล้วมาใช้บริ การภายในระยะเวลา 6 เดือน หรื อ 1 ปี ตัวอย่างเช่น หากคุณ
เป็ นธุ รกิ จรายใหม่ทีมีคุณภาพการให้บริ การทีดี ควรใช้วิธีการส่ งเสริ มการขายแบบนี เพือทดแทน
การลดราคา หากราคาค่าบริ การต่อครัง คือ 300 บาท ธุ รกิจอาจจะกําหนดราคาดังนี
หากซือ 5 ครัง ลูกค้าจะได้รับสิ ทธิพิเศษในราคาเพียง 1,425 บาท หรื อลด 5%
หากซื อ 10 ครัง ลูกค้าจะได้รับสิ ทธิ พิเศษในราคาเพียง 2,700 บาท หรื อลด
10%
ทังนี จะทํา ให้ลู ก ค้า ได้สัม ผัส คุ ณภาพในการบริ ก ารอย่า งแท้จ ริ ง ของธุ รกิ จ
กล่าวคือ หากใช้วิธีการลดราคา ลูกค้าอาจจะใช้บริ การครังเดียว และในการใช้บริ การนัน อาจจะมี
ขันตอนหนึ งขันตอนใดในธุ รกิจนันทีขาดตกบกพร่ องไปซึ งจะทําให้ลูกค้าไม่เกิ ดความประทับใจ
แต่การได้ราคาพิเศษด้วยการซื อล่วงหน้าประมาณ 5 ครัง หรื อ 10 ครัง จะทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก
ทีแท้จริ งในการใช้บริ การได้วา่ คุณภาพในการบริ การดีหรื อไม่ เพียงใด
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543 : 265) กล่ าวไว้ว่า ผูผ้ ลิตได้จดั เตรี ยมผลิ ตภัณฑ์ที
เหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด ส่ งไปวางจําหน่ ายในแหล่งทีคาดว่าผูบ้ ริ โภคจะไปซื อห่ า
ด้วยราคาทีคาดว่าผูซ้ ื อจะยอมรั บได้ แต่ยงั ขาดปั จจัยอี กประการหนึ ง ทีจะทําให้ความหวังในการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าเป้ าหมายบังเกิดผลคือ การสื อสารให้ตลาดเป้ าหมายได้ทราบถึงการ
กระทําของผูข้ าย การชักจูงให้เกิ ดอุ ปสงค์ในผลิ ตภัณฑ์ทีเสนอขาย หรื อเร่ งเร้ าให้มี อุปสงค์มาก
พอทีจะลงมือปฏิบตั ิการซื อได้ กิจกรรมเหล่านี เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
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การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมต่าง ๆ ทีจะให้ขอ้ มูล ชักชวน
เร่ งเร้า จูงใจให้ลูกค้าเป้ าหมายตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ทีเสนอขาย
กิจกรรมใด ๆ ทีจะทําให้การส่ งเสริ มการตลาดประสบความสําเร็ จ จะต้องมี
ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ
1. ต้องเรี ยกร้องความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายได้
2. ต้องมีความเข้าใจตรงกันทังผูซ้ ื อและผูข้ าย
3. จะต้องเร่ งเร้าความต้องการของผูซ้ ื อได้
ลักษณะสําคัญ 3 ประการดังกล่าว ได้มีผมู้ ีชือเสี ยงในวงการโฆษณาเสนอเป็ น
แนวคิดไว้เรี ยกว่าAIDA Concept ประกอบด้วยกิจกรรม4 ขันตอนทีมีความสัมพันธ์ ต่อเนืองกัน
ดังนี
ทําให้เกิดการเรี ยกร้องความสนใจ (TO GET ATTENTION)
สามารถรักษาความสนใจให้คงที (TO HOLD INTEREST)
เร่ งเร้าจูงใจให้ลูกค้าเกิดความต้องการ (TO ARROUND DESIRE)
เกิดพฤติกรรมซือ (ตอบสนอง) (TO OBTAIN ACTION)
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543 : 266) ได้กล่าวไว้วา่ การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการ
ทํา ให้ก ลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคของเราเกิ ด ความสนใจในตัวสิ นค้า นัก การตลาดจึ ง ต้อ งพยายามหาวิธี ก าร
ติดต่อสื อสารทีจะทําให้ผเู ้ ป็ นลูกค้าเกิดความสนใจให้ได้ แต่ความสนใจทีผูบ้ ริ โภคมีต่อข่าวสารนัน
ไม่ได้ขึนอยูก่ บั สื อหรื อข้อความทีใช้เพียงอย่างเดียว แหล่งของข่าวสารถือเป็ นปั จจัยสําคัญ จะทําให้
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับข่าวสารเกิ ดความสนใจด้วย นอกจากนัน ในส่ วนของผูร้ ับข่าวสาร บุคคลแต่ละ
คนมี การรั บรู ้ ทีแตกต่างกัน และมี การแปลความหมายแตกต่างกันด้วย ในการศึกษาเกี ยวกับการ
ส่ งเสริ มการตลาดจึงจําเป็ นต้องให้ความสนใจต่อกระบวนการติดต่อสื อสาร ซึ งสามารถสรุ ปออกมา
ได้ดงั รู ปต่อไปนี
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ผูส้ ่ งข่าวสาร

เข้ารหัส

ช่องทางของข่าวสาร

ถอดรหัส

ผูร้ ับ

สิ งรบกวน

ปฏิกิริยาตอบโต้

การตอบสนอง

ภาพที 2 กระบวนการติดต่อสื อสาร
ที มา : สุ ด าดวง เรื องรุ จิ ร ะ, หลั ก การตลาด, พิ ม พ์ค รั งที 9 (กรุ งเทพมหานคร : สํ า นัก พิ ม พ์
ประกายพรึ ก, 2543), 266.
ในกระบวนการสื อสาร จะมี อ งค์ป ระกอบที สํา คัญ 4 ส่ ว นคื อ ข่ า วสารที
ต้องการจะส่ ง มีผสู ้ ่ งข่าวสาร มีผรู ้ ับข่าวสาร และต้องมีช่องทางหรื อสื อทีจะนําข่าวสารไป
รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549 : 112 - 121) กล่าวไว้วา่ เครื องมือหลักทีใช้ในการ
ส่ งเสริ มการตลาดหรื อสื อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย
การขายโดยใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง และการพูดปากต่อปาก
1. การโฆษณา (advertising) ประกอบด้วยภาพยนตร์ โฆษณาทีใช้ท างที วี
และโรงภาพยนตร์ สิ งตี พิม พ์ หมายถึ ง การโฆษณาทางหนังสื อพิม พ์ สื อกระจายเสี ย งหรื อการ
โฆษณาทางสถานี วิท ยุ นิ ตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ และใบปลิ ว ป้ ายโฆษณานอกสถานที แค
ตาล็อก การโฆษณาโดยแสดง ณ จุดขาย การโฆษณาทีติ ดอยู่กบั บรรจุภณ
ั ฑ์ Sign ต่าง ๆ เช่ น ไฟ
นีออน ตูไ้ ฟ สัญลักษณ์และโลโก้ วีดีโอเทป การโฆษณาตามสิ งตีพิมพ์พิเศษ หรื อในหน่วยงานต่าง
ๆ
2. การประชาสัม พัน ธ์ ประกอบด้วยการแถลงข่ า ว การแจกข่ า ว การจัด
กิจกรรมพิเศษ การทํารายงานประจําปี การร่ วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะหรื อการกุศล การสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน และการใช้สือเฉพาะ เช่น ศูนย์ประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์นีมีทงสิ
ั งทีต้องเสี ยค่าใช้จ่าย และไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เช่น
การแจกข่าวมักจะไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้สือ แต่การแถลงข่าวต้องเสี ยค่าสถานที ค่าใช้จ่ายในการ
เชิ ญสื อมวลชน ค่าใช้จ่ายในการเชิญลูกค้า นักการตลาดโดยทัวไปมักจะไม่ค่อยสนใจในเรื องการ
ประชาสัมพันธ์ จะมอบหน้าทีนีให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพราะไม่ยอมรับว่าเป็ นกิจกรรมทีสําคัญทาง
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การตลาด บริ ษทั ทีมีแนวคิดทีชาญฉลาดจะเน้นในเรื องการประชาสัมพันธ์ ให้ความสําคัญแก่การ
ประชาสัมพันธ์เท่ากับการโฆษณา และเป็ นอีกด้านหนึงทีขาดมิได้
3. การส่ งเสริ มการขาย (sale promotion) เป็ นกิจกรรมทางการตลาดทีไม่ใช่
เป็ นการให้ข่าว (communication) แต่เป็ นกิจกรรมทีกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้เกิดความสนใจ มีการทดลอง
ใช้หรื อทําให้มีการซื อเกิ ดขึน หรื อการกระตุน้ คนกลาง เช่น ผูค้ า้ ส่ งหรื อผูค้ า้ ปลีกให้ทาํ การสังซื อ
จากผูผ้ ลิตในปริ มาณทีมากขึ น ผลักดันสู่ ผบู้ ริ โภคให้มากขึน หรื อกระตุน้ ให้พนักงานขายมีความ
พยามผลักดันยอดขายให้มากขึน
สรุ ปแล้วการส่ งเสริ มการขาย เป็ นการกระตุ ้นให้เกิ ดการซื อขึ นได้โดยตรง
เป็ นกลยุทธ์แบบผลัก (push strategy)
การขายโดยพนัก งานขาย (personal selling) วัตถุ ป ระสงค์แ ละผลลัพ ธ์ ที
คาดหวังของการขายโดยพนักงานขายนันก็คือ การกระตุน้ ให้ลุกค้าเกิดความต้องการและเกิดการ
ตัดสิ นใจซื อ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า นอกจากนี ยังสามารถตอบสนองลูกค้าได้โดยตรงใน
ทันทีทนั ใด คือ เมือลูกค้าต้องการคําตอบทันทีก็สามารถให้คาํ ตอบได้ ทําให้ธุรกิจตัดสิ นใจได้เร็ วขึน
การขายโดยพนักงานขายนี สําหรับสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคมักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเป็ น
ส่ วนหนึ งของการส่ งเสริ มการขาย แต่หากมองในมุมมองของการสื อสารการตลาดแล้ว พนักงาน
ขายเป็ นสื อที สําคัญอย่างหนึ งในการถ่ายทอดข่าวสารทางการตลาด เพราะพนักงานขายสามารถ
สร้างทัศนคติทีดี สร้างสัมพันธภาพทีดี หรื อสิ งทีตรงกันข้ามได้เสมอ ในขณะเดียวกัน สําหรับสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค ถึงแม้วา่ พนักงานขายจะไม่ได้สัมผัสกับผูบ้ ริ โภคโดยตรง แต่พนักงานขายเป็ นสื อที
ทําให้ลูกค้าหรื อร้านค้ายอมรับเงือนไขต่าง ๆ หรื อแผนต่าง ๆ ทีบริ ษทั กําหนดขึนได้ พนักงานขายจะ
เป็ นผูผ้ ลักดันให้เกิดผลลัพธ์ สุ ดท้าย คือ ยอดขายเกิดขึนได้
เปรี ยบเทียบวิธีการส่ งเสริ มการตลาด
1. โฆษณา เป็ นการสื อสารทางเดียว มีประสิ ทธิ ภาพสําหรับตลาดแบบ Mass
กลไกที สํา คัญคื อ การนํา เสนอข่ า วสาร สร้ า งความรู้ สึ ก ที ดี ต่อสิ นค้า และเร่ ง เร้ า ให้ เกิ ด การซื อ
วัตถุประสงค์คือ ให้เกิดการรับรู ้ และการเรี ยนรู้
2. การประชาสัมพันธ์ เป็ นการสื อสารทางเดี ยว เหมาะกับการนําเสนอต่อ
สาธารณะ กลไกทีสําคัญ คือ การให้ข่าวผลิตภัณฑ์ใหม่ ข่าวบริ ษทั วัตถุประสงค์คือ สร้างการรับรู้
การเรี ยนรู้ หรื อการเปลียนแปลงทัศนคติ สนับสนุนการตัดสิ นใจ
3. การส่ งเสริ มการขาย เป็ นการสื อสารทางเดียวเกี ยวกับเนื อหาทีน่ าสนใจ
เฉพาะเรื อง ทําให้เกิ ดแรงจูงใจเป็ นระยะสัน ๆ กลไกสําคัญคือ มีลกั ษณะพิเศษ เป็ นกลางระหว่าง
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การโฆษณากับ การขายโดยพนัก งานขาย วัตถุ ป ระสงค์คื อ สร้ า งการรั บ รู้ การเรี ย นรู้ จงใจให้
ตัดสิ นใจ
4. การขายด้วยพนักงานขาย เป็ นการสื อสาร 2 ทาง ทีมีคุณภาพสู ง ผ่านการ
พูดคุยหรื อชีแนะการใช้สินค้าต่อผูบ้ ริ โภคแต่ละคนโดยตรง (สามารถใช้เป็ นแหล่งข้อมูลสิ นค้า เช่น
สิ นค้าคู่แข่ง ความต้องการของลูกค้า ฯลฯ) กลไกสําคัญ คือ เสนอข่าวสารข้อมูลพิเศษให้แก่ผทู้ ีจะ
เป็ นลูกค้าหรื อการปิ ดการขาย วัตถุประสงค์ คือ การแนะนําการใช้สินค้า และปิ ดการขาย
2.5 พนักงานขาย (People; P5)
พนัก งานจะประกอบด้วยบุ ค คลทังหมดในองค์ก รที ให้บ ริ ก ารนัน ซึ งจะรวมตังแต่
เจ้าของ ผูบ้ ริ หาร พนักงานในทุกระดับ ซึ งบุคคลดังกล่าวทังหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริ การ
เจ้าของและผูบ้ ริ หารมีส่วนสําคัญอย่างมากในการกําหนดนโยบายในการให้บริ การ
การกํา หนดอํา นาจหน้า ที และความรั บ ผิดชอบของพนัก งานในทุ ก ระดับ กระบวนการในการ
ให้บริ การ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุ งการให้บริ การ ส่ วนพนักงานผูใ้ ห้บริ การเป็ นบุคคลทีต้องพบปะ
และให้บริ การกับลูกค้าโดยตรง และพนักงานในส่ วนสนับสนุ นก็จะทําหน้าทีให้การสนับสนุนงาน
ด้านต่าง ๆ ทีจะทําให้การบริ การนันครบถ้วนสมบูรณ์
ลูกค้า

พนักงานส่ วนหน้า

พนักงานส่ วนหลัง

การใช้บริ การซําบริ การ
ข้อมูลความต้องการของลูกค้า
และความสัมพันธ์ทีดี
ส่ งมอบบริ การทีดี
ภาพที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานส่ วนหน้าและส่ วนหลังกับการให้บริ การลูกค้า
จากรู ปจะเห็นได้วา่ การให้บริ การทีดีและการสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ลูกค้า จะต้องมา
จากพนัก งานทัง 2 ส่ ว น รวมทังการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารต้องอาศัย ข้อมู ล ความต้องการจาก
พนักงานส่ วนหน้า ผูบ้ ริ หารควรบริ หารพนักงานส่ วนหน้าและส่ วนหลังเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพใน
การให้บริ การ ดังนี
1. การกําหนดงานอย่างชัดเจน
ผูบ้ ริ หารจะต้องแบ่งงาน กําหนดหน้าที และความรั บผิดชอบ ระหว่างพนักงาน
ส่ วนหน้าและส่ วนหลังอย่างชัดเจน เช่ นการติ ดต่อลูกค้า หากพบว่าลูกค้าหายไปนานไม่ได้มาใช้
บริ การ ควรเป็ นหน้าทีของใครทีจะติดต่อกลับไปหาลูกค้า ซึ งการแบ่งงานให้ชดั เจนเป็ นสิ งแรกที
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ต้องกระทํา ทังนีความชัดเจนและยากง่ายขึนอยูก่ บั ลักษณะของธุ รกิจ โครงสร้างองค์กร และความ
ซับซ้อนของฐานลูกค้า เมือแบ่งไปแล้วในอนาคตต้องมีการทบทวนงานอีกครังหนึงอย่างต่อเนือง
2. สร้างกระบวนการทํางานทีสัน กระชับ และมีประสิ ทธิ ภาพ
การกําหนดกระบวนการทํางานย่อมทําให้บทบาทและหน้าทีของพนักงานทีได้
แบ่งไว้มีความชัดเจนมากขึ น กระบวนการทํางานทีเหมาะสมช่ วยให้พนักงานทํางานได้อย่างไม่
สับสนและทําให้การบริ การมีคุณภาพอย่างแน่นอน ผูบ้ ริ หารต้องไม่ลืมปรับเปลี ยนกระบวนการ
ให้บริ การ ซึ งอาจจะเป็ นทุก 3 เดือน ทุกครึ งปี หรื อทุกปี ตามความต้องการของลูกค้าทีเปลียนไป
รวมทังสถานการณ์ทางการตลาดทีรุ นแรงยิงขึน
3. เน้นการติดต่อสื อสารทีชัดเจน
การดําเนินการใด ๆ ทีมีผลต่อพนักงานทังสองส่ วนต้องมีตวั แทนจากทุกฝ่ ายงาน
เข้า ร่ ว มประชุ ม เพื อทราบประเด็ น ความเห็ น ปั ญ หาที อาจจะเกิ ด ขึ น และข้อ ดี ข ้อ เสี ย ของการ
ดําเนิ นงานนัน หลังจากนันจะต้องมีการสื อสารให้พนัก งานทุ กคนเข้าใจร่ วมกัน แต่สิ งทีพบคื อ
ธุ รกิ จมัก ไม่ ค่ อยใส่ ใ จเรื องนี ทํา ให้พ บปั ญ หาในการให้บ ริ ก ารที พนัก งานรั บ รู้ ข ้อมู ล ไม่เท่า กัน
บางครังจะพบว่าพนักงานส่ วนหน้า (ฝ่ ายขาย) จัดทําโครงการส่ งเสริ มการขาย โดยให้ส่วนลดกับ
ลูกค้าที ถื อบัตรเครดิ ตเมื อไปรั บประทานอาหารและจ่ายเงิ นด้วยบัตรเครดิ ต แต่เมือลูกค้าโทรมา
สอบถามพนักงานทีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานทีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ไม่สามารถตอบคําถามได้ ทํา
ให้ลู ก ค้า เกิ ดความไม่พ อใจได้สิ งหนึ งที ควรลงทุ นคื อ การพัฒ นาระบบข้อมูล แบบอิ นทราเน็ ต
(intranet) ให้ทุกคนรับรู ้ขอ้ มูลเท่าทันและพร้อมกัน โดยผ่านฐานข้อมูลและอีเมล์
4. ส่ งเสริ มกิจกรรมร่ วมกัน
การสร้ างกิ จกรรมร่ วมกัน เป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้พนักงานทังสองส่ วนทํางาน
ร่ วมกันได้อย่างดี เนื องจากกําแพงความเป็ นฝ่ ายและเป็ นแผนกได้พงั ทลายลง ผูบ้ ริ หารควรสร้าง
กิจกรรมเช่น การเข้าฝึ กอบรมร่ วมกัน การประชุมร่ วมกัน การมอบหมายงานให้ทาํ ร่ วมกัน การนํา
ปั ญหาการให้บริ ก ารลูกค้า มาร่ วมกันหาสาเหตุและแก้ไขร่ วมกัน ทํา ให้ทงสองส่
ั
วนมีโอกาสได้
เรี ยนรู ้ซึงกันและกัน สร้างความเข้าใจกันได้ดียงขึ
ิ น
5. การสลับเปลียนกันทํางาน
เมื อเกิ ด การส่ ง เสริ ม ให้ท ํา กิ จ กรรมร่ ว มกัน แล้ว ปั ญ หาการประสานงานของ
พนักงานยังเกิ ดขึนอยู่เนื อง ๆ ผูบ้ ริ หารควรดําเนิ นการให้พนักงานส่ วนหน้าลองทํางานส่ วนหลัง
และ พนักงานส่ วนหลังลองทํางานของส่ วนหน้า เพือฝึ กชิ มรสชาติงานทีแตกต่างกัน รับรองว่าสัก
ระยะหนึงการประสานงานและการช่วยเหลือกันจะดีขึน จนในทีสุ ดปั ญหาทีค้างคามานานจะลดลง
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2.6 กระบวนการให้บริ การ (Process; P6)
กระบวนการให้บริ การ เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดทีมีความสําคัญมาก ต้องอาศัย
พนักงานทีมี ประสิ ทธิ ภาพหรื อเครื องมือทันสมัยในการทําให้เกิ ดกระบวนการที สามารถส่ งมอบ
บริ การทีมีคุณภาพได้ เนืองจากการให้บริ การโดยทัวไปมักจะประกอบด้วยหลายขันตอน ได้แก่ การ
ต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบืองต้น การให้บริ การตามความต้องการ การชําระเงิน เป็ นต้น ซึ งใน
แต่ละขันตอนต้องประสานเชื อมโยงกันอย่างดี หากมีขนตอนใดไม่
ั
ดีแม้แต่ขนตอนเดี
ั
ยวย่อมทําให้
การบริ การไม่เป็ นทีประทับใจแก่ลูกค้า
ผู ้บ ริ หารที เก่ ง จะต้อ งเริ มให้ พ นัก งานส่ ง มอบบริ การอย่ า งมี คุ ณ ภาพและสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตังแต่ขนตอนแรก
ั
ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานรับโทรศัพท์หรื อพนักงานต้อนรับ
จะต้องอบรมพนักงานเป็ นอย่างดี โดยพนักงานทีมอบหมายให้ทาํ หน้าทีตรงนีต้องมีอธั ยาศัยทีดี ยิม
แย้ม แจ่ ม ใสให้บ ริ ก ารที ลู ก ค้า ประทับ ใจ เพื อช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศของการบริ ก ารให้มี ค วาม
ประทับใจต่อไป เนื องจากหากเกิ ดความผิดพลาดตังแต่ขนตอนแรก
ั
การบริ การในขันต่อไปจะดี
เพียงใดลูกค้าย่อมไม่พอใจ หรื อพอใจน้อยลง ภาพความประทับใจเหล่านันจะติดอยูใ่ นอารมณ์ของ
ลูกค้า แต่หากลูกค้าประทับใจการบริ การตังแต่ขนตอนแรก
ั
แม้ว่าจะมีบางขันตอนทีสะดุดบ้าง แต่
ลูกค้าอาจจะมองข้ามไปได้
2.7 สิ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence; P7)
สิ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารของธุ รกิ จบริ การ เครื องมือ และอุปกรณ์ เช่ น
เครื องคอมพิวเตอร์ เครื องเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ ให้บริ การ การตกแต่งสถานที ล็อบบี ลานจอดรถ สวน
ห้ อ งนํา การตกแต่ ง ป้ ายประชาสั ม พัน ธ์ แบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ สิ งเหล่ า นี เป็ นสิ งที ลู ก ค้า ใช้เ ป็ น
เครื องหมายแทนคุ ณภาพของการให้บริ การ กล่าวคือ ลูกค้าจะอาศัยสิ งแวดล้อมทางกายภาพเป็ น
ปั จจัยหนึ งในการเลื อกใช้บริ การ ดังนัน สิ งแวดล้อมทางกายภาพยิงดูหรู หราและสวยงามเพียงใด
บริ การน่าจะมีคุณภาพตามด้วย
สิ งแวดล้อมทางกายภาพในแต่ละธุ รกิจไม่เหมือนกัน ทังในด้านการให้ความสําคัญด้าน
การออกแบบ การจัดวาง สิ งที ผูบ้ ริ หารต้องทําคือ การศึกษาถึ งพฤติ กรรมและความต้องการของ
ลูกค้า ว่าลูกค้าคํานึงถึงสิ งแวดล้อมทางกายภาพสิ งใดก่อนและควรตังอยูท่ ีใด เนื องจากต้องไม่ลืมว่า
สิ งแวดล้อมทางกายภาพเป็ นสิ งทีก่อให้เกิดความประทับใจสิ งแรก สําหรับลูกค้าทีมาใช้บริ การใน
ครังแรก
นักการตลาดทีดี จะต้องสร้างสิ งแวดล้อมทางกายภาพมีความเหมาะสมกับคุณภาพใน
การให้บริ การ แต่คงไว้ซึงลักษณะเฉพาะของธุ รกิจนัน ๆ เช่น ร้านทันตแพทย์ ลักษณะเฉพาะของ
ร้านคือ ต้องมองเห็นภายใน ต้องสะอาด โปร่ งใส เนื องจากสิ งแวดล้อมทางกายภาพเหล่านี จะเป็ น
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ตัวแทนของความเป็ นทันตแพทย์ หากร้านสกปรก ดูไม่สดใส ลูกค้าจะมีความคิดกลัวหรื อเกิดมโน
ภาพไม่กล้าเข้าใช้บริ การ เนื องจากกลัวว่าเครื องมือไม่ทนั สมัย กลัวโรคติดต่ออันเกิ ดจากความไม่
สะอาด ดังนัน หากต้องการกลุ่มเป้ าหมายเป็ นลูกค้ามีเงิน การตกแต่งร้านต้องดูสะอาด หรู หรา สร้าง
ความน่ าเชื อถื อ และความมันใจของการให้บริ การเกียวกับฟั น แต่หากต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าปาน
กลาง ร้านอาจจะไม่ตอ้ งหรู หรามากนัก แต่ตอ้ งดูใส โปร่ ง และสะอาด
สรุ ปได้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาดทัง 7 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจําหน่าย
การส่ ง เสริ ม การตลาด พนัก งาน กระบวนการให้บ ริ ก าร และสิ งแวดล้อมทางกายภาพ ล้ว นมี
ความสําคัญกับ สิ นค้าประเภทบริ การทีผูบ้ ริ โภคใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ ซึ งใน
การศึกษาครังนี ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ตัวแปร เข้ามาพิจารณาในฐานะปั จจัยทีมีผลต่อการใช้บริ การแลกเปลียน
และโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สํานักงานเขตสะพานขาว
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับประชากรศาสตร์
ในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ตัวแปรหลักทีสําคัญคือประชากรในการศึกษาซึ งเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ งนักการตลาดได้คาดการณ์ไว้วา่ กลุ่มตัวอย่างเหล่านีมีแนวโน้มทีจะเป็ นลูกค้าในอนาคต
การสํารวจถึงความต้องการของกลุ่มตัวอย่างทีแตกต่างกันออกไป สามารถทําให้ทราบได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละกลุ่ มมี ความต้องการหรื อมีการตอบสนองต่อสิ นค้าและบริ การแตกต่างกันหรื อไม่
คุ ณลักษณะของผูบ้ ริ โภคที แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์กบั การตอบสนองในสิ นค้าและบริ การ
อย่างไร โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะของผูบ้ ริ โภคสําหรับการทําการวิจยั ครังนี จะใช้
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เข้ามาเป็ นตัวแปรต้นในการทําการวิจยั
ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์
ลัก ษณะด้า นประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครั ว
สถานภาพ ครอบครัว รายได้ อาชี พ การศึกษา เหล่ านี เป็ นเกณฑ์ทีนิ ยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะทีสําคัญและสถิ ติทีวัดได้ ของประชากรทีช่ วยกําหนด
ตลาดเป้ าหมายได้ล ัก ษณะดัง กล่ า วมี ความสํ า คัญ ต่ อ นัก การตลาดเพราะเกี ยวพัน กับ อุ ป สงค์
(Demand) ในตัวสิ นค้าทังหลาย การเปลียนแปลงทางประชากรศาสตร์ ชีให้เห็นถึงการเกิ ดขึนของ
ตลาดใหม่ และตลาดอืนก็จะหมดไป หรื อลดความสําคัญลง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทีสําคัญมี
ดังนี (George E.Belch and Michael A.Belch 2005 : 35)
1. อายุ (Age) บุคคลทีมีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การทีแตกต่าง
กัน เช่น กลุ่มวัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน ส่ วนกลุ่มผูส้ ู งอายุจะ
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สนใจสิ นค้าทีเกี ยวกับการรักษาสุ ขภาพ ซึ งหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็ นกลุ่มตามพฤติ กรรมทีมี
ลักษณะใกล้เคียงกันสามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ๆ ได้ดงั นี
1.1 กลุ่มวัยกลางคนจนถึงกลุ่มผูส้ ู งอายุ คือผูท้ ีมีอายุตงแต่
ั 45 ปี ขึนไป โดยกลุ่มนี ใน
ปัจจุบนั จะมีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจบริ โภคสิ นค้าและบริ การจากยุคทีผ่านมา กล่าวคือจะมีอาํ นาจ
ในการตัดสิ นใจในการบริ โภคมากกว่าเมือก่อนเนืองจากมีรายได้ และมีการวางแผนการลงทุนทีดี มี
ความทันสมัยและรับฟั งข่าวสารข้อมูลอยู่สมําเสมอ กลุ่มวัยกลางคนและผูส้ ู งอายุมีแนวโน้มทีจะ
ตัดสิ นใจซื อสิ นค้าและบริ การจากประสบการณ์และมีความเชื อมันในตนเองมากกว่าการเชือข้อมูล
ภายนอก เช่น การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และส่ วนใหญ่อิทธิ พลของคนในครอบครัวจะมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื อของคน กลุ่มนีตํากว่าคือกลุ่มวัยกลางคนและกลุ่มผูส้ ู งอายุมีแนวโน้มจะตัดสิ นใจ
ซื อสิ นค้าที รู ้ จกั และตรายีห้อที คุ น้ เคยมากกว่าการจะยอมรับสิ งใหม่ นอกจากนี ยังพบว่ากลุ่มนี มี
ความอ่อนไหวในเรื องราคาน้อย โดยยินดีจ่ายแพงขึนสําหรับสิ นค้าหรื อบริ การทีดี
1.2 กลุ่มหนุ่มสาวจนถึงวัยกลางคน คือ ผูท้ ีมีอายุระหว่าง 20 – 45 ปี คนกลุ่มนี มีเหตุผล
ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ น ไม่ค่อยยึดติ ดกับตราสิ นค้าทีหรู หรื อมีราคาแพง โดยมี พฤติกรรมที
น่าสนใจคือ เลือกตามยีห้อของตนเอง คนกลุ่มนีมองสิ นค้าตรายีห้อทีถูกลงกว่ายีห้อหรู ทีนิยมใช้ใน
กลุ่มคนมีเงิน ส่ วนหนึงอาจเป็ นเพราะอํานาจซื อไม่เพียงพอ แต่สิงทีกลุ่มนีแสดงออกมาไม่ได้อยูใ่ น
ลักษณะทีมี ปมด้อย แต่พยายามสร้างแนวโน้มของกลุ่มตนเองว่าตรายีห้อทีเลื อกเป็ นตัวแทนของ
ความทันสมัย และสร้างความรู ้สึกเชิงลบกับตรายีห้อหรู ๆ ว่าเป็ นเรื องไร้สาระของคนรวย
1.3 กลุ่ ม วัย รุ่ น คื อผูท้ ี มี อายุระหว่า ง 13 – 22 ปี คนกลุ่ ม นี ค่ อ นข้า งมี อาํ นาจในการ
ตัดสิ นใจซือสู ง และใช้เวลาในการตัดสิ นใจซื อสัน ไม่ค่อยรอบคอบในการซื อ เพราะรายได้ทงหมด
ั
ส่ ว นใหญ่ ม าจากผูป้ กครอง วัย รุ่ นมัก มี พ ฤติ ก รรมรวมตัวกันเป็ นกลุ่ ม โดยสมาชิ ก ในกลุ่ ม จะมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ กัน และกัน ในการสร้ า งค่ า นิ ย มและรู ป แบบแนวคิ ด ใหม่ เช่ น การแต่ ง ตัว สถานที
ท่องเทียว รวมถึงทังชนิ ดและตราสิ นค้าของสิ นค้าทีซื อ โดยดาราวัยรุ่ นทีชื นชอบทังดาราไทยและ
ดาราต่างประเทศล้วนมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจเลือกซื อสิ นค้า
2. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรทีมีความสําคัญในเรื องของพฤติกรรมในการบริ โภคมากเพราะ
เพศทีแตกต่างกันมักจะมีทศั นคติ การรับรู้ และการตัดสิ นใจในเรื องการเลือกสิ นค้าทีบริ โภคต่าง ๆ
กัน โดยมากเกิ ดจากสาเหตุในเรื องของการได้รับการเลี ยงดู การปลู กฝั งนิ สัยมาตังแต่ในวัย เด็ก
โดยเฉพาะประเทศไทยซึ งมีวฒั นธรรมในการเลียงดูเด็กผูช้ าย และเด็กผูห้ ญิงทีแตกต่างกันอย่างมาก
โดยส่ วนใหญ่เด็กผูช้ ายจะถูกเลี ยงให้มีความกล้าแสดงออกและมีความรับผิดชอบเพือจะได้เป็ น
หัวหน้าครอบครัวต่อไป ส่ วนเด็กผูห้ ญิงจะถูกเลียงดูในลักษณะทีให้สงบเสงียมและเป็ นผูต้ ามหรื อ
เป็ นภรรยาทีดี ทําให้มีพฤติกรรมทีมีแนวโน้มในการไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น จากทีกล่าวมาจึง
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อาจกล่ า วได้ว่า ในสั ง คมไทยเพศชายมี แ นวโน้ม ที จะเป็ นผูต้ ัด สิ น ใจซื อสิ น ค้า และบริ ก ารของ
ครอบครัวมากกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะสิ นค้าทีเป็ นเครื องใช้ไฟฟ้ าและเทคโนโลยีสูง ถึ งแม้ว่าใน
ปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงในด้านสั งคมวัฒนธรรมไปบ้าง แต่ก็ยงั คงมีความแตกต่างในพฤติกรรม
การซื อของเพศหญิงและเพศชายอยูไ่ ม่นอ้ ย
3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หย่า ร้ า ง หรื อ เป็ นหม้า ย ซึ งในอดี ต ถึ ง
ปัจจุบนั เป็ นเป้ าหมายทีสําคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญ
มากยิงขึนในส่ วนทีเกียวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการ
ซื อทีแตกต่างกัน เช่น ผูท้ ีหย่าร้าง หรื อเป็ นหม้าย จะเลือกแต่งกายด้วยเสื อผ้าทีหรู หรา ทันสมัย มี
เอกลักษณ์สวยงามเหนือระดับ
4. การศึกษา (Education) ผูท้ ีมีการศึกษาสู งมีแนวโน้มทีจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพดี
มากกว่าผูท้ ีมีการศึกษาตํา เนื องจากผูท้ ีมีการศึกษาสู งจะมีอาชี พทีสามารถสร้างรายได้สูงกว่าผูท้ ีมี
การศึกษาตํา จึงมีแนวโน้มทีจะบริ โภคสิ นค้าทีมีคุณภาพมากกว่า
5. อาชี พ (Occupation) อาชี พของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความต้องการ
สิ นค้าและบริ การทีแตกต่างกัน เช่น เกษตรกร หรื อชาวนาก็จะซื อสิ นค้าทีจําเป็ นต่อการครองชี พ
และสิ นค้าทีเป็ นปั จจัยการผลิตเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนพนักงานทีทํางานในบริ ษทั ต่าง ๆ ส่ วนใหญ่จะซื อ
สิ นค้าเพือเสริ มสร้างบุคลิกภาพ ข้าราชการก็จะซื อสิ นค้าทีจําเป็ น นักธุ รกิจก็จะซื อสิ นค้าเพือสร้าง
ภาพพจน์ ให้ก ับตนเอง เป็ นต้น นัก การตลาดจะต้องศึ ก ษาว่าสิ นค้า และบริ การของบริ ษ ทั เป็ นที
ต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพือทีจะจัดเตรี ยมสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
เหล่านีได้อย่างเหมาะสม
6. รายได้ (Income) หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ของบุ ค คลจะกระทบต่ อ สิ น ค้า และบริ ก ารที เขาตัด สิ น ใจซื อ สถานภาพเหล่ า นี
ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์ อํานาจการซื อ และทัศนคติเกียวกับการจ่ายเงิน ดังนัน นักการ
ตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เนื องจากรายได้จะมีผลต่ออํานาจการซื อ คนทีมี
รายได้ตาจะมุ
ํ ่งซื อสิ นค้าทีจําเป็ นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ส่ วนคนทีมีรายได้สูง
จะมุ่งซื อสิ นค้าทีมีคุณภาพดี และราคาสู งโดยเน้นทีภาพพจน์ตราสิ นค้าเป็ นหลัก
จากการศึ กษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี ยวกับ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ
สถานภาพสมรส การศึ กษา อาชี พ และรายได้นัน ถื อได้ว่าเป็ นตัวแปรหนึ งที สําคัญที สุ ดที นิ ย ม
นํามาใช้ในการวัดส่ วนแบ่งตลาดและเมือนํามาเชื อมโยงกับความต้องการ พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื อ และอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภคแล้วนัน จะสามารถทําให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากขึน และทํา
ให้การกําหนดตลาดเป้ าหมายได้ชดั เจน และมีประสิ ทธิผลมากยิงขึน
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับปัจจัยด้ านจิตวิทยา
สภาพจิ ต วิ ท ยา (Psychological) เป็ นลัก ษณะความต้อ งการซึ งเกิ ด จากสภาพจิ ต ใจซึ ง
เกียวข้องกับพฤติกรรมมนุ ษย์ ตัวอย่าง นักศึกษาในห้องเรี ยนนีใส่ แว่นสายตา เพราะสายตาสันเป็ น
เหตุผลด้านลักษณะทางกายภาพแต่ปรากฏว่าในบรรดาคนทีสวมแว่นตา ราคาของกรอบแว่นจะไม่
เท่ากัน เพราะบางคนสวมแว่นเพือให้อ่านหนังสื อได้ จะใช้กรอบแว่นอย่างไรก็ได้ แต่บางคนเพือให้
รางวัลแก่ชีวิตก็สวมกรอบแว่นทีมีราคาแพง ๆ ยีห้อหรู ๆ หรื อเมือบุคคลหิ วจะรับประทาน อาหาร
แบบใดก็อิมทังนัน แต่ถ้ามี คาํ ถามว่ารับประทานทีไหนถึ งจะดี และจะรับประทานอะไรดี สภาพ
จิ ตใจ แรงกระตุ น้ ทํา ให้เกิ ดความต้องการที มากกว่าลักษณะทางกายภาพ ซึ งเป็ นความต้องการ
ทางด้านจิตวิทยา เช่น บางตนเป็ นสิ วทีใบหน้าแล้วปล่อยให้หายเองตามธรรมชาติ แต่บางคนต้องเข้า
ร้านเสริ มความงามเพือรักษา ทังนี เพราะสภาพจิตใจทีเกิ ดขึนในแต่ละบุคคลนันเอง สภาพจิตใจนี
เองเป็ นตัวทีทําให้นกั การตลาดสามารถทําการตลาดได้โดยต้องพิจารณาถึงความต้องการทางด้าน
จิตวิทยา (ด้านจิตใจ) ซึ งเป็ นสาเหตุให้เกิดความต้องการสิ นค้า เช่น ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงนิยมสิ นค้ายีห้อ
ทีมีชือเสี ยง ทําไมคนไทยจึงนิ ยมสิ นค้าต่างประเทศ ฯลฯ สิ งรอบ ๆ ตัวเหล่านีจะมีผลต่อสภาพทาง
จิตวิทยา
ความจําเป็ น ความต้องการและความปรารถนาของมนุ ษย์ ซึ งทัง 3 ประการนี สามารถใช้
แทนกันได้ ความจําเป็ นใช้สําหรั บสิ นค้าทีจําเป็ นต่อการครองชี พ ความต้องการถื อว่าเป็ นความ
ต้องการทางด้านจิตวิทยาที สู งที สุ ด เป็ นความปรารถนาอันสู งส่ งของมนุ ษย์สิงที เป็ นปั ญหาของ
ผูบ้ ริ โภคทีต้องการ การแก้ไข เช่น ความหิวต้องแก้ไข โดยการรับประทานอาหาร ความหนาวแก้ไข
โดยการใส่ เสื อผ้า เป็ นต้น ดังนัน ความจําเป็ น และความต้องการ จึงทําให้นกั การตลาดสามารถขาย
สิ นค้าได้ โดยทีสิ นค้าและบริ การเป็ นสิ งทีสามารถแก้ปัญหาได้เพราะความจําเป็ นและความต้องการ
คือปั ญหา เช่ น ทําไมจึงมี อาชี พซ่ อมรถ คําตอบก็คือเพราะมีปัญหารถเสี ย หรื อทําไมจึ งมี คนขาย
เครื องปรับอากาศคําตอบก็คือเพราะเมืองไทยเป็ นเมืองร้อน เป็ นต้น
สําหรับความจําเป็ น สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี
1. ความต้อ งการขันปฐมภู มิ ห รื อ ความต้อ งการทางชี ว ภาพ (Primary needs or
physiological needs) เช่นความหิ ว ความกระหาย ความง่วง การพักผ่อน การขับถ่าย ความต้องการ
ทางเพศ เป็ นต้น เป็ นสิ งทีต้องติดตัวมนุ ษย์มาตังแต่เกิ ดเป็ นสิ งทีสังคมไม่จาํ เป็ นต้องสอนแต่เป็ น
ลักษณะทางชีวภาพของมนุษย์ทีเกิดมาแล้วต้องหิวและกระหาย ต้องพักผ่อน ต้องขับถ่าย
2. ความต้องการขันทุติยภูมิหรื อความต้องการทางสังคม (Secondary needs or social
needs) ความต้องการนี หมายถึง ความต้องการทีเกิดจากการเรี ยนรู้ถึงการอยูร่ ่ วมกันในสังคม ได้แก่
ความต้องการความรัก ความต้องการความภูมิใจ ความต้องการเพือน ความต้องการความปลอดภัย
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ความต้องการมีสุขภาพดี เป็ นต้น ความต้องการทุติยภูมิเป็ นความต้องการทีไม่ได้เกิดขึนโดยสภาพ
ร่ างกายแต่เกิด แต่เป็ นสิ งทีเกิดจากการเรี ยนรู้จากคนอืนทีอยูใ่ นสังคม และความต้องการทุติยภูมิที
จะเป็ นความต้องการครอบคลุมความต้องการขันปฐมภูมิ ความต้องการขันปฐมภูมิเป็ นสิ งทีมนุษย์
หลี ก เลี ยงไม่ ไ ด้เ พราะเป็ นสิ งที บัง คับ ให้ เ กิ ด ขึ นกับ ตัว เรา แต่ค วามต้องการขันทุ ติ ย ภูมิ จ ะเป็ น
ตัวกําหนดทางเลือกของการบริ โภคว่าถ้าหิวแล้ว จะรับประทานอะไร ทีไหน ถ้ากระหายจะดืมอะไร
ถ้าง่วงแล้วจะนอนทีไหน บางคนนอนทีเก้าอี สาธารณะได้ บางคนนอนไม่ได้ สิ งเหล่านี เกิ ดจาก
ความต้องการขันทุติยภูมิเกิดขึนจากความต้องการทางสังคมทีสอนให้เรารู้ว่า ควรจะทําตัวอย่างไร
ในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว
นอกจากนียังมีความต้องการ อีก 2 ประการ ทีไม่สามารถนําไปจัดเข้ากับลําดับขันความ
ต้องการ (Hierarchy of need) ได้ ซึ งได้แก่
1. ความต้องการด้านอยากรู้อยากเห็น (Curiosity needs หรื อ Needs to Knew) มนุษย์เรา
เมือเกิดมาแล้วมีความต้องการอยากรู้ อยากเห็น ดังนันเมือเห็ นอะไรทีปกปิ ดเราก็อยากจะเปิ ด เช่น
หนังสื อทีวางขายถ้ามีพลาสติกห่ อไว้ทาํ ให้เราอยากดูวา่ ข้างในมีอะไร การทีเราดูโทรทัศน์ ดูวีดีโอ
อ่ า นหนัง สื อ พิ ม พ์ อ่ า นตํา รา ซื ออาหารที เราไม่ รู้ จ ัก มาลองชิ ม ดู การชมภาพยนตร์ ที มี ค นชม
ภาพยนตร์ ทีมีคนชมมาก ๆ ฯลฯ ทังหมดนีเป็ นความต้องการอยากรู้อยากเห็นทังสิ น
2. ความต้องการด้านสุ นทรี (Aesthetic need) มนุ ษย์เรานันตังแต่เกิดมา มาสโลว์ มองว่า
ความรัก ความสวยงาม เป็ นสิ งทีเป็ นพืนฐานของมนุษย์ มนุษย์ชอบดูในสิ งทีสวยงาม เช่น ตอนเป็ น
ทารก ก็มีปลาตะเพียนแขวนให้ดู เป็ นสาวก็แต่งหน้าให้สวย เพราะอยากให้คนอืนดูวา่ ตนสวยและ
ตนเองชอบทีเห็นว่าตนเองสวยด้วย ดังนันความต้องการด้านความสวยงามเป็ นส่ วนหนึ งของความ
ต้องการของมนุษย์ ถ้ามนุ ษย์ไม่มีความต้องการข้อนี มนุ ษย์ก็คงไม่มีการแต่งหน้า แต่งตัว สิ นค้าคง
ไม่ ออกแบบให้มี รูป ทรงสวยงาม แต่ ที เป็ นเช่ นนัน เพราะมนุ ษ ย์มี ค วามต้องการด้านสุ น ทรี เป็ น
องค์ประกอบ
ปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา (Psychological Factors) ซึ งถือว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจซือจะได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยภายใน (Internal Factors) ทีจะเข้ามาเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค มีดงั นี
1. แรงจู ง ใจ (Motive) มี ที มาจากหลายสาเหตุ ด้ว ยกัน เช่ น อาจจะเนื องมาจากความ
ต้องการหรื อแรงขับหรื อสิ งเร้า หรื ออาจเนื องมาจากการคาดหวังหรื อจากการเก็บกดซึ งบางทีเจ้าตัว
ก็ไม่รู้ตวั จะเห็นได้วา่ การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมทีไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเนืองจากพฤติกรรมมนุษย์มี
ความซับซ้อน แรงจูงใจอย่างเดี ยวกันอาจทําให้เกิ ดพฤติกรรมทีต่างกัน แรงจูงใจต่างกันอาจเกิ ด
พฤติกรรมทีเหมือนกันก็ได้
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ความหมายของแรงจูงใจ
ในทางจิตวิทยามีความหมายซับซ้อนมาก มีผใู้ ห้คาํ นิยามของการจูงใจไว้มากแต่สุดท้าย
แล้วกลับมามีความหมายลักษณะเดียวกัน ดังนี
แรงจูงใจ หรื อการจูงใจ หมายถึ ง แรงขับเคลื อนทีอยู่ภายในของบุ คคลที กระตุ น้ ให้
บุคคลมีการกระทํา (ศุภร เสรี รัตน์ 2540 : 129)
แรงจูงใจ หมายถึง ปั ญหาทีถึงจุดวิกฤติทีทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความไม่สบายใจ แรงจูงใจ
จึงเป็ นความต้องการทีเกิดขึนรุ นแรง บังคับให้บุคคลค้นหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจ อาจจะ
เป็ นความไม่สบายทางร่ างกายหรื อจิตใจก็ได้ จนก่อให้เกิ ดความพยายามในการจะแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวนัน โดยแรงจูงใจ นันมีพืนฐานมาจากความจําเป็ น (Based on needs) กล่าวคือถ้าไม่มีความ
จําเป็ นก็จะไม่เกิดแรงจูงใจและความจําเป็ นเมือเกิดเป็ นความรุ นแรงขึนในใจก็จะกลายเป็ นตัณหา
แห่งความต้องการ แต่ถา้ ความต้องการนันไม่รุนแรงพอก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ ดังนันนักการตลาดจึงมี
หน้าทีกระตุ น้ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการซื อจนกระทังผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการจนเข้าสู่ จุด
วิกฤต ที ทํา ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความไม่สบายใจอย่างรุ นแรง (Tension) ทําให้ ผูบ้ ริ โภคค้นหาวิธีม า
ตอบสนองความต้องการนัน นักการตลาดจึงต้องเป็ นนักจิตวิทยา โดยต้องเข้าใจถึงความต้องการ
ทัศ นคติ ความเชื อ ฯลฯ ของผู ้บ ริ โ ภคเพื อเป็ นแนวทางในการที จะนํา ไปสู่ ก ารเปลี ยนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้ (เสรี วงษ์มณฑา 2542 : 38 – 43)
แรงจูงใจ หมายถึ ง พลังทีริ เริ ม กํากับ และคําจุนพฤติกรรมและการกระทําส่ วนบุคคล
และเป็ นกระบวนการทางจิ ตวิท ยาที ให้ค วามมุ่ ง หมายหรื อทิ ศ ทางแก่ พ ฤติ ก รรม นอกจากนี ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะพืนฐาน ของแรงจูงใจ 3 ประการ คือ ความพยายาม ความไม่หยุดยัง และทิศทาง
(สมยศ นาวีการ 2543 : 28 – 291)
แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะหรื อองค์ประกอบ ทีกระตุน้ ให้บุ คคลแสดงพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึงออกมาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพือไปสู่ จุดมุ่งหมายทีตนเองต้องการหรื อผูท้ าํ การชักจูงกําหนด
(ราตรี พัฒนรังสรรค์ 2544 : 254)
ประเภทของแรงจูงใจ
ได้มีนกั จิตวิทยาแบ่งประเภทของแรงจูงใจไว้ ดังนี
ซิ มบาร์ โดและเวเบอร์ (Zimbardo and Weber 1997 : 325) วูด (Wood 1998 : 358) และ
(สุ รางค์ โค้วตระกูล 2544 : 169) ได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจในแนวทางเดียวกันเป็ น 2 ประเภท
1. แรงจูงใจภายใน (Intensive Motivation) เป็ นแรงจูงใจทีมาจากภายในตัวบุคคล
เป็ นแรงขับทีทําให้บุคคลนันแสดงพฤติกรรมโดยไม่หวังรางวัลหรื อแรงเสริ มจากภายนอกเพราะ
เป็ นพฤติกรรมทีเกิดจากความสนใจของผูแ้ สดงพฤติกรรม มองเห็นคุณค่าในตัวมันเองมีความสุ ข
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หรื อพึงพอใจในสิ งนัน ซึ งความรู ้สึกมีความสุ ขนันเองทีเป็ นรางวัลหรื อสิ งตอบแทนทีเขาได้รับ เช่น
การเล่นวีดีโอเกม การร้องเพลงในห้องนํา การเก็บรักษาไดอารี ส่ วนตัว เป็ นต้น
2. แรงจูงใจภายนอก (Extensive Motivation) เป็ นแรงจูงใจที ได้รับอิ ทธิ พลจาก
ภายนอกจูงใจให้เกิดพฤติกรรมเป็ นความต้องการทีจะปฏิบตั ิเพือให้ได้รับสิ งตอบแทนหรื อรางวัล
หรื อหลี กเลี ยงจากผลที ไม่พึง ปรารถนา แรงจูงใจเหล่า นี เช่ น แรงเสริ มชนิ ดต่าง ๆ ตังแต่คาํ ติ ช ม
รางวัลทีเป็ นสิ งของ เงิน ตัวแปรต่าง ๆ ทีมาจากบุคคล ลักษณะของเหตุการณ์ สิ งแวดล้อมภายนอก
เป็ นต้น
เวเทน (Weiten 1997 : 383) กล่าวว่า ทฤษฎีส่วนใหญ่ได้แบ่งแรงจูงใจของมนุ ษย์
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจทางด้านร่ างกาย (Biological Motives) เกิดจากความต้องการทางร่ างกาย
เช่น ความหิ ว ความต้องการทางเพศ ความต้องการอุณหภูมิทีเหมาะสม ความต้องการขับถ่าย ความ
ต้องการนอนหลับและพักผ่อน ความต้องการแสดงออก ความก้าวร้าว เป็ นต้น
2. แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม เช่น ความ
ต้องการความสําเร็ จ ความต้องการความสัมพันธ์ ความต้องการอิสรภาพ ความต้องการการดูแล
ปกป้ อง ความต้องการมีอาํ นาจ ความต้องการเป็ นทีสนใจของผูอ้ ืน ความต้องการความมีระเบียบ
เรี ยบร้อย ความต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ฮัล ดอลลาร์ ด และมิลเลอร์ 1997 (อ้างถึงใน สุ รางค์ โค้วตระกูล 2544 : 155) ได้แบ่ง
แรงจูงใจออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจทางสรี ระ (Physiological Motives) แรงจูงใจประเภทนี ประกอบด้วย
ความหิว ความกระหาย และความต้องการทางเพศ
2. แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motives) เป็ นแรงจูงใจทีเกิดจากการเรี ยนรู้
ตัวอย่างเช่น แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ แรงจูงใจทีอยากจะเป็ นส่ วนหนึงของหมู่ เป็ นต้น
ลักษณะสํ าคัญของแรงจูงใจ
ลักษณะสําคัญของแรงจูงใจ มี 2 ประการ (สุ ภาภรณ์ ลีละศุภสกุล 2528 : 49) ดังนี
1. เป็ นพฤติ ก รรมที มี จุดมุ่ง หมายหรื อเป็ นตัวผลัก ดัน ให้ร่า งกาย แสดงพฤติ ก รรม
ออกมา
2. กําหนดแนวทางของพฤติกรรมเพือให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ตามความต้องการเป็ น
พฤติ กรรมที ร่ างกายแสดงออกเพราะถู กกระตุ น้ หรื อรุ กเร้า เป็ นพฤติกรรมทีมีจุดมุ่งหมายเพราะ
ร่ างกายแสดงปฏิ กิริยาตอบสนองต่อสิ งกระตุ ้นหรื อสิ งเร้ า โดยคิดและเข้าใจและตังใจให้บรรลุ
เป้ าหมายพฤติกรรมธรรมชาติทีเกิดขึนตามปกติ
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จากลักษณะของแรงจูงใจทัง 2 ประการ ทําให้นกั จิตวิทยาและนักการตลาด ได้แยก
ประเภทของสิ งจูงใจไว้ ซึ งพฤติกรรมจะถูกกําหนดโดยแรงผลักดันของความต้องการต่าง ๆ ของ
มนุ ษย์ใ นเวลานัน ๆ มนุ ษ ย์มีความต้องการมากมาย มนุ ษย์ให้ค วามสําคัญแก่ความต้องการที ไม่
เท่ากัน และพยายามตอบสนองความต้องการทีสําคัญทีสุ ดก่อนเสมอ
2. การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการในการรับรู้ขอ้ มูลจากสิ งเร้าภายนอกผ่านอวัยวะ
รับสัมผัส ความรู้สึกทีรับเข้ามาจะถูกตีความหมายโดยอาศัยประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ ทําให้
อินทรี ยม์ ี การตอบสนองต่อสิ งเร้ า การรู้ สึกและการรับรู้ จึงเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของการเกิ ด
พฤติกรรม ถ้าการรู ้สึกและการรับรู ้บกพร้องหรื อผิดพลาดย่อมทําให้พฤติกรรมของอินทรี ยท์ ีผิดไป
จากปกติ
ความหมายของการรับรู้
การรับรู ้ เป็ นกระบวนการซึ งบุคคลเลือกจัดองค์กรและตีความข้อมูลเพือกําหนดภาพที
มีความหมาย การรับรู้ เ ป็ นสิ งที สําคัญมากในแง่ การตลาด จนมีค าํ กล่าวทีว่า “สงครามการตลาด
ความจริ งไม่ใช่สงครามสิ นค้าแต่เป็ นสงครามการสร้างการรับรู้ (A marketing war is not a battle of
product but a battle of perception)” ซึ งหมายถึง การแข่งขันทางด้านการตลาดไม่ได้แข่งขันกันเพียง
ทําให้สินค้าขายดีเท่านัน แต่จะแข่งขันกันในด้านการสร้างภาพพจน์ ให้ดีกว่าในสิ นค้า เช่น สิ นค้า ก.
เป็ นสิ น ค้า ที มี คุ ณ ภาพดี แ ต่นัก การตลาดไม่ใ ส่ ใ จในการสร้ า งภาพพจน์ ปล่ อ ยให้ผูบ้ ริ โ ภครั บ รู้
ภาพพจน์ของสิ นค้าในแง่ร้าย หรื อรับรู้ภาพพจน์ทีเป็ นธรรมดาสามัญจนผูบ้ ริ โภคไม่เกิดความชืนชม
ถึ งแม้ว่าสิ นค้าของบริ ษทั จะดี แต่ก็ไม่อาจสร้างทัศนคติทีดีให้เกิ ดแก่ผูบ้ ริ โภคได้ ในขณะเดียวกัน
สิ นค้า ข. เป็ นสิ นค้า ที มี คุ ณ ภาพปานกลาง แต่ นัก การตลาดใส่ ใ จในการสร้ า งภาพพจน์ ที จะให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ (Perception) ทีดี สิ นค้าก็สามารถขายได้ (เสรี วงษ์มณฑา 2542 : 38 – 43)
การรับรู ้ เป็ นเรื องทีเกียวกับวิธีการทีบุคคลมีการมองหรื อพิจารณาเกียวกับตนเอง และ
โลกของบุคคลว่าเป็ นอย่างไร ซึ งการรับรู้เป็ นปั จจัยพืนฐาน เนื องจากความต้องการของบุคคลและ
แรงจูง ใจต่าง ๆ คื อ สิ งที บุ คคลได้รับรู้ และทําให้บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่า งกัน ส่ วนหนึ งก็
เพราะบุคคลมีการรับรู ้ทีแตกต่างกัน (ศุภร เสรี รัตน์ 2544 : 143)
การรั บรู ้ หมายถึ ง ขบวนการที เกิ ดขึ นภายหลัง จากที สิ งเร้ า กระตุ ้น การรู้ สึ กและถู ก
ตีความเป็ นสิ งทีมีความหมายโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจของบุคคล การรับรู้เป็ นสิ ง
ทีต้องเรี ยนรู้ (Perception is Learned) ดังนัน ถ้าขาดการเรี ยนรู้หรื อประสบการณ์จะมีเพียงการรับ
สัมผัสเท่านัน เช่น เด็กชายนิดไม่เคยเรี ยนรู้หรื อมีประสบการณ์เกียวกับคอมพิวเตอร์ มาก่อน เพือนชี
ให้เขาดูได้แต่สัมผัสทางตาและทางหูเท่านันแต่ไม่เกิดการรับรู้วา่ สิ งทีเห็นทางตาและได้ยินทางหูนนั
คืออะไร (Bernstein 1999 : 72)
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พฤติกรรมการรับรู ้เป็ นกระบวนการตอบสนองต่อสิ งแวดล้อมทีต่อเนื องจากการรู้สึก
สั ม ผัส รั บ รู ้ เป็ นกระบวนการแปลความหมายของสิ งเร้ า ที ผ่า นเข้า มาในกระบวนการรู้ สึ ก เมื อ
เครื องรับหรื ออวัยวะรับสัมผัส สัมผัสสิ งเร้า เราจะเกิดความรู้สึกแล้วส่ งความรู้สึกนันไปตีความหรื อ
แปลความหมายกลายเป็ นการรับรู้
นอกจากการรับรู ้ เป็ นสิ งทีต้องเรี ยนรู้ แล้ว การรับรู้ยงั เป็ นสิ งเลือกสรร (Perception is
selective) เราอยูท่ ่ามกลางสิ งเร้ามากมายในขณะใดขณะหนึงเราไม่สามารถรับรู้ไปหมดทุกอย่าง แต่
เราเลื อกรั บรู ้ สิ งเร้ าเป็ นบางอย่า ง เช่ น ขณะที เรากํา ลัง ฟั ง คําบรรยายของอาจารย์ถ้าเราสนใจคํา
บรรยายนัน เราจะเลือกรับรู ้เฉพาะเนื อหาของคําบรรยาย แต่จะไม่รับรู้สิงเร้ารอบตัว เช่น เพือนทีนัง
อยูข่ า้ ง ๆ ประตู หน้าต่าง หรื อคนทีเดินผ่านไปมา การเลือกสรรการรับรู้นนขึ
ั นอยูก่ บั องค์ประกอบที
สําคัญ 2 ประการ คือ องค์ประกอบอันเนืองมาจากสิ งเร้าและองค์ประกอบดันเนืองมาจากตัวบุคคล
องค์ ประกอบของการรับรู้
องค์ประกอบของการรับรู้ ประกอบด้วย
1. องค์ประกอบอันเนืองมาจากสิ งเร้าลักษณะของสิ งเร้าทีทําให้เรารับรู้ได้ทนั ทีหรื อ
เป็ นสิ งเร้าทีสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็ นอย่างดี ควรมีลกั ษณะต่อไปนี
1.1 ความเข้มและขนาด (Intensity and size) เช่น เสี ยงดัง แสงสว่าง ขนาดใหญ่ ทํา
ให้เราเลือกรับรู ้ได้มากกว่าสิ งเร้าทีมีลกั ษณะตรงกันข้าม
1.2 ความผิดแผกกัน (Contrast) ลองนึ กถึ งเวลาทีเราอ่านหนังสื อ ตัวหนังสื อทีอยู่
ในเครื องหมายคําพูด “...” หรื อเขี ยน ตัวเอน ลักษณะทีผิดแผกดังกล่าวจะทําให้เราเลื อกรับรู้ ได้
มากกว่าลักษณะปกติธรรมดา
1.3 การกระทําซํา (Repetition) การกระทําซํา ๆ เช่ น เรี ยกชื อซําเป็ นครังที 2 หรื อ
ครังที 3 เราจะได้ยนิ ชือเราได้ดีเมือถูกเรี ยกซํา
1.4 การเคลือนไหว (Movement) สิ งเร้าทีเคลือนไหว้จะดึงดูด การรับรู้ได้ดีกว่าสิ ง
เร้ าทีไม่เคลือนไหว เช่น ป้ ายโฆษณาทีมีตวั หนังสื อเป็ นไฟวิงเคลือนไหวหรื อไฟกะพริ บจะดึงดูด
การรับรู ้ได้ดีกว่าป้ ายโฆษณาทีไม่มีตวั หนังสื อเป็ นไฟวิงเคลือนไหวหรื อไฟกะพริ บ หรื อในกลุ่มคน
ทีนังนิงอยูถ่ า้ มีใครสักคนหนึงเคลือนไหวหรื อลุกขึนยืนจะดึงดูดการรับรู้ขึนมาได้ทนั ที
1.5 ความแปลกใหม่ (Novelty) ความสนใจของบุคคลสามารถเปลียนได้ดว้ ยการ
เสนอสิ งเร้าทีมีความแปลกใหม่ เช่น ถ้าท่านอ่านหนังสื อ ได้ยนิ เสี ยงแตรไซเรนของรถดับเพลิง แล่น
ผ่าน ก็อาจทําให้ท่านหยุดอ่าน และลุกไปทีหน้าบ้านของท่านได้
1.6 การใช้อิทธิพลทางสังคม (Social Insinuations) เป็ นการใช้สิงของหรื อบุคคลที
มีอิทธิพลทางสังคมกระตุน้ ให้เกิดความสนใจ ทังนี เนื องจาก การทีคน ๆ หนึงหรื อสิ ง ๆ หนึ งได้รับ
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ความสนใจจากสังคมอย่างมาก เช่น ในการโฆษณาสิ นค้า บ่อยครังทีเสนอข้อมูลว่าสิ นค้านันกําลัง
ได้รับความนิยมอย่างมาก หรื อได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ หรื อได้รับคํารับรองจากบุคคล
ทีมีชือเสี ยงบางคน เป็ นต้น
2. องค์ประกอบอันเนืองมาจากตัวบุคคลประกอบด้วย 2 ส่ วนทีสําคัญ คือ
2.1 องค์ประกอบทางด้านสรี ระ (Physiological Factors) เนืองจากอวัยวะรับสัมผัส
ของคนแต่ละคนมีความสามารถจํากัด คือไม่สามารถทีจะตอบสนองสิ งเร้าทุกชนิดได้ นอกจากนัน
สภาพของร่ างกายในแต่ละช่วงเวลา ก็ยงั มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ของตนเราด้วย เช่น อายุ เมือเราอายุ
มากขึน สมรรถภาพในการรับสัมผัสจะลดน้อยลงไปด้วย เช่น หู หลังจากอายุ 20 ปี ความสามารถ
ในการฟังจะลดลง ความเมือยล้า เมือร่ างกายเกิดความเมือยล้า จะทําให้การรับรู้ผิดพลาดได้ อิทธิ พล
ของสารเคมีบางประเภท เช่น แอลกอฮอล์ สามารถทําให้สมรรถภาพในการรับรู้เปลียนไปได้
2.2 องค์ประกอบด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ได้แก่
2.2.1 ความสนใจ (Interest) คนเราจะเลื อกรับรู้ ในสิ งที เราสนใจ เช่น ชาย
คนหนึ งไปเทียวป่ า คนหนึ งเป็ นนักธรณี วิทยาก็จะสนใจประเภทของหิ นต่าง ๆ ในป่ า ส่ วนอีกคน
หนึงเป็ นสมาชิกชมรมผูเ้ ลียงนกก็จะสนใจสังเกตนกชนิดต่าง ๆ ทีมีในป่ า
2.2.2 ความคาดหวัง (Expectancy) ถ้าเราคาดหวังสิ งใดไว้ การรับรู้ของเราก็
จะเป็ นไปตามทีคาดหวัง
2.2.3 ความต้องการ (Need) ความต้องการเป็ นองค์ประกอบทีมีอิทธิ พลต่อ
การเลือกรับรู ้มีการทดลองให้คนทีอยูใ่ นภาวะหิ ว ดูภาพกํากวมภาพหนึงซึ งเห็นไม่ชดั เจนว่าเป็ นรู ป
อะไรกันแน่ กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ระบุว่า เห็ นเป็ นภาพอาหารหรื อคนกําลัง รับ ประทานอาหาร
เนืองจากความต้องการขณะนันคือ ความต้องการอาหารเลยทําให้รับรู้ไปตามความต้องการนัน
2.2.4 การเห็ นคุ ณค่า (Value) การรับรู้ ขึ นกับการเห็ นคุ ณค่าในสิ งนันจาก
การทดลองให้เด็กจากสถานะเศรษฐกิจต่างกันประมาณขนาดของสตางค์โดยการวาดภาพ ซึ งพบว่า
เด็กทีมีสถานะเศรษฐกิจตําจะประมาณขนาดของสตางค์ใหญ่กว่าเด็กทีฐานะดี เนืองจากเด็กยากจน
ให้คุณค่าของเงินหรื อรับรู ้คุณค่าของเงินสู งกว่าเด็กฐานะดี (Quinn 1985 : 33 – 34)
3. การเรี ยนรู้ (Learning) เมื อคนเรามีการรั บรู้ และแสดงออกก็จะมี การเรี ยนรู้ ด้วย การ
เรี ยนรู้เป็ นปรากฏการณ์ธรรมดาในชีวิตของคน ซึ งไม่เป็ นการกล่าวเกินความจริ งเลยว่า การเรี ยนรู้
ในอดี ตมีความสําคัญต่อพฤติกรรมของเราในปั จจุบนั การเรี ยนรู้ เป็ นสิ งทีมีความยุง่ ยากเพราะการ
เรี ยนรู ้บางส่ วนเป็ นกิ จกรรมสามัญแต่บางส่ วนเป็ นกระบวนการทีต้องวินิจฉัย เพราะเป็ นลักษณะ
ของนามธรรม จึงมีนกั จิตวิทยาบางท่านกล่าวว่า “การเรี ยนรู้เป็ นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในระบบ
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ประสาท” หรื อการเรี ยนรู้ เป็ นการกระทําทีสามารถมองเห็นคาดคะเนได้ ซึ งเป็ นการแสดงให้เห็น
ความแตกต่างของการเรี ยนรู ้ (อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ 2545 : 120)
ความหมายของการเรียนรู้
การเรี ยนรู้ คือ การเปลียนแปลงของบุคคลอันมีผลเนืองมาจากการได้รับประสบการณ์
โดยการเปลี ยนแปลงนั นเป็ นเหตุ ท ํา ให้ บุ ค คลเผชิ ญ สถานการณ์ เ ดิ ม แตกต่ า งไปจากเดิ ม
ประสบการณ์ ที ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรม หมายถึ ง ทังประสบการณ์ ท างตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้อม
ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ทีบุคคลได้พบหรื อสัมผัสด้วยตนเอง เช่น เด็ก
เล็ก ๆ ทียังไม่เคยรู ้ จกั หรื อเรี ยนรู ้คาํ ว่า “ร้อน” เวลาทีคลานเข้าไปใกล้กานําร้อน แล้วผูใ้ หญ่บอกว่า
ร้อน และห้ามคลานเข้าไปหา เด็กย่อมไม่เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยูอ่ ีก จนกว่าจะได้ใช้มือหรื อ
อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ งของร่ างกายไปสัมผัสกานําร้ อน จึงจะรู้ ว่ากานําทีว่าร้ อนนันเป็ นอย่างไร
ต่อไป เมือเขาเห็นกานําอีกแล้วผูใ้ หญ่บอกว่ากานํานันร้อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกานํานัน เพราะ
เกิ ดการเรี ยนรู ้ คาํ ว่าร้ อนทีผูใ้ หญ่บอกแล้ว เช่ นนี กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ ตรงมีผลทําให้เกิ ดการ
เรี ย นรู ้ เ พราะมี ก ารเปลี ยนแปลงที ทํา ให้เ ผชิ ญ กับ สถานการณ์ เ ดิ ม แตกต่ า งไปจากเดิ ม ในการมี
ประสบการณ์ตรงบางอย่างอาจทําให้บุคคลมีการเปลียนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู้
ได้แก่
1. พฤติกรรมทีเปลียนแปลงเนืองจากฤทธิ ยา หรื อสิ งเสพติดบางอย่าง
2. พฤติกรรมทีเปลียนแปลงเนืองจากความเจ็บป่ วยทางกายหรื อทางใจ
3. พฤติกรรมทีเปลียนแปลงเนืองจากความเหนือยล้าของร่ างกาย
4. พฤติกรรมทีเกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่าง ๆ
ประสบการณ์ ท างอ้อ ม คื อ ประสบการณ์ ที ผูเ้ รี ย นมิ ไ ด้พ บหรื อ สั ม ผัส ด้ว ยตนเอง
โดยตรง แต่อาจได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจากการอบรมสังสอนหรื อการบอกเล่า การอ่านหนังสื อ
ต่าง ๆ และการรับรู ้จากสื อมวลชนต่าง ๆ (ประดินนั ท์ อุปรมัย 2540 : 121)
การเรี ยนรู ้เป็ นการเปลียนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลซึ งเกิดจากประสบการณ์ ดังนัน
การเรี ยนรู ้ จึงเป็ นประสบการณ์ ทีบุคคลสะสมไว้ เช่น บางคนจะใช้ผงซักฟอกทีผสมมะนาว นํายา
ล้างจานผสมมะนาว เพราะเกิดการเรี ยนรู้วา่ การใส่ มะนาวช่วยให้สะอาดได้ บางคนไม่รับประทาน
เนื อเพราะทราบว่า เนื อวัว ที มี เ ชื อโรคแอนแทร็ ก ซ์ ซึ งอาจทํา ให้ ค นถึ ง ตายได้ เหล่ า นี เกิ ด จาก
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ดังนันนักการตลาดจึงมีหน้าทีใส่ ประสบการณ์การเรี ยนรู้เกียวกับตราสิ นค้า
ทีถูกต้องให้กบั ผูบ้ ริ โภค (เสรี วงษ์มณฑา 2542 : 38 – 43)
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ลักษณะของการเรียนรู้
จะเห็ นได้ว่าลักษณะของการเรี ยนรู้ มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา โดยเป็ นผลมาจาก
ความรู ้ใหม่ทีได้รับ (จากการอ่าน การสังเกต หรื อความคิด) หรื อจากประสบการณ์ทีแท้จริ ง ซึ งการ
เรี ยนรู ้มีลกั ษณะ ดังนี
1. ความรู้ (Knowledge) เป็ นการเรี ยนรู้ ทีเกิดจากการทีได้รับความรู้ จากบุคคลอืน มี
บุคคลอืนมาบอกหรื อสอน เช่น มีเพือนมาบอกว่าใช้รถยนต์นาํ เข้าอยู่ ใช้แล้วรู้สึกดีมากคุม้ ค่าและมี
ความปลอดภัยมาก
2. ประสบการณ์ตรง (Direct experience) เกิดจากประสบการณ์ทีเราได้ไปพบเห็นสิ ง
ใดสิ งหนึ งด้วยตนเอง เช่น เมือใช้รถยนต์ทีผลิตภายในประเทศแล้วมีความรู้สึกว่าสมรรถนะในการ
ขับขีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ และเมือเปรี ยบเทียบจากการได้ซือรถยนต์นาํ เข้าทีผลิตจากต่างประเทศมาใช้
กลับมีความรู ้สึกว่าสมรรถนะในการขับขีดีกว่าอย่างเห็นได้ชดั
3. การโยงใย (Association) เป็ นการเรี ยนรู้ทีเกิดจากสิ งทีเราเคยพบเห็นมาก่อนแล้ว
นํามาคิด เช่ น เมือได้เห็นและทดลองขับรถยนต์นาํ เข้าแล้วรู้สึกว่ามีเทคโนโลยีทีดี กว่าก็คิดว่ามีการ
ประกอบทีใช้วสั ดุทีทันสมัยและแข็งแรงกว่า (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมี 2545 : 60)
ขันตอนของการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้สามารถแบ่งออกได้ 3 ขันตอน ดังนี
1. การรับรู ้สิงใหม่ (Cognitive change) เป็ นการเปลียนแปลงด้านความรู้ ความเข้าใจ
ของบุคคลจากสิ งทีไม่เคยทราบมาก่อน เมือได้รับข่าวสารแล้วเกิดความรู้นนั
2. การเปลี ยนแปลงทางด้ า นความรู้ สึ ก (Affective) เป็ นการเปลี ยนแปลงด้า น
ความรู้สึกของบุคคลจากเดิมมีความรู้สึกชอบสิ นค้า ก.น้อย แล้วเกิดการเปลียนความรู้สึกเป็ นชอบ
มากขึน
3. การเปลี ยนแปลงทางด้า นพฤติ ก รรม (Behavior or motor skill) เป็ นการ
เปลียนแปลงทางด้านทักษะจากทีไม่เคยปฏิบตั ิแล้วสามารถปฏิบตั ิได้ จากทีทําไม่เป็ นเปลียนเป็ นมี
ความชํานาญ
การเปลี ยนแปลงทัง 3 ขันตอน จะต้องเป็ นไปตามขันตอน กล่าวคือ ต้องเกิ ดความรู้
ก่อนจึงจะเกิดความชอบแล้วเกิดพฤติกรรม แต่ไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องทําทัง 3 ขันตอนพร้อมกัน (ฉัตรา
พร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ 2545 : 62)
4. บุคลิกภาพ (Personality) โดยทัวไปบุคลิกภาพของมนุษย์เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล ซึ งแสดงออกทางกิริยาท่าทาง ความรู้สึกนึ กคิด ความเฉลี ยวฉลาด ตลอดจนกิ ริยามารยาท
และลักษณะนิสัย
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ความหมายของบุคลิกภาพ
ได้มีนกั จิตวิทยาศึกษาบุคลิ กภาพของมนุ ษย์ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ งจากการศึ กษาค้นคว้า
ดังกล่าว จะทําให้เราเข้าใจในมนุษย์มากขึน และจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมตาม
ควรแก่แต่ละบุคคล
บุคลิ กภาพ หมายถึ ง ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อันทําให้บุคคลนันแตกต่างจาก
บุคคลอืน ๆ บุคลิกภาพประกอบด้วย รู ปสมบัติ และคุณสมบัติ รู ปสมบัติ หมายถึง รู ป ร่ างหน้าตา
และการแต่ง กาย คุ ณสมบัติ หมายถึ ง ลักษณะนิ สัยต่า ง ๆ เช่ น ความซื อสัตย์ ความสุ ภาพ ความ
กระตือรื อร้น เป็ นต้น (ดํารงศักดิ ชัยสนิทและสุ นี เลิศแสวงกิจ 2540 : 3)
บุ ค ลิ ก ภาพ คื อ ลัก ษณะนิ สั ย โดยรวมของบุ ค คลที พัฒ นาขึ นมาในระยะยาว ซึ งมี
ผลกระทบต่อการกําหนดรู ปแบบในการโต้ตอบ หรื อตอบสนอง (Reaction) ทีไม่เหมือนกัน เช่ น
เมื อเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ไ ฟไหม้บุ ค คลแต่ล ะคนจะมี ป ฏิ กิ ริย าตอบสนองที แตกต่า งกัน ทังนี ขึ นอยู่ก ับ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ดังนันบุคลิกภาพจึงเป็ นตัวกําหนดการตอบสนองของมนุ ษย์ (เสรี วงษ์
มณฑา 2542 : 38 - 43)
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ งเป็ นสิ งทีบ่งชีความเป็ นปั จเจกบุคคล และ
เป็ นสิ งที กํา หนดลัก ษณะการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ งแวดล้อ มหรื อ สถานการณ์ ข องบุ ค คลนัน ซึ ง
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลนัน สามารถผันแปรไปได้ตามสถานการณ์ แต่ยงั คงแบบแผนพฤติกรรม
ทีเป็ นลักษณะเฉพาะ ทําให้สามารถจําแนกลักษณะนิ สัยหรื อบุคลิ กภาพของแต่ละคนได้ (Allport
1961 and Pervin 1980, อ้างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร 2550)
ลักษณะทัวไปของบุคลิกภาพ
ลักษณะทัวไปของบุคลิกภาพ มีดงั นี
1. บุคคลแต่ละคน เมือเกิ ดขึนมาแล้วก็มีลกั ษณะรู ปร่ างเป็ นไปตามพันธุ กรรม เมือ
เติบโตขึนมาก็ได้พบปะเรี ยนรู ้กบั บุคคลอืน ๆ ในสังคม ทําให้เกิดเป็ นผลรวมของบุคลิกภาพในตัว
บุคคลขึน
2. บุคลิ กภาพเป็ นลักษณะพฤติกรรมส่ วนรวมของบุคคล มิใช่เป็ นพฤติกรรมเฉพาะ
อย่างคือไม่ใช่ หมายถึ งลักษณะการพูด การแต่งกาย มารยาท การแสดงอารมณ์ หรื อขนาดรู ปร่ าง
ผิวพรรณ เพียงอย่างใดอย่างหนึ ง หากแต่หมายถึ งทุกสิ งทุ กอย่างในตัวคนนันที แสดงให้ปรากฏ
ออกมา
3. บุคลิ กภาพของบุคคลจะเป็ นอย่างไรนันขึนอยู่กบั การมองเห็นของบุคคลอืน เช่ น
บุคลิกภาพของบุคคลจะดีหรื อไม่อยูท่ ีคุณค่าของคนนันทีมีต่อสังคมและสังคมมองเห็นความสําคัญ
ของบุคคลนันอย่างไร เป็ นต้น
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4. บุคลิกภาพ เกิดจากการทีบุคคลใช้ความสามารถทีจะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอืนได้
โครงสร้างของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ทีถาวรฝั งแน่นอยู่ในวิถี
ของการปรับตนซึ งเป็ นแบบแผนเฉพาะของแต่ละบุคคล
ความสํ าคัญของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพมีความสําคัญต่อบุคคลและการมีบุคลิ กภาพทีดี ประกอบด้วยคุ ณลักษณะ
ดังนี
1. ความสามารถในการรั บ รู้ แ ละเข้า ใจสภาพความเป็ นจริ ง อย่า งถู ก ต้อ งโดยไม่
บิดเบือนความจริ ง
2. การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตทีเหมาะสม การมีอารมณ์ทีไม่ดียอ่ มเป็ น
ผลร้ายต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง
3. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเพราะตลอดชีวิตของคนเราต้อง
มีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน เพือสวัสดิภาพอันดีของมวลมนุษย์
4. ความสามารถในการทํางานทีอํานวยประโยชน์ ทังนีเพือให้ได้มาซึ งการยกย่องนับ
ถือจากผูอ้ ืน จะทําให้เรารู ้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ต่อสังคมหรื อช่วยเหลือสังคมได้
5. ความสามารถในการพัฒนาคน สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ืนได้ในทุกสถานการณ์
บุคลิกภาพมีความสําคัญต่อการดํารงชีวติ ของบุคคลในสังคมเป็ นอย่างมาก โดยพิจารณาในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี
5.1 ความมันใจ ผูม้ ีบุคลิ กภาพดี จะมีความมันใจในการแสดงออกมากขึ นทําให้
กล้าแสดงออกเพราะคนอืน ๆ ทีพบเห็นจะให้ความสนใจและเชือมัน
5.2 การคาดหมายพฤติกรรม ถ้ารู้วา่ บุคคลนันมีพฤติกรรมอย่างไร จะทํานายได้วา่
ในสถานการณ์จะแสดงพฤติกรรมอย่างไร
5.3 การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถบอกได้วา่ บุคคลหนึ งแตกต่าง
จากอีกบุคคลหนึงได้โดยอาศัยการสังเกตดูพฤติกรรมทีเกิดขึนเป็ นประจําสมําเสมอแก่ตวั บุคคลนัน
ๆ บุคลิกภาพช่วยให้สามารถจํา รู ้จกั เข้าใจ บุคคลแต่ละคนได้ ตลอดจนรู้วิธีทีจะปรับตัวให้เข้ากับ
คนเหล่านันได้ ทําให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันในสังคม
5.4 การตระหนักในเอกลักษณ์ของบุคคล บุคลิกภาพทําให้คนมีลกั ษณะเฉพาะตัว
เป็ นของตนเอง เป็ นแบบอย่างแก่เยาวชน
5.5 การปรับตัวให้เข้ากับคนอืน ๆ การทีรู้บุคลิกภาพของบุคคลอืน ทําให้ปรับตัว
กับเขาได้ง่ายขึน เอาชนะศัตรู ได้ แก้ปัญหาได้
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5.6 ความสําเร็ จ คนทีมีบุคลิ กภาพดี เป็ นพืนฐานแห่ งการศรัทธาเชื อถือแก่ ผูพ้ บ
เห็นได้รับการช่วยเหลือ และได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบตั ิหน้าทีการงาน
5.7 การยอมรั บ ของกลุ่ ม คนที มี บุ ค ลิ ก ภาพดี ย่อ มเป็ นที ยอมรั บ ของคนทัวไป
ใคร ๆ ก็ เรี ย กร้ องต้องการ ชอบที จะให้อยู่ใ นกลุ่ ม ทํา ให้เกิ ด ความมันคงทางจิ ตใจจะเห็ น ได้ว่า
บุ ค ลิ ก ภาพนันมี ค วามสํ า คัญ และเป็ นที ยอมรั บ ของคนทัวไปว่า เป็ นส่ ว นหนึ งทํา ให้ บุ ค คลมี
ความสําเร็ จในอาชี พและเป็ นที รั ก ศรัทธาของบุคคลรอบข้าง สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เป็ น
แบบอย่างทีดีแก่ผพู ้ บเห็น (กันยา สุ วรรณแสง 2533 : 4 - 5)
ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของบุคคลได้พฒั นาโดยอาศัยปั จ จัยหลายประการทีรวมกัน ซึ งทําให้แต่ละ
คนมีลกั ษณะเฉพาะตัวทีแตกต่างกันออกไป ซึ งพันธุ กรรมและสิ งแวดล้อมมีอิทธิ พลร่ วมกัน ในการ
กําหนดบุคลิกภาพของบุคคล มีรายละเอียดดังนี
1. พันธุ กรรม (Heredity) เป็ นลักษณะทางร่ างกายและพฤติกรรมของบุคคลทีได้รับ
การถ่ ายทอดจากบรรพบุ รุษโดยการสื บสายโลหิ ต ทีสามารถกําหนดได้อย่างชัดเจน เช่น รู ปร่ าง
โครงสร้ า งหมู่ เ ลื อด สั ดส่ วนของร่ า งกาย เพศ และโรคบางชนิ ด ตลอดจนความสามารถพิเศษ
ความสามารถทางด้านสติปัญญา และความถนัด
2. สิ งแวดล้อ ม (Environment) เป็ นอิ ท ธิ พ ลของทุ ก สิ งทุ ก อย่ า งที มี ผ ลต่ อ บุ ค คล
ภายหลังการเกิด มีความสําคัญในการปรับปรุ งบุคลิกภาพทีได้รับจากพันธุ กรรมให้ดีขึนหรื อเลวลงก็
ได้ เช่น ความต้องการ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์และความเชือมันในตนเอง เป็ นต้น บุคคล
จะมีพฤติกรรมเช่นไรนันย่อมขึนกับการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ทีได้รับ (นิภา นิธยายน และสุ ภทั
ทา บิณฑะแพทย์ 2532 : 78 - 79) โดยประสบการณ์แบ่งได้ 2 ชนิด คือ
2.1 ประสบการณ์ร่วม หมายถึง ประสบการณ์ทีบุคคลในสังคมและวัฒนธรรมนัน
ๆ ได้ รับเหมือนกัน เช่น ค่านิยมในสังคม และหลักในการดําเนินชีวติ โดยทัวไป เป็ นต้น
2.2 ประสบการณ์เฉพาะ หมายถึง ประสบการณ์ของบุคคลแต่ละคนในสังคมหนึง
ๆ ได้รับมาไม่เหมือนกัน เป็ นไปตามแบบฉบับของตนโดยเฉพาะ เช่ น คนทีประสบอุบตั ิ เหตุ ก็มี
ประสบการณ์ส่วนตัว คนไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุ ก็ไม่มีประสบการณ์เรื องนี เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่าบุคลิ กภาพและการปรับตัวของบุคคลจะถูกหล่อหลอมขึ นจากพันธุ กรรม
และสิ งแวดล้อมเป็ นปั จจัยทีสําคัญ
5. ทัศนคติ (Attitude) โดยทัวไปแล้วทัศนคติเป็ นเรื องของผลกระทบทีเกิ ดจากอารมณ์
ของบุ คคลที มีต่อสิ งใด ๆ ไม่ใช่เรื อง่ายเลยที จะสามารถเข้าถึ งพืนฐานอารมณ์ของบุคคลทัวไปได้
เพราะไม่อาจสังเกตเห็ นได้โดยตรง อย่างไรก็ตามพฤติกรรมทีแสดงออกมาให้เห็ นเป็ นผลมาจาก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

42

ทัศนคติทีแตกต่างกัน ซึ งพฤติกรรมทีแสดงออกมาอาจจะเป็ นเครื องชักนําทีดีหรื อไม่ดีของทัศนคติก็
ได้ ฉะนัน จึงต้องพยายามทีจะเข้าใจทัศนคติ เพราะทัศนคติจะเป็ นตัวชักนําไปสู่ การกระทําทีเกิดขึน
ทุก ๆ วันของผูบ้ ริ โภค (ศุกร เสรี รัตน์ 2544 : 171)
ความหมายของทัศนคติ
ทัศ นคติ คื อ ความรู ้ สึ ก ท่า ที ความคิ ดเห็ น และพฤติ กรรมของคนงานที มี ต่อเพื อน
ร่ วมงาน ผูบ้ ริ หาร กลุ่ ม คน องค์กรหรื อสภาพแวดล้อมอืน ๆ โดยการแสดงออกในลักษณะของ
ความรู ้สึกหรื อท่าทีในทางยอมรับหรื อปฏิเสธ (พงศ์ หรดาล 2540 : 42)
ทัศนคติ คือ การประเมิ นความพอใจหรื อไม่พอใจความรู้สึกและท่าที ความรู้ สึกของ
คนเรามี ต่ อความคิ ด หรื อสิ งใดสิ งหนึ ง ทัศ นคติ เป็ นสิ งที นํา มาซึ งการปฏิ บ ัติข องผูบ้ ริ โภค เช่ น
ผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติ ว่าการออกไปนอกบ้านนันน่ า เบือ ดังนันถ้า มีใครมาชวนไปดูภาพยนตร์ จึง มี
โอกาสทีจะตอบปฏิเสธสู งมาก ในทํานองกลับกันถ้าผูบ้ ริ โภคคิดว่าการอยูบ่ า้ นน่าเบือ ถ้ามีเพือนมา
ชวนไปดูภาพยนตร์ ก็จะไปกับเขาทันที เพราะมีความพร้อมทีจะกระทํา (Readiness to act) สิ งทีจะ
เข้ามากําหนดทัศนคติ (Attitude) มี 3 ประการ คือ 1) ความรู้ 2) ความรู้สึก 3) แนวโน้มของนิสัยหรื อ
ความพร้ อมทีจะกระทํา (Readiness to act) ทัง 3 ประการนี เป็ นสิ งทีนักการตลาดพยายามจะ
เปลียนแปลงโดยผูบ้ ริ โภคคนใดทีมีทศั นคติทีดีต่อสิ นค้าเราก็พยายามรักษาเอาไว้ แต่ถา้ ผูบ้ ริ โภคคน
ใดมีทศั นคติทีไม่ดีต่อสิ นค้าเราก็พยายามจะเปลียนทัศนคติของเขาให้ชอบสิ นค้าของเราในทีสุ ด การ
เปลียนแปลงทัศนคติของมนุษย์เป็ นงานทียากมากของนักการตลาด จากกรณี นีมักจะมีคนชอบพูดว่า
การที นัก การตลาดไปเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คล เป็ นงานที ยากกว่า การตลาดที ตาม
พฤติกรรมบุคคล ตัวแทนบุคคลทีเปลียนแปลงพฤติกรรมถือว่าเป็ นตัวแทนกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคม (Socializing agent) โดยเราอาจแบ่งการตลาดได้เป็ น 2 แบบ คือ
1. การตลาดแบบปรับตัวตามความต้องการของตลาด (Adaptive marketing) เป็ น
การตลาดแบบปรับตัวตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยศึกษาจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแล้วปรับตัวตาม
การตลาดแบบนีง่ายกว่าใช้งบประมาณน้อยกว่า เพราะมีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภครองรับการกระทํา
ขององค์กรอยู่แล้ว เช่ น ทําไมเบียร์ สิงห์ จึงต้องผลิ ตสิ งห์โกลด์ออกจําหน่าย ทังนี ก็เพราะทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคเปลี ยนไปจากเดิ ม เพราะการทีผูบ้ ริ โภคไม่เคยคํานึ งถึ งจํานวนแคลอรี ในเบียร์ ว่า มี
จํา นวนมากน้อยเท่า ไร แต่ผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บนั มี ทศั นคติต่อการดื มเบี ย ร์ เปลี ยนไปโดยคํานึ ง ถึ ง
สุ ขภาพมากขึน จึงมีพฤติกรรมต้องการดืมเบียร์ทีมีแคลอรี ตาํ จํานวนดีกรี ตาํ เบียร์ สิงห์จึงมีไลท์เบียร์
ออกมาป้ องกันไม่ให้คู่แข่งขันทีมีดีกรี อ่อนกว่ามาแย่งส่ วนครองตลาดไป เหล่านี เป็ นการตลาดแบบ
ปรับตัวตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคซึงนักการตลาดส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั จะปฏิบตั ิตาม
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2. การตลาดแบบจงใจเปลี ยนแปลงผู้บ ริ โ ภค (Manipulative marketing) เป็ น
การตลาดที เปลี ยนแปลงทัศ นคติ ของผูบ้ ริ โภค สิ นค้า ที จะใช้ก ารตลาดแบบจงใจเปลี ยนแปลง
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าที นํา สังคม โดยก่อนทีจะมี สินค้าดังกล่ าวสังคมไม่ มีทศั นคติที ดี
เกียวกับสิ นค้านัน แต่เมือมีสินค้าเข้ามาสนองความต้องการก็จะเป็ นสิ งทีจะเปลียนแปลงทัศนคติให้
เกิดความต้องการและพฤติกรรมการใช้สินค้า เช่น การรณรงค์การใช้นามั
ํ นไร้สารตะกัวในประเทศ
ไทยประสบความสําเร็ จเนืองจากมีการร่ วมกันทุกสื อ และรัฐบาลให้ความร่ วมมือโดยการลดภาษีให้
ตลอดจนการใช้มาตรการด้านกฎหมายให้จาํ หน่ายเฉพาะนํามันไร้สารตะกัว เหตุนีจึงทําให้เกิดการ
เปลี ยนแปลงทางสังคม จะเห็นได้วา่ การเปลียนแปลงทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต้องได้รับความร่ วมมือ
กันจากหลายฝ่ าย (เสรี วงษ์มณฑา 2542 : 38 - 43)
ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตทีเกียวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้ม
ของพฤติก รรมบุ คคลที มี ต่อบุ ค คล สิ งของ สถานการณ์ ต่า ง ๆ ไปในทิ ศทางใดทิศ ทางหนึ งและ
สภาวะความพร้อมทางจิตนีจะต้องอยูน่ านพอสมควร (ศักดิไทย สุ รกิจบวร 2545 : 138)
ลักษณะของทัศนคติ
เนื องจากว่านักจิ ตวิทยาได้ศึกษาในความหมายทีแตกต่างกัน ดังนัน จึงควรกล่าวถึ ง
ลักษณะรวม ๆ ของทัศนคติทีทําให้เกิดความเข้าใจทัศนคติให้ดีขึน ซึ งลักษณะของทัศนคติ สรุ ปได้
ดังนี
1. ทัศนคติเป็ นสิ งทีเรี ยนรู้ได้
2. ทัศนคติมีลกั ษณะทีคงทนถาวรอยูน่ านพอสมควร
3. ทัศนคติมีลกั ษณะของการประเมินค่าอยูใ่ นตัว คือ บอกลักษณะ ดี - ไม่ดี ชอบ - ไม่
ชอบ เป็ นต้น
4. ทัศนคติทาํ ให้บุคคลทีเป็ นเจ้าของพร้อมทีจะตอบสนองต่อทีหมายของทัศนคติ
5. ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ งของ และบุคคล
กับสถานการณ์ นันคือ ทัศนคติยอ่ มมีทีหมายนันเอง
องค์ ประกอบของทัศนคติ
ทัศนคติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี
1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง ความเชื อ
เชิงการประเมินเป้ าหมาย โดยอยูบ่ นพืนฐานของความเชือ จินตนาการ และการจํา
2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ความรู้สึก
ในทางบวก หรื อลบ หรื อทังบวกและลบต่อเป้ าหมาย
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3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึ ง แนวโน้มของ
พฤติกรรมหรื อแนวโน้มของการแสดงออกต่อเป้ าหมาย (Sharon and Saul 1996 : 370) ทัศนคติเป็ น
ส่ วนที ยึดติ ดแน่ นกับ บุ คลิ กภาพของบุคคลเรา ซึ งบุคคลเราจะมีทศั นคติทีเป็ นโครงสร้ างอยู่แล้ว
ทางด้านความรู ้สึก ความเชื อ อันใดอันหนึ ง โดยทีองค์ประกอบนี จะมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน
ซึ งหมายความว่ า การเปลี ยนแปลงในองค์ป ระกอบหนึ งทํา ให้ เ กิ ด ความเปลี ยนแปลงในอี ก
องค์ประกอบหนึง ซึงทัศนคติ 3 องค์ประกอบมีดงั นี (Gibson 2000 : 103)
3.1 ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรื อความรู้สึก ของทัศนคติ
คือ การได้รับการถ่ายทอด การเรี ยนรู้มาจากพ่อ แม่ ครู หรื อกลุ่มของเพือน ๆ
3.2 ความรู้ ความเข้า ใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของ
ทัศ นคติ จ ะประกอบด้วย การรั บ รู้ ข องบุ ค คล ความคิ ด เห็ น และความเชื อของบุ ค คล หมายถึ ง
กระบวนการคิด ซึงเน้นไปทีการใช้เหตุผล และตรรกะ องค์ประกอบทีสําคัญของความรู้ ความเข้าใจ
คือความเชือในการประเมินผลหรื อความเชือทีถูกประเมินผลไว้แล้วโดยตัวเองประเมิน ซึ งความเชือ
เหล่ า นี จะแสดงออกมาจากความประทับ ใจในการชอบหรื อไม่ชอบ ซึ งบุ ค คลเหล่ า นันรู้ สึ ก ต่อ
สิ งของ หรื อบุคคลใดบุคคลหนึง
3.3 พฤติกรรม (Behavioral) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทัศนคติ จะ
หมายถึ ง แนวโน้มหรื อความตังใจ (intention) ของคนทีจะแสดงบางสิ งบางอย่างหรื อทีจะกระทํา
(ประพฤติ ) บางสิ งบางอย่างต่อคนใดคนหนึ ง สิ งใดสิ งหนึ ง ในทางใดทางหนึ ง เช่น เป็ นมิตร ให้
ความอบอุ่น ก้าวร้าว เป็ นศัตรู เป็ นต้น โดยทีความตังใจนี อาจจะถูกวัดหรื อประเมินออกมาได้ จาก
การพิจารณาองค์ประกอบทางด้านพฤติกรรมของทัศนคติ
สําหรับ Schermerhorn กล่าวว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี
1. องค์ประกอบด้าน ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) คือ ทัศนคติทีจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความเชือ ความคิดเห็น ความรู้และข้อมูลทีบุคคลคนหนึงมี ซึ งความเชือจะแสดง
ให้เห็นถึงความคิดของคนหรื อสิ งของ และข้อสรุ ปทีบุคคลได้มีต่อบุคคลหรื อสิ งของนัน ๆ เช่น งาน
ของฉันขาดความรับผิดชอบ เป็ นต้น
2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) คือ ความรู้สึกเฉพาะ
อย่างซึงเกียวข้องกับผลกระทบส่ วนบุคคล ซึ งได้จากสิ งเร้าหรื อสิ งทีเกิดก่อนทําให้เกิดทัศนคตินนั ๆ
เช่น ฉันไม่ชอบงานของฉัน เป็ นต้น
3. องค์ป ระกอบด้า นพฤติ ก รรม (Behavioral Component) คื อ ความตังใจที จะ
ประพฤติในทางใดทางหนึง โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรื อ ทัศนคติ
ของบุคคล เช่น ฉันกําลังไปทํางานของฉัน เป็ นต้น (Schermerhorn 2000 : 76)
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หน้ าทีของทัศนคติ
Katz (อ้างถึงใน Bitta 1993 : 425) ได้กล่าวถึงหน้าทีของทัศนคติทีสําคัญ 4 ประการ
ดังนี
1. หน้าทีในการปรับตัว (Adjustment function) ทัศนคติช่วยให้เราปรับตัวเข้าหาสิ งที
ทําให้ได้รับความพึงพอใจหรื อได้รางวัลขณะเดียวกันก็หลีกเลียงต่อสิ งทีไม่ปรารถนาไม่พอใจหรื อ
ให้โทษ นันคือยึดแนวทางทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากทีสุ ด และหลีกเลียงสิ งทีเป็ นโทษให้
เกิดน้อยทีสุ ด ซึ งช่วยในการปรับตัวของแต่ละบุคคลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพือให้บุคคล
เหล่านันเกิดความพอใจ คือ เมือเราเคยมีประสบการณ์ต่อสิ งใดสิ งหนึงมาก่อน และเราได้ประสบกับ
สิ งนันอีก เราจะพัฒนาการตอบสนองของเราในทิศทางทีเราต้องการ
2. หน้า ที ในการป้ องกันตน (Ego - defensive function) ทัศ นคติ ช่ว ยปกป้ อง
ภาพลักษณ์แห่งตน (ego or self image) ต่อความขัดแย้งทีเกิดขึนภายในจิตใจ และแสดงออกมา เป็ น
กลไกทีป้ องกันตนเอง ใช้ในการปกป้ องตัวเองโดยการสร้างความนิ ยมนับถือตนเอง หลีกเลียงจาก
สิ งทีไม่พอใจ หรื อสร้างทัศนคติขึนมาเพือรักษาหน้า
3. หน้าทีในการแสดงออกของค่านิยม (Value expressive function) ในขณะทีทัศนคติ
ที ปกป้ องตนเอง ได้สร้ างขึ นเพือปกป้ องภาพลักษณ์ ของตนเอง หรื อเพือปิ ดบังทัศนคติทีแท้จริ ง
ไม่ให้ปรากฏ แต่ ทัศนคติ ทีทําหน้าทีแสดงออกถึ งค่านิ ยมจะพยายามแสดงลักษณะทีแท้จริ งของ
ตนเองทําหน้าทีให้บุคคลแสดงค่านิ ยมของตนเอง เป็ นการแสดงออกทางทัศนคติทีจะสร้ างความ
พอใจให้กบั บุคคลทีแสดงทัศนคตินันออกมา เพราะเป็ นการแสดงค่านิ ยมพืนฐานที แต่ละบุคคล
พอใจ
4. หน้าทีในการแสดงออกถึงความรู้ (Knowledge function) มนุษย์ตอ้ งการเกียวข้อง
กับ วัตถุ ต่า ง ๆ รอบข้า ง ดัง นัน จึ ง ต้อ งแสวงหาความมันคง ความหมาย ความเข้า ใจเกี ยวกับ สิ ง
เหล่ า นัน ทัศ นคติ จ ะเป็ นสิ งที ใช้ป ระเมิ น และทํา ความเข้า ใจเกี ยวกับ สภาพแวดล้อ มและเป็ น
มาตรฐานเพือเปรี ยบเทียบ หรื อเป็ นขอบเขตแนวทางสําหรับอ้างอิงเพือหาทางเข้าใจให้สามารถ
เข้าใจโลกและสิ งแวดล้อมได้ง่าย ๆ ขึน เพราะคนเราได้รับรู้ แล้วครังหนึ งก็จะเก็บประสบการณ์
เหล่านัน ๆ ไว้เป็ นส่ วน ๆ เมือเจอสิ งใหม่จะนําประสบการณ์ทีมีอยูเ่ ดิ มมาเป็ นกรอบอ้างอิงว่าสิ งใด
ควรรับรู ้ สิ งใดควรหลีกเลี ยง ซึ งทัศนคติช่วยให้คนเราเข้าใจสิ งแวดล้อมต่าง ๆรอบตัวเรา โดยเรา
สามารถตีความ หรื อประเมินค่าสิ งทีอยูร่ อบตัวเราได้
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ประเภทของทัศนคติ
การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อสิ งแวดล้อมในทางทีดี
หรื อยอมรับ ความพอใจ เช่น นักศึกษาทีมีทศั นคติทีดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็ นการ
ให้บุคคลได้มีอิสระทางความคิด
2. ทัศนคติ ในทางลบ (Negative Attitude) คื อ การแสดงออก หรื อความรู้ สึ ก ต่ อ
สิ งแวดล้อมในทางทีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย เช่น นิดไม่ชอบคนเลียงสัตว์ เพราะเห็น
ว่าทารุ ณสัตว์
3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรื อมีทศั นคติ เฉย ๆ (Negative Attitude) คื อ มี
ทัศนคติเป็ นกลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื องนันๆ หรื อในเรื องนัน ๆ เราไม่มี
แนวโน้มทัศนคติอยูเ่ ดิมหรื อไม่มีแนวโน้มทางความรู้ในเรื องนัน ๆ มาก่อน เช่น เรามีทศั นคติทีเป็ น
กลางต่อตูไ้ มโครเวฟ เพราะเราไม่มีความรู้เกียวกับโทษหรื อคุณของตูไ้ มโครเวฟมาก่อน
จะเห็ นได้ว่าการแสดงออกของทัศนคตินนั เกิ ดจากการก่อตัวของทัศนคติทีสะสมไว้
เป็ นความคิ ด และความรู ้ สึ ก จนสามารถแสดงพฤติ ก รรมต่า ง ๆ ออกมา ตามทัศ นคติ ต่อสิ งนัน
(ดารณี พานทองพาลุสุข และสุ รเสกข์ พงษ์หาญยุทธ 2542 : 43)
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี ยวกับปั จจัยทางจิตวิทยาด้านต่าง ๆ จะช่วยให้ทราบถึง
ลักษณะของผูบ้ ริ โภคว่ามีลกั ษณะและความรู้สึกนึ กคิด ทัศนคติ ในการตัดสิ นใจในการซื อสิ นค้า
นันๆ ว่าได้รับอิทธิ พลจากสิ งใดบ้าง ซึ งจะทําให้สามารถนําข้อมูลจากการวิจยั ครังนีไปช่วยในการ
จัดสิ งทีทําให้เกิดแรงจูงใจ และสิ งกระตุน้ ทางการตลาดทีเหมาะสม และเข้าใจถึงปั จจัยทีมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เพือให้สามารถตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคให้
ได้มากทีสุ ด
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5. ประวัติความเป็ นมาของ ธนาคาร กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด เริ มเปิ ดดําเนินการครังแรก เมือวันที 14 มีนาคม 2509 โดยการควบ
กิจการของธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคาร มณฑล จํากัด ซึ งเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ทีมีรัฐบาลเป็ นผู้
ถือหุน้ ใหญ่เข้าเป็ นธนาคารเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาล และได้ใช้ชือใหม่วา่ “ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด” ใช้ชือภาษาอังกฤษว่า “ KRUNG THAI BANK LIMITED” ใช้สัญลักษณ์ “นกวายุภกั ษ์” ซึ ง
เป็ นเครื องหมายของกระทรวงการคลัง เป็ นสัญลักษณ์ประจําของธนาคารจนถึงปั จจุบนั ในระยะแรก
ของการก่อตัง ธนาคารกรุ งไทย จํากัด ได้ใช้สถานทีสํานักงานใหญ่ของธนาคารเกษตร จํากัด ซึ งอยู่
ทีถนนเยาวราช เป็ นทีทําการสํานักงานใหญ่ มีสาขารวม 81 แห่ง จํานวนพนักงาน 1,247 คน ยอด
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สิ นทรัพย์รวม 4,582.10 ล้านบาท ยอดเงินฝากรวม 4,442.20 ล้านบาท และทุนจดทะเบียน 105 ล้าน
บาท วัตถุ ประสงค์ของการรวมธนาคารทังสองเพือให้เป็ นธนาคารของรัฐทีมีฐานะทางการเงินที
มันคง สามารถคุ ้ม ครองผูฝ้ ากเงิ น และบริ ก ารลู ก ค้า ได้ก ว้า งขวางขึ น ตลอดจนสามารถอํานวย
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศได้ม ากขึ นด้วยผลการดําเนิ นงานของธนาคารได้
ขยายตัวเติบโตขึนมาเป็ นลําดับ ทําให้อาคารสํานักงานใหญ่เดิมคับแคบลงจนเกิ ดความไม่สะดวก
และไม่คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน ธนาคารจึงได้ยา้ ยทีทําการสํานักงานใหญ่ มาตังอยู่ ณ อาคารเลขที
35 ถนนสุ ขมุ วิท เมือวันที 26 พฤศจิกายน
2525 และได้ ใ ช้ เ ป็ นที ทํา การสํ า นั ก งานใหญ่ ม าจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ความก้ า วหน้ า ของ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) นับตังแต่ปี พ.ศ. 2509 ทีธนาคารกรุ งไทย จํากัด ได้เริ มดําเนิ น
กิจการมา ธนาคารกรุ งไทยได้เติบโตขึนอย่างมันคง และรวดเร็ ว มีการปรับปรุ ง และขยายองค์กร
งานใหม่ท งในสํ
ั
า นัก งานใหญ่ แ ละสาขา ซึ งทํา ให้ธ นาคารสามารถให้บ ริ ก ารตอบสนองความ
ต้องการ ของลูกค้าได้มากยิงขึน
ในเดื อนมี นาคม 2530 ธนาคารกรุ ง ไทย ได้รั บ มอบหมายให้เ ข้า ไปช่ ว ยบริ หารงานใน
โครงการ 4 เมษา ต่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเน้นการบริ หารในเชิงธุ รกิจ ต่อมาเมือวันที
17 สิ งหาคม 2530 ธนาคารกรุ งไทย ได้รับโอนสิ นทรัพย์และหนี สิ นของธนาคารสยาม จํากัด มา
บริ หารตามนโยบายของกระทรวงการคลัง เนื องจากการดําเนิ นธุ รกิจของธนาคารสยามมีปัญหา
หลายด้านที ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะอันสัน ทําให้เป็ นภาระทีรั ฐบาลจะต้องจัดการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ งไม่ ท ราบจะสิ นสุ ด เมื อใด และหลัง จากการรวมกับ ธนาคารสยามแล้ว ทํา ให้
ธนาคารกรุ งไทยมีสินทรัพย์มากเป็ นอันดับสองของประเทศ สามารถจะสนองตอบนโยบาย การเงิน
การคลังของประเทศ และแสดงบทบาทความเป็ น “ธนาคารนํา” (LEAD BANK) ได้
กระทังปี พ.ศ.2531 ธนาคารกรุ งไทยจัดเป็ นธนาคารพาณิ ชย์แห่ งเดียว ทีมีสาขาอยูค่ รบทัว
ทุกจังหวัดของประเทศ และยังมีแผนงานจะขยายสาขาเพิมขึนอีก โดยเน้นการเปิ ดสาขาในเขตรอบ
นอกทีความเจริ ญกําลังขยายตัวออกไปซึงทําให้ธนาคารสามารถ ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วยิงขึน
ปี 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตําขึนภายในประเทศ และได้ส่งผลกระทบให้สถาบันการเงิน
จํานวนมากต้องถูกสังปิ ดกิ จการ ทางการได้ดาํ เนิ นการแก้ไขปั ญหาอย่างต่อเนื อง และเมือวันที 14
สิ งหาคม 2541 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง นายธาริ นทร์ นิมมาเหมินต์ ได้ประกาศมาตรการ
ฟื นฟูระบบสถาบันการเงิ น โดยให้ธนาคารกรุ งไทยรับโอนสิ นทรัพย์และหนี สิ นที ดีของธนาคาร
กรุ งเทพฯ พาณิ ชย์การ และรั บ โอนสิ นทรั พย์ หนี สิ น สาขาและพนัก งานของ ธนาคารมหานคร
พร้ อมให้ธนาคารเพิมทุนจดทะเบียนอีก 185,00 ล้านบาท เป็ น 219,850 ล้านบาท เสนอขายแบบ
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เฉพาะเจาะจงให้กองทุนจดทะเบียนอีก 185,000 ล้านบาท เป็ น 219,850 ล้านบาท เสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้กองทุนเพือการฟื นฟูระบบสถาบันการเงิน เพือรองรับการควบโอนกิจการในครังนี
นอกจากนี ธนาคารกรุ งไทยยังได้นาํ เทคโนโลยีทนั สมัย มาใช้กบั งานให้บริ การแก่ลูกค้า
และการปฏิบตั ิงานภายในธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง การติดตังระบบออนไลน์และเครื องเอทีเอ็ม
ซึ งธนาคารกรุ งไทยนับเป็ นธนาคารแรกทีสามารถติดตังได้ครบ 73 จังหวัดทัวประเทศตังแต่เดือน
มิถุนายน 2531 และในปี 2552 ได้ติดตังเครื องเอทีเอ็มเพิมขึนไม่นอ้ ยกว่า 50 เครื อง จากทีมีอยูเ่ ดิม
171 เครื อง ทําให้ธนาคารสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ต่อ
การดําเนิ นงานของธนาคาร ได้อ ย่า งรวดเร็ ว และกว้า งาขวาง ปั จ จุ บ นั ธนาคารมี เครื องเอที เอ็ม
ให้บริ การอยูท่ วประเทศกว่
ั
า 800 เครื อง และเปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัวโมง ขณะเดียวกันธนาคารก็
ได้ขยายขอบข่ายการให้บริ การด้าน Self Service Banking ออกไปอีก เพือเพิมช่ องทางในการ
ให้บริ การลูกค้าให้สะดวกและรวดเร็ วยิงขึน โดยเปิ ดให้มีบริ การ Telebanking Corporate Banking
การเป็ น Payment Gateway สําหรับธุรกิจ E - commerce บริ การ Internet Banking และอืนๆ
ความก้าวหน้า ทีสําคัญคือ การนําหุ ้นของธนาคาร เข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เมือวันที 26 มิถุนายน 2532 นับเป็ น รัฐวิสาหกิจ แห่งแรกทีนําหุน้ เข้าซือ - ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยได้เริ มเปิ ดการซื อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย นัน ทําให้เกิ ดผลดีทีเห็ นได้ชดั 3
ประการ คือ
ประการทีหนึ ง เป็ นการส่ งเสริ มการออมและการลงทุนของประเทศ ตามนโยบายทีรัฐบาล
วางไว้
ประการทีสอง เป็ นการกระจายหุ ้นของธนาคารกรุ งไทย ไปสู่ มหาชนซึ งช่ วยให้เกิด ความ
คล่องตัวในการระดมทุนมาใช้ ในกิจการ
ประการที สาม เป็ นการเพิมสิ นค้า ใหม่ใ ห้ก ับตลาดทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทยอันเป็ นการ
ส่ งเสริ มตลาดทุนภายในประเทศให้ขยายตัวมากขึน
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6. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ขวัญเนตร คุณวรรณธร (2551) ได้ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกสมัคร
บัตรเครดิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีบตั รเครดิตทีใช้ประจํา
เฉลีย 1.96 บัตรและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉลียอยูท่ ี 5.89 ครังต่อเดือน และให้ความสําคัญของ
ส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้านในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านราคาเป็ นอันดับ 1
มีค่าเฉลีย 4.45 รองลงมาคือด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลีย 4.28 การทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผูบ้ ริ โภคที มี เพศแตกต่า งกันให้ความสําคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดผลิ ตภัณฑ์แตกต่า งกัน
ผูบ้ ริ โภคทีมีการศึกษาแตกต่างกันให้ความสําคัญของส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาและด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน ส่ วนด้านอืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง สําหรับปั จจัยด้านอายุ อาชีพ
และรายได้ ไม่พบความแตกต่างในการให้ความสําคัญต่อส่ วนประสมทางการตลาดในทุกด้าน
วิภารัตน์ ศรี เทพ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การสปา
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ เฉลียต่อเดือน ระหว่าง 10,000 - 20,000
บาท รู ปแบบทีใช้บริ การส่ วนใหญ่คือบริ การขัดหน้า นวดหน้า โดยมีเหตุผลในการเลือกใช้บริ การส
ปาเพือผ่อนคลายจากการทํางานและต้องการรักษาสุ ขภาพ การให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนผสม
ทางการตลาด พบว่าให้ความสําคัญในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมากทีสุ ด ส่ วนด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านกระบวนการทํางานอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการ
ใช้สปาส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อครัง สู งสุ ด 2,500 บาท มีความถีในการใช้ 2 ครังต่อเดือน ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การสปา คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านกระบวนการทางกายภาพ ส่ วนปั จจัยที ไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การสปาคือด้านกระบวนการในการทํางานและด้านช่องทางการจําหน่าย
สุ ทธิ นี แย้มบาน (2551) ได้ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลื อกใช้บริ การ
ธุ รกิจสายการบิน บีพีแอร์ ในจังหวัดลําปาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 51.3
มีอายุ 51 ปี ขึนไปร้อยละ 64.0 มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเพือการเข้าอบรม/สัมมนา ร้อยละ 46.7
ความถีในการเดินทางเดือนละ 1 ครังร้อยละ 44.7 สํารองทีนังทางโทรศัพท์ ร้อยละ 18.0 ผูม้ ีส่วน
ตัดสิ นใจเลือกสายการบินคือตัวผูโ้ ดยสารเอง ร้อยละ 64.0 การให้ความสําคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดมากที สุ ดในแต่ละด้านพบว่า ด้านกระบวนการในการทํางานคือสามารถเลือกทีนังบน
เครื องตามความพอใจมีค่าเฉลียสู งสุ ด ค่าเฉลีย 3.43 ด้านราคาคือความคุม้ ค่ากับค่าธรรมเนี ยมบริ การ
มี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด ค่ า เฉลี ย 3.08 ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยคื อ สํ า รองที นังหรื อซื อบัต รทาง
อิ นเตอร์ เน็ ต มี ค่าเฉลี ยสู งสุ ดค่า เฉลี ย 3.63 ด้า นกระบวนการทางกายภาพคื อเครื องแต่ง กายของ
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พนักงานต้อนรับบนเครื องบินมีค่าเฉลียสู งสุ ด ค่าเฉลีย 3.62 ด้านพนักงานคือพนักงานพูดจาสุ ภาพมี
ค่าเฉลี ยสู งสุ ดค่าเฉลี ย 3.92 ด้านผลิตภัณฑ์ คือการสํารองทีนังหรื อซื อบัตรมีหลายวิธีและเทียวบิน
เดินทางตามกําหนดเวลา ค่าเฉลียสู งสุ ด ค่าเฉลีย 3.44 สําหรับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 1.
ควรติดตังระบบการขายบัตรโดยสารให้แก่ตวั แทนจําหน่าย หรื อเพิมช่องทางการจําหน่ายบัตรทังนี
เพือความสะดวก รวดเร็ ว ในการซื อบัตรโดยสาร 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี ยวกับการใช้งาน
ระบบ E-Ticketing โดยใช้สือต่าง ๆ เช่น สื อสิ งพิมพ์ โทรทัศน์ เพือเป็ นทางเลื อกในการซื อบัตร
โดยสารให้แก่ ลู ก ค้า 3. ควรปรั บ ปรุ ง อุ ปกรณ์ ด้านความบันเทิ ง ให้มี ค วามทันสมัย 4. พนัก งาน
ต้อนรับบนเครื องบินและพนักงานภาคพืนดินควรให้บริ การแก่ผโู้ ดยสารทุกระดับด้วยความเสมอ
ภาค ไม่ให้เกิ ดความเหลื อมลําในการได้รับบริ การ และ 5. ควรปรับปรุ งการแก้ปัญหาเกี ยวกับการ
เดิ นทางเช่ นการเลื อนวันเวลาเดิ นทาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทีมี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลียต่อเดือนให้ความสําคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน
สมศัก ดิ สิ นประเสริ ฐรั ตน์ (2547) ศึ กษาความพึงพอใจของลูก ค้าต่อการให้บ ริ การของ
ธนาคาร นครหลวงไทย จํา กัด (มหาชน) ผลการศึ ก ษาพบว่า ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ต่ อ การ
ให้บริ การของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ด้านอาคารสถานทีและสิ งแวดล้อม ลูคา้ มี
ความพึ งพอใจในเรื องทําเลที ตังของสาขาสะดวกต่ อการติ ดต่อมากที สุ ด รองลงมาในเรื องคาม
สะอาดของสถานทีและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความพึงพอใจน้อยทีสุ ดในเรื องบริ เวณทีจอด
รถมีเพียงพอ มีความพึงพอใจในเรื องลําดับก่อน - หลัง มากทีสุ ด รองลงมาในเรื องการให้บริ การที
ถูกต้องสมบูรณ์ มีความพึงพอใจน้อยทีสุ ดในเรื องขันตอนการให้บริ การไม่มากหรื อซับซ้อน ด้าน
บุคลากรมีความพึงพอใจในเรื องการแต่งกายของพนักงานมีความสุ ภาพเรี ยบร้อยมากทีสุ ด รองลงมา
ในเรื องกิ ริ ย า มารยาทบุ ค ลิ ก ภาพดี ยิ มแย้ม แจ่ ม ใส มี ค วามพึ งพอใจน้อยที สุ ดในเรื องพนัก งาน
เพียงพอกับการให้บริ การ
ณรงค์ นิรินธนชาติ (2547) กรณี ศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริ การของพนักงานบริ การ
ลูกค้าของ บริ ษทั พี. เอส. พี. สเปเชียลตีส์ จํากัด ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการให้บริ การของ
พนักงานบริ การลูกค้าของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นการศึกษาลักษณะประชากรจากจํานวนทังสิ น 223 ราย
ซึ งแยกตามประเภทธุรกิจของลูกค้า ระยะเวลาในการติดต่อ ตําแหน่ง หน้าทีรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ งมอง
ว่าลักษณะประชากรทีศึกษามีอิทธิ พลต่อความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของลูกค้ามากน้อย
เพียงใด พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมากทีสุ ดและพึงพอใจมาก ซึ งโดยภาพรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที
พอใจของบริ ษทั ฯ แต่เมือมีการวิเคราะห์อย่างลึกซึ งจะพบว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าแตกต่าง
กัน ทังนี ขึนอยูก่ บั ประเภทธุ รกิจ มูลค่าในการสังซื อต่อปี และระยะเวลาทีได้ติดต่อกับบริ ษทั ฯ ซึ ง
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เกิดจากการรับรู ้ในเรื องการบริ การทีแตกต่างกัน การให้บริ การทีแตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึง
พอใจ ดังนันการวิจยั สามารถหากรอบแนวความคิดในการให้บริ การทีมีคุณภาพทีดีกบั ลูกค้าและหา
เครื องมือเพือรักษาลูกค้าไว้ นอกจากนียังต้องรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริ การทีลูกค้ารับรู้อีกด้วย อัน
เป็ นกุญแจสําคัญในการปรับปุรงพัฒนาบุคลากรให้นาํ คุณภาพมาสู่ ลูกค้าได้ และจากผลการวิจยั ยัง
ได้ทราบถึงสาเหตุหรื อปัญหาทีสร้างความไม่พึงพอใจให้กบั ลูกค้าในเรื องบริ การซึ งลูกค้าส่ วนใหญ่
มีความคาดหวังในเรื องการให้บริ การทางด้านความรวดเร็ วในการแก้ปัญหา ความรู้ความเข้าใน
ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้า เป็ นอย่ า งดี ความรวดเร็ ว ในการรั บ โทรศัพ ท์ ซึ งผู้วิ จ ัย จะได้นํา ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะนําไปปรับปรุ งการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึน
ชุมพล เปี ยมศิริ (2545) ศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝากกับธนาคาร
พาณิ ชย์ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านความพอใจในการใช้
บริ การของธนาคารพาณิ ชย์ เช่น ความสะดวกและรวดเร็ วในการทีจะเบิกใช้เงิน ธนาคารมีความ
ปลอดภัยในการรักษาเงิน ความจําเป็ นเนื องจากเงินเดือนถูกจ่ายผ่านทางธนาคาร ความสะดวกใน
การทีจะจ่ายชําระเงิ นค่าสาธารณู ปโภค ปั จจัยในด้านทําเลทีตังใกล้ทีทํางานและทีบ้าน พบว่า
ประชาชนให้ความสําคัญต่อการเดินทางมาใช้บริ การทีธนาคารปั จจัยทางด้านความน่าเชื อถือ ของ
ธนาคาร ขนาดของทีทําการ บรรยากาศภายในและโดยรอบ สะอาดเรี ยบร้อย ป้ ายบอกตําแหน่งจุด
ให้บริ การต่าง ๆ มีความชัดเจน ความสะดวกในด้านการใช้บริ การหน้าเคาน์เตอร์ มีความสะดวก
รวดเร็ ว และอัตราดอกเบียไม่ใช่ปัจจัยทีสําคัญทีจะเลือกฝากเงินกับทางธนาคาร ส่ วนปั ญหาในการ
ใช้บริ การ พบว่าด้านสถานทีจอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการ เวลาในการมาใช้บริ การทีธนาคาร
ควรจะต้องปรับปรุ งให้มีความรวดเร็ วขึน และควรให้ความสําคัญต่อการมีมนุษยสัมพันธ์ ความใส่
ใจของพนักงานและการสร้างความประทับใจการให้บริ การ
ชนันท์สิริ สายเป้ า (2543) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้านการค้า
ต่ า งประเทศจากธนาคารพาณิ ช ย์ข องบริ ษ ัท ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ นํา เข้า และส่ ง ออกในนิ ค ม
อุตสาหกรรมภาคเหนื อ จากการศึกษาพบว่าปั จจัยภายนอกทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ของผูป้ ระกอบการมากทีสุ ดคือ ปั จจัยด้านการให้บริ การ โดยให้ความสําคัญกับรายละเอียดของการ
ให้บริ การทีรวดเร็ ว ใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย รองลงมาคือ ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การและอัตรา
แลกเปลียนทีเหมาะสม ส่ วนปั จจัยอืน ๆ ได้แก่ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของธนาคารทีเลือกใช้บริ การ
โดยให้ความสําคัญกับรายละเอียดของการเป็ นธนาคารทีมี ความน่ าเชื อถือ และมันคง การเป็ น
ธนาคารชันนําในการให้บริ การด้านการค้าต่างประเทศ ส่ วนปั จจัยภายในทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ ได้แก่ นโยบายการเลือกใช้บริ การด้านการค้าต่างประเทศของบริ ษทั โดยบริ ษทั
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนําเข้าและส่ งออก ส่ วนใหญ่จะมีการกําหนดนโยบายร่ วมกับบริ ษทั แม่หรื อ
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บริ ษทั คู่คา้ ในต่างประเทศ รองลงมาคือ บริ ษทั มีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายการเลือกใช้บริ การได้
เองแต่ เพี ย งผูเ้ ดี ย วหรื อมี ก ารรั บ นโยบายจากบริ ษ ัท แม่ หรื อ บริ ษ ัท คู่ ค ้า ในต่ า งประเทศโดยตรง
ตามลําดับ และปั จจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคาร คําแนะนําของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนําเข้าและส่ งออกในนิ ค มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ปั ญหาที พบเกี ยวกับการ
เลือกใช้บริ การ ได้แก่ ปั ญหาเกียวกับค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การและต้นทุนอัตราแลกเปลียน
รองลงมาคือ ข้อผิดพลาดในการให้บริ การของธนาคาร
ศักดิชาย ลีรัตนกุล (2543) ศึกษาถึง “ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ ระกอบการในการ
ใช้บริ การสิ นเชื อของบริ ษทั เงินทุนในจังหวัดเชี ยงใหม่” โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 120 รายแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มทีใช้สินเชือและไม่ได้ใช้สินเชือ เครื องมือทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าความถี
และอัตราร้อยละ ทดสอบ t-test วิธีถดถอย (regression) พบว่า ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การ มีจาํ นวน 6 ปั จจัย ได้แก่ ขันตอนการอนุมตั ิทีรวดเร็ ว วงเงินสิ นเชือทีอนุมตั ิสูงกว่า
ความสะดวกในการคมนาคมติดต่อ ความเพียงพอของการบริ การทีสามารถตอบสนองความต้องการ
และความสัมพันธ์ทีมีต่อพนักงาน
สมเกี ยรติ หิ รัญธนวิวฒั น์ (2543) ศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความต้องการใช้บริ การของ
ลูกค้าธนาคารกสิ กรไทย สาขาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึง
พอใจของลูกค้าธนาคารต่อปั จจัยทางการบริ หารของธนาคาร ได้แก่ ปั จจัยด้านการบริ การของ
พนักงานและปั จจัยด้านองค์กร ลูกค้าส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ส่ วนปั จจัยด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ปั จจัยทีทําให้ลูกค้าเลือกใช้บริ การได้แก่
ความทันสมัย ด้านเทคโนโลยี ความสะดวกรวดเร็ ว ปั จจัยด้านการบริ ก ารของพนัก งาน มี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการใช้บริ การประเภทต่างๆ แต่ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั ความต้องการใช้บริ การประเภทต่าง ๆ ของธนาคาร ส่ วนปั ญหาทีลูกค้าพบ
หลังจากการใช้บริ การประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พนักงานมีนอ้ ย ไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ สถานที
จอดรถไม่เพียงพอ ไม่มีพนักงานออกไปบริ การนอกสถานที ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การสู ง
พรพรรณ เกิ ดในมงคล (2542) ศึกษาระดับความพึงพอใจและปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจของลู กค้า ต่ อการให้บ ริ การของธนาคารไทยพาณิ ชย์จาํ กัด (มหาชน) ฝ่ ายการค้า
ต่างประเทศ 2 ศูนย์บริ การการค้าเฉลี ยระหว่าง 21 - 30 ปี ส่ วนใหญ่มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้าเฉลีย 1 - 3 ปี และประเภทบริ การทีใช้ส่วนใหญ่ใช้บริ การ ทังทางด้าน
สิ นค้าเข้าและสิ นค้าออก ลูกค้าดังกล่าวมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
และเมือจํานกการให้บริ การเป็ นด้านพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านพนักงานสู งสุ ด รองลงมา
คือการบริ การ และด้านสถานทีตามลําดับ โดยทางด้านสถานทีลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปาน
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กลาง จํานวน 3 ประเด็น คือความชัดเจนของป้ ายแสดงรายละเอียดของการให้บริ การ ความเพียงพอ
ของสถานทีทีจัดให้ลูกค้าขณะรอบริ การ การอํานวยความสะดวกในการบริ การต่างๆ ขณะรอรับ
บริ การ เช่น หนังสื อพิมพ์ การบริ การนําดืม
อดุ ลย์ หริ รัก ษ์เสาวนี ย ์ (2542) ศึ ก ษาความพึงพอใจ และสภาพปั ญหาของลู กค้าต่ อการ
ให้บริ การของ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ลูกค้าของธนาคารส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริ การหลังรื อปรับระบบภาพรวม และ
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ลูกค้ามีความพึงพอใจในทําเลทีตัง มี
ความเหมาะสมและสะดวก ความสะอาดเรี ยบร้อย ความชัดเจนของป้ ายชื อและสัญลักษณ์ ส่ วนที
พบว่า ไม่ค่อยพึงพอใจ คือความสะดวกของสถานทีจอดรถ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน พบว่าลูกค้า
มีความพึงพอใจรู ปแบบการตกแต่งภายในทันสมัย ความสะอาดเรี ยบร้อยความชัดเจนของป้ ายชื อ
บอกจุดให้บริ การส่ วนทีพบว่าไม่ค่อยพึงพอใจ คือการรักษาความปลอดภัย สถานทีทีจัดให้ลูกค้า
ขณะรอรับบริ การและสิ งอํานวยความสะดวก ในการบริ การด้านต่างๆ ด้านการจัดเตรี ยมความพร้อม
อุ ป กรณ์ อ าํ นวยความสะดวก พบว่า ลู ก ค้า มี ค วามพึ ง พอใจในความสะอาดและง่ า ยในการใช้
แบบฟอร์ ม การบริ การเครื องรับฝากเช็คเร่ งด่วน การบริ การเครื องเขียนการบริ การเครื องคํานวณเลข
และจํานวนแบบฟอร์ มมีอย่างเพียง ส่ วนทีไม่ค่อยพึงพอใจ ในความสุ ภาพอ่อนโยนของพนักงาน
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ความกระตือรื อร้น และความถูกต้องไม่ผิดพลาดในการให้บริ การ
ส่ วนทีพบว่า ไม่ค่อยพึงพอใจ คื อ การให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน และการจัดการบริ การให้อย่าง
เพียงพอ และด้านภาพลักษณ์ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ คือการรื อปรับระบบ ความน่าเชื อถือ การ
แต่งกาย สุ ภาพ ความซื อสัตย์ และการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ
สรุ ปได้วา่ ผลงานวิจยั ทีผ่านมาได้ให้ความสําคัญในการวัดความพึงพอใจในด้านการบริ การ
แก่ลูกค้าโดยเฉพาะในด้านการบริ การ ด้านพนักงานและ ด้านสภาพแวดล้อม นันก็หมายถึงตัวบ่งชี
วัด คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารของธนาคาร ซึ งผูว้ ิจ ัย ได้นํา ตัว ชี วัด ความพึ ง พอใจทัง 3 ด้า นมา
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางสําหรับการวิจยั ในครังนี และนอกจากนียังได้ทาํ การค้นคว้าเพิมเติมเกียวกับ
แนวคิดทีเกียวข้องกับความพึงพอใจตลอดจนแนวความคิดด้านการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ซึ ง
ในปั จจุ บนั นับว่ามี ความสําคัญอย่างยิงสําหรับการดําเนิ นธุ รกิ จ ทําให้หน่วยงานได้รับทราบและ
สามารถนํามาปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั ท่วงที ซึ งจะทําให้องค์กรนันๆ สามารถสร้างตําแหน่งครองใจ
ลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้เป็ นอย่างดี และมีโอกาสสร้างลูกค้าใหม่ๆ ได้ง่ายขึน
จันทร์ จิรา สุ ริยะชัยพร (2541) ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริ การเงินฝาก
ของลูกค้าธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 120
ราย เครื องมือทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าความถีและอัตราร้อยละพบว่าปั จจัยทีมีอิทธิ พล
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ต่อการเลือกใช้บริ การกับธนาคารทีสําคัญมากทีสุ ด คือ ความมันคงของธนาคารการคําประกันเงิน
ฝากเต็มจํานวน รองลงมาคือ การจ่ายอัตราดอกเบียสู ง ปั จจัยอืน มีความสําคัญเพียงเล็กน้อย คือ
ชือเสี ยงของผูบ้ ริ หารทีดี ความน่าเชื อถือ การบริ การของพนักงาน ความทันสมัยสะดวก รวดเร็ ว
ทําเลทีตังมีบริ การเสริ มอืนๆ การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อความต้องการให้บริ การเงินฝากของ
ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารขนาดใหญ่ พบว่า ในด้านสถานที ลูกค้ามีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน แต่เห็นด้วยทีเครื องมืออุปกรณ์ของธนาคารขนาดใหญ่มีความทันสมัยมากกกว่าทีการ
ปรับปรุ งบริ การมากกว่าและมีบริ หารหลากหลายมากกว่า
สุ วิทย์ โตสิ ตารัตน์ (2540) ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การฝากออมทรัพย์ลูกค้า
ของธนาคารในเขตอําเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยสําคัญทีสุ ดทีลูกค้าเลือกใช้
บริ การเงินฝากออมทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ สถานทีใกล้บา้ น เนืองจากปั จจุบนั ธนาคารมีมากมาย
หลายแห่ งลู กค้ามักจะเลื อกใช้บริ การจากธนาคารทีใกล้บา้ นทีสุ ดเพราะไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดิ นทาง
ปั จจัยต่อมาคื อ พนัก งานพูดจาสุ ภาพจะเป็ นสิ งดึ ง ดู ดลู ก ค้า ให้มาใช้บริ การเนื องจากเกิ ดความ
ประทับใจ พนักงาน การมีสัมพันธภาพคุน้ เคยทําให้ลูกค้าวางใจ และอันดับสุ ดท้าย คือ พนักงานให้
การบริ การทีรวดเร็ ว สําหรับการรณรงค์บญั ชี เงินฝากออมทรัพย์ของสมนาคุณทีลูกค้าสนใจมาก
ทีสุ ด คือ ทุนการศึกษา เพราะได้ประโยชน์เป็ นการส่ งเสริ มการศึกษาไปในตัว และรายการท่องเทียว
ตามลําดับ แต่ยงั ไม่ควรรณรงค์แบบจัดชิงรางวัลเนื องจากมีผสู้ นใจจริ งไม่ถึงหนึงในสามส่ วน หาก
ทําการแจกรางวัลจะไม่ก่อให้เกิดผลสําเร็ จ
สุ นยั เลาหวิวฒั น์ (2539) ศึกษาเรื องปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อวงเงินสิ นเชือบัตรเครดิตกรณี ศึกษา
ธนาคารพาณิ ชย์ในอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ งวิจยั จากกลุ่ มตัวอย่างผูถ้ ือบัตรเครดิ ตของ
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จาํ นวน จํานวน 500ตัวอย่างที
มีประวัติการชําระหนี คื นธนาคารตรงต่อเวลา ไม่เคยเป็ นหนี ทีมีปัญหา เครื องมือทีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าความถีและอัตราร้อยละ ผลการศึกษาโดยวิธีสมการถดถอยพบว่าปั จจัย
ต่างๆ อาทิเช่น รายได้ ประสบการณ์ในการทํางาน และอาชีพทีแตกต่างกัน ล้วนมีอิทธิ พลต่อการ
กําหนดขนาดวงเงินสิ นเชื อบัตรเครดิตของผูถ้ ื อบัตรโดยทีถ้าผูม้ ีรายได้มากก็มีโอกาสได้รับอนุ มตั ิ
วงเงินบัตรเครดิตมากกว่าผูม้ ีรายได้นอ้ ย ส่ วนผูม้ ีประสบการณ์ในการทํางานมาก ก็มีโอกาสได้รับ
อนุมตั ิวงเงินบัตรเครดิตมากกว่าผูม้ ีประสบการณ์ในการทํางานน้อย และผูม้ ีอาชีพนักธุ รกิจหรื อเป็ น
เจ้าของกิจการก็มีโอกาสได้รับอนุมตั ิวงเงินบัตรเครดิตสู งกว่าผูก้ ว่าผูท้ ีประกอบอาชีพอืน ๆ
ปิ ยะ ศิริมาตย์ (2538) ศึกษาถึง “ทัศนคติของผูป้ ระกอบการต่อการให้บริ การของธนาคาร
พาณิ ชย์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 315 ราย เครื องมือทีใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยหาค่าความถีและอัตราร้อยละสถิติไคสแควส์ พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วน
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ใหญ่เลือกใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ สาเหตุทีเลือกเรี ยงตามลําดับ คือ ใกล้สถานทีประกอบการสาขา
ให้บริ การมาก และชือเสี ยงภาพพจน์ของธนาคาร ทางด้านทัศนคติต่อการให้บริ หารส่ วนใหญ่เห็น
ควรต้องปรับปรุ งการให้บริ การด้านอนุมตั ิของการบริ การประเภทสิ นเชือ อัตราดอกเบียเงินกู-้ เงิน
ฝาก กิริยามารยาทของพนักงาน บริ การด้านสถานที ต้องเพิมจํานวนสําขา สถานทีจอดรถบริ การ
ด้านอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ตอ้ งปรับปรุ งให้ทนั สมัย ต้องปรับปรุ งเรื องข่าวสารข้อมูลของการ
บริ การต่าง ๆ ทีมีให้มากกว่านี
คณิ น ปาจุวงั (2537) ศึกษาเรื อง การเลือกธนาคารพาณิ ชย์ของลูกค้าเพือใช้บริ การเงินฝาก
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีสําคัญทีสุ ดทีทําให้ลูกค้ากลุ่ม
ตัวอย่างเลือกใช้บริ การเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ คือความสะดวกรวดเร็ วในการบริ การ รองลงมา
คือ ทําเลทีตังของธนาคารใกล้บา้ น/ทีทํางาน ทําเลทีตังของธนาคารไปมาสะดวก พนักงานของ
ธนาคารมีความสุ ภาพ น่าเชือถือ และชือเสี ยงของธนาคารทีดี น่าเชือถือ สําหรับปั ญหาในการใช้
บริ การเงินฝากทีพบมากทีสุ ดคือ สถานทีจอดรถไม่สะดวก รองลงมาคือ การให้บริ การล่าช้า เครื อง
ฝาก-ถอน เงินขัดข้องเป็ นประจํา พนักงานมีนอ้ ย และพนักงานไม่มีอธั ยาศัยการต้อนรับทีดี โดย
กลุ่มตัวอย่างลูกค้าให้ความคิดเห็นเพิมเติมว่า มีความต้องการให้ธนาคารพาณิ ชย์ปรับปรุ งในด้าน
ต่าง ๆ คือให้มีจาํ นวนพนักงานทีให้บริ การเพียงพอและมีการให้คาํ แนะนําบริ การต่างๆ มีความ
รวดเร็ วในการให้บริ การและบริ การรักษาความปลอดภัยมากขึน มีเครื องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติที
ทันสมัยใช้งานได้ดี มีสถานทีจอดรถสะดวก มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขายทีดี
และมีของชํารวย ของแจกในเทศกาลทีสําคัญ และธนาคารไม่ควรเก็บค่าธรรมเนียมของบริ การต่างๆ
หลายขันตอน
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศกับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว เป็ นการศึกษาการวิจยั เชิงสํารวจ ( Survey Research )
เพื อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศกั บ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ทังนี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเป็ นขันตอน เพือให้ได้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดดังนี
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1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
2. การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. ขันตอนการสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูท้ ีมาใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขตสะพานขาว ในช่วงระหว่างวันที 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2554
กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ ผูท้ ี มาใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขตสะพานขาว ในช่วงระหว่างวันที 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30
เมษายน 2554 โดยจะทําการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น (Non-Probability
Sampling) การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธี Convenience Sampling เนืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที
แท้จริ ง และไม่สามารถเก็บตัวอย่างจากประชากรทังหมดได้ (บุญธรรม จิตต์อนันต์,2546) ผูศ้ ึกษา
เลื อกกลุ่มตัวอย่า งจากประชากรข้างต้นที ระดับความเชื อมันร้ อยละ 95 จึงได้ใ ช้การคํานวณเพื อ
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กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรในการคํานวณดังนี กัลยา เซ่ งหนู (2549 :
12-14)
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
z = ค่าปกติมาตรฐานทีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ซึ งขึนอยูก่ บั ระดับความ
เชือมันทีกําหนด โดยกําหนดระดับความเชือมันที 95 % จะได้ค่า z = 1.96
E = ความคลาดเคลือนในการประมาณการสัดส่ วนประชากร (P) ทียอมรับได้กาํ หนดไว้ไม่
เกิน 5%
p = สัดส่ วนประชากรของลักษณะทีสนใจ เนืองจากไม่ทราบค่า p ดังนันจึงจําเป็ นต้องใช้ค่า
p ประมาณค่า p
q = (1-p) เนืองจาก q = 1-p และ 0 p , q 1 ดังนัน p q จะมีค่าสู งสุ ด เมือ p = 0.5 ซึ งทําให้ p
q = 0.25 ดังนันสู ตรจะเป็ น
n
=
z2pq
E2
n
=
(z2)
4E2
ในทีนี
z = 1.96 , E = 0.05
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แทนค่าตัวแปรในสมการได้ผลดังนี
n
=
(1.96)2
4(0.05)2
n
=
384.16
จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีทําการศึกษาต้องมีจาํ นวน 385 ราย ในการศึกษา
ครังนี ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างดังนี สาขาถนนข้าวสารจํานวน 65 รายสาขาราชดําเนิ นจํานวน 50 ราย
สาขาเทเวศร์ จ ํา นวน 50 ราย เนื องจากเป็ นสาขาขนาดใหญ่ แ ละมี ป ริ ม าณธุ ร กรรมทางด้า น
ต่างประเทศจํานวนมาก ส่ วน 11 สาขาทีเหลือได้แก่ สาขากระทรวงศึกษาธิ การ สาขาถนนวิสุทธิ
กษัตริ ย ์ สาขาทําเนี ยบรัฐบาล สาขาบางลําพู สาขาโบ๊เบ๊ สาขารัฐสภา สาขาราชวัตร สาขาศรี ย่าน
สาขาศาลาว่า การ กทม. สาขาสะพานขาว และสาขาไฮมอลล์ส ามเสน จํานวนสาขาละ 20 ราย
เนืองจากเป็ นสาขาทีมีธุรกรรมทางด้านต่างประเทศน้อยกว่าสาขาดังกล่าว
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การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ได้แก่ แบบสอบถาม จากผูใ้ ช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขตสะพานขาว จํานวน 385
ตัวอย่าง ซึ งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน ซึ งเป็ นคําถามปลายปิ ดโดยมี
คําตอบให้เลือกหลายคําตอบ ผูต้ อบสามารถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียวเท่านัน รวมทังหมด 6 ข้อ
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับ ปั จ จั ยด้ า นส่ วนประสมทางการตลาด ทีส่ งผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่ างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขต
สะพานขาว แบ่งเป็ น 7 ด้านประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านการสร้างและนําเสนอปั จจัยทางกายภาพ
โดยใช้แบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้ างขึนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้เลือกคําตอบได้เพียงข้อ
เดียว มีขอ้ คําถามทังหมด 49 ข้อ กําหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกดังต่อไปนี
มากทีสุ ด
ให้คะแนน เท่ากับ 5
มาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง
ให้คะแนน เท่ากับ 3
น้อย
ให้คะแนน เท่ากับ 2
น้อยทีสุ ด
ให้คะแนน เท่ากับ 1
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เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนทีได้จากการวัดข้อมูลจากแบบสอบถามในส่ วนนี เป็ นการวัด
ข้อมูลประเภทระดับช่วงมาตรา (Interval Scale) โดยมีความกว้างของอันตรภาคชันคือ
สู ตรอันตรภาคชัน
=
ค่าพิสัย
จํานวนชัน
ค่าพิสัย
=
ค่าสู งสุ ด – ค่าตําสุ ด
อันตรภาคชัน
=
5 – 1 = 0.8
5
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดงั นี
คะแนนเฉลียเฉลีย
การแปลความหมาย
1.00 – 1.80
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญน้อยทีสุ ด
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1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญน้อย
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญปานกลาง
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมาก
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุ ด

ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยจิตวิทยา ทีส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่ างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขตสะพานขาว แบ่งเป็ น 5 ด้าน
ประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และด้านทัศนคติ โดยใช้แบบสอบถามที
ผูว้ ิจยั สร้างขึนตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้เลือกคําตอบได้เพียงข้อเดียว มีขอ้ คําถามทังหมด
25 ข้อ กําหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือกดังต่อไปนี
มากทีสุ ด
ให้คะแนน เท่ากับ 5
มาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง
ให้คะแนน เท่ากับ 3
น้อย
ให้คะแนน เท่ากับ 2
น้อยทีสุ ด
ให้คะแนน เท่ากับ 1
เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนทีได้จากการวัดข้อมูลจากแบบสอบถามในส่ วนนี เป็ นการวัด
ข้อมูลประเภทระดับช่วงมาตรา (Interval Scale) โดยมีความกว้างของอันตรภาคชันคือ
สู ตรอันตรภาคชัน
=
ค่าพิสัย
จํานวนชัน
ค่าพิสัย
=
ค่าสู งสุ ด – ค่าตําสุ ด
อันตรภาคชัน
=
5 – 1 = 0.8
5
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดงั นี
คะแนนเฉลียเฉลีย
การแปลความหมาย
1.00 – 1.80
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญน้อยทีสุ ด
1.81 – 2.60
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญน้อย
2.61 – 3.40
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญปานกลาง
3.41 – 4.20
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมาก
4.21 – 5.00
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุ ด
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ตอนที 4 พฤติกรรมการใช้ บริ การธุ รกิจ แลกเปลียนและเงินโอนต่ า ง ประเทศกับ บมจ.
ธนาคาร กรุ งไทย ในสํ านักงานเขตสะพานขาว จํานวน 7 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นคําถามมีระดับการวัดข้อมูลประเภทต่างๆ ประกอบด้วยคําถามทีมี
หลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จํานวน 6 ข้อ และคําถามปลายเปิ ด (Open-ended
Response Question) จํานวน 1 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
1.นําแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนออาจารย์ทีปรึ กษาและผูท้ รงคุณวุฒิได้ตรวจสอบก่อนเพือ
พิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับคุณลักษณะหรื อตัวแปรทีต้องการวัดค่า สอดคล้องตาม
เป้ าหมายของวัตถุประสงค์ทีต้องการศึกษาหรื อไม่ แล้วทําการปรับปรุ งแก้ไข
2. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มประชากรทีไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย
เพือตรวจสอบการใช้คาํ ถาม และความสามารถในการใช้ จากนันนําข้อมูลทีได้มาหาค่าความเชือมัน
ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟาของครอนบาค (บุญธรรม กิจประดาบบริ สุทธิ
2547: 266-267) ซึ งค่าความเชือมันของแบบสอบถามควรมีค่าไม่ตากว่
ํ า 0.75 และนําแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างให้ครบตามทีกําหนดไว้ ซึ งผลการ
วิเคราะห์ ทาํ ให้ได้ความเชื อมันรวม เท่ากับ 0.867 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่ าเชื อถื อเพียง
พอทีจะนําไปปฏิบตั ิจริ ง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยเครื องมือคือแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั จัดทําขึนดําเนิ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี
1. ผูว้ ิจยั ขออนุญาตผูจ้ ดั การบมจ.ธนาคารกรุ งไทย สาขากระทรวงศึกษาธิ การ สาขาถนนวิ
สุ ทธิกษัตริ ย ์ สาขาทําเนียบรัฐบาล สาขาเทเวศร์ สาขาโบ๊เบ๊ สาขารัฐสภา สาขาราชวัตร สาขาศรี ยา่ น
สาขาศาลาว่าการ กทม. สาขาสะพานขาว และสาขาไฮมอลล์สามเสน เพือฝากแบบสอบถามให้
เจ้าหน้าทีของสาขาเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล ทังนีได้ชีแจงทําความเข้าใจประเด็นคําถามกับเจ้าหน้าที
จนมีความเข้าใจดีแล้ว
2. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองสําหรับสาขาราชดําเนิ น สาขาถนนข้าวสาร และ
สาขาบางลํา พู เนื องจากผูว้ ิจ ัย เป็ นพนักงานของ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยสาขาราชดํา เนิ น ซึ งอยู่
ใกล้เคียงกับสาขาถนนข้าวสารและสาขาบางลําพู
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3. ทําการตรวจสอบความครบถ้วนและความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามเพื อเตรี ยมการ
วิเคราะห์ในขันตอนต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใช้
ี
การวิ จ ัย ครั งนี ผู ้วิ จ ัย ได้ ด ํา เนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล โดยดํา เนิ น การตามขันตอน ดัง นี นํา
แบบสอบถามทีได้มาทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติดว้ ยเครื องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS มีขอ้ มูลดังนี
1 วิเคราะห์ลกั ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ด้วยการใช้การแจกแจงความถี และค่าร้อย
ละ
2 วิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ นของปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้วยการใช้สถิติค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
3 วิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ นของปั จจัยทางด้านจิตวิทยาทีมี ผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้วยการใช้สถิติค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
4 วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศ
กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้วยการใช้การแจกแจงความถี และค่าร้อย
ละ
5 วิเ คราะห์ ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้วยการใช้ค่าสถิติไคสแควร์
(Chi – square test) เพือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมีนยั สําคัญ
ที 0.05

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

62

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ใช้ระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน ตังแต่เดือน ธันวาคม 2553 ถึง เดือน
พฤษภาคม 2554 โดยมีช่วงระยะเวลาดังนี
ธันวาคม

มกราคม

ศึกษาความเป็ นมาและ
ความสําคัญของปั ญหา
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที
เกียวข้อง
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลงานวิจยั
นําเสนอผลงานวิจยั
ภาพที 4 แสดงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ผูว้ ิจยั ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ เป็ น
ขันตอนต่าง ๆ ตามลําดับดังนี
1. การวิเ คราะห์ ปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารแลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับปั จจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological Forces) ทีส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บ ริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศของผูต้ อบแบบสอบถาม
5. การทดสอบสมมติฐาน
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1. การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ใช้ บริ การแลกเปลียนและเงินโอนต่ างประเทศกับ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสํ านักงานเขตสะพานขาว
การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ข องผู้ใ ช้ บ ริ การแลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่ า งประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน ด้วยการแจกแจงความถี และคิดเป็ นร้อย
ละ แสดงผลดังตารางที 1
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ตารางที 1 จํานวนและร้อยละของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี

จํานวน

(n = 385)
ร้อยละ

148
237

38.40
61.60

118
192
65
10

30.60
49.90
16.90
2.60

3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง

137
239
9

35.60
62.10
2.30

4. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

10
291
84

2.60
75.60
21.80

5. อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่ วนตัว / ค้าขาย
พนักงาน / ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
รับจ้างทัวไป
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)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
ตํากว่า 10,000 บาท
10,000 - 30,000 บาท
30,001 - 50,000 บาท
50,001 - 70,000 บาท
70,001 - 100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาทขึนไป

จํานวน

ร้อยละ

9
190
131
18
18
19

2.30
49.40
34.00
4.70
4.70
4.90

จากตารางที 1 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การทีทําการสํารวจ จํานวน 385 คน จําแนกตามปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ข องผูใ้ ช้ บ ริ ก าร พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี จ าํ นวน 237 คน
รองลงมาเป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.60 และ 38.40 ตามลําดับ
อายุ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีจาํ นวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.90
รองลงมามีอายุ 21 - 30 ปี จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.60 และมีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จํานวน
65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.90
สถานภาพ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมามีสถานภาพโสด และ หย่าร้าง
คิดเป็ นร้อยละ 62.10, 35.60 และ 2.30 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือ ปริ ญญา
โท และ มัธยมศึกษา / ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 75.60, 21.80 และ 2.60 ตามลําดับ
อาชี พ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงาน / ลู กจ้างบริ ษทั เอกชน รองลงมาคือ ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว และ ข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 44.90, 35.80 และ 7.00 ตามลําดับ
รายได้เฉลี ยต่ อเดื อน ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี ยต่อเดื อน 10,000 - 30,000 บาท
รองลงมาคือ 30,001 - 50,000 บาท และ มากกว่า 100,000 บาทขึนไป คิดเป็ นร้อยละ 49.40, 34.00
และ 4.90 ตามลําดับ
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2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับปั จจัยด้ านส่ วนผสมทางการตลาดทีส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการ
ธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่ างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํ านักงานเขตสะพานขาว
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ประกอบด้วย ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้า นสถานทีให้บ ริ ก าร ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้า น
กระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านการสร้ างและนําเสนอปั จจัยทางกายภาพ ด้วยค่าเฉลีย และค่า
เบียงเบนมาตรฐาน แสดงผลดังตารางที 2
ตารางที 2 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญเกียวกับปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาดที ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและโอนเงิ น
ต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
(n = 385)
ปัจจัย
S.D. ระดับความสํ าคัญ
X
1. ปัจจัยทางด้ านส่ วนผสมการตลาด
3.55 0.17
มาก
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์
3.05 0.28
ปานกลาง
1.2 ด้านราคา
ปานกลาง
3.25 0.27
1.3 ด้านสถานทีให้บริ การ
ปานกลาง
3.29 0.27
1.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มาก
3.47 0.20
1.5 ด้านกระบวนการ
มาก
3.77 0.21
1.6 ด้านบุคลากร
มาก
4.14 0.17
1.7 ด้านการสร้างและนําเสนอปัจจัยทางกายภาพ
3.50 0.11
มาก
รวม
2. ด้ านผลิตภัณฑ์
มาก
2.1 มีประเภทธุรกรรมทีหลากหลายให้เลือกใช้บริ การ 3.55 0.50
ปานกลาง
3.31 0.46
2.2 มีการพัฒนาและปรับปรุ งบริ การให้ทนั สมัยอย่าง
ต่อเนืองและมีมาตรฐาน
มาก
3.95 0.21
2.3 มีสกุลเงินหลากหลายให้เลือกใช้บริ การ
มาก
3.95 0.31
2.4 มีการรับประกันความถูกต้องของธนบัตร
มาก
3.90 0.37
2.5 ความถูกต้องในการจัดทําเอกสารทางบัญชี
มาก
3.97 0.47
2.6 สามารถเลือกชนิด (Denom) ของธนบัตรได้
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ตารางที 2 (ต่อ)
ปัจจัย
2.7 สามารถสังจองธนบัตรได้ล่วงหน้า
2.8 รองรับการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต
รวม
3. ด้ านราคา
3.1 อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีความ
เหมาะสม
3.2 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างประเทศมีความ
เหมาะสม
3.3 ค่าธรรมเนียมในการซื อ/ขาย ตัวเงินต่างประเทศ
มีความเหมาะสม
3.4 ค่าธรรมเนียมในการซื อ/ขาย เชคเดินทาง
ต่างประเทศมีความเหมาะสม
3.5 ค่าธรรมเนียมในการทําธุ รกรรมด้านโอนเงิน
ด่วน (Coinstar Money Transfer ( CMT)) มีความ
เหมาะสม
รวม
4. ด้ านสถานทีให้ บริการ
4.1 ทําเลทีตังของธนาคารอยูใ่ กล้ สะดวกต่อการ
เดินทาง
4.2 บริ เวณทีจอดรถมีเพียงพอ
4.3 มีเคาน์เตอร์ในการให้บริ การได้สะดวก
4.4 มีจาํ นวนสาขาทีสามารถให้บริ การด้านธุรกรรม
ต่างประเทศมาก
4.5 บรรยากาศภายในธนาคารระหว่างทีรอการ
ให้บริ การ
4.6 มีสิงอํานวยความสะดวก เช่น ห้องนํา,
หนังสื อพิมพ์, โทรทัศน์
รวม

X
4.15
1.64
3.55

S.D.
0.47
0.58
0.17

ระดับความสํ าคัญ
มาก
น้อยทีสุ ด
มาก

3.15

0.56

ปานกลาง

3.03

0.27

ปานกลาง

3.00

0.22

ปานกลาง

3.05

0.31

ปานกลาง

3.05

0.31

ปานกลาง

3.05

0.28

ปานกลาง

4.00

0.49

มาก

3.09
3.41
2.74

0.95
0.54
0.63

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.22

0.41

ปานกลาง

3.02

0.15

ปานกลาง

3.25

0.27

ปานกลาง
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ตารางที 2 (ต่อ)
ปัจจัย
5. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
5.1 มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื อต่างๆ
5.2 มีพนักงานธนาคารออกไปแนะนําบริ การ
5.3 มีจดหมายตรง หรื อโทรศัพท์เชิญชวนลูกค้า
5.4 มีบริ การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางโทรศัพท์
5.5 มีการแจกของสมนาคุณ
5.6 มีการให้ส่วนลดและสิ ทธิ พิเศษ
5.7 มีอตั ราแลกเปลียนพิเศษในกรณี ทีทําธุรกรรม
มูลค่าสู ง
รวม
6. ด้ านกระบวนการ
6.1 กฎเกณฑ์และเงือนไขการให้บริ การมีความ
เหมาะสม
6.2 ใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย
6.3 มีการให้บริ การทีรวดเร็ ว
6.4 มีการให้บริ การทีไม่ผิดพลาด
6.5 ความเหมาะสมของเอกสารทีต้องใช้ติดต่อกับ
ธนาคาร
6.6 ระเบียบขันตอนในการทําธุ รกรรมมีความ
คล่องตัว เหมาะสม ไม่ซบั ซ้อน
6.7 มีระบบการทํางานทีถูกต้อง แม่นยํา เชือถือได้
รวม
7. ด้ านบุคลากร
7.1 ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ของ
พนักงาน
7.2 ความน่าเชื อถือของพนักงานทีให้บริ การ
7.3 ความมีอธั ยาศัยและให้บริ การเป็ นกันเอง

X

S.D.

ระดับความสํ าคัญ

3.00

0.31

ปานกลาง

2.98
2.98
3.62
3.12
3.57
3.78

0.34
0.40
0.57
0.54
0.63
0.41

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.29

0.27

ปานกลาง

3.16

0.43

ปานกลาง

3.17
3.86
3.81
3.34

0.38
0.41
0.45
0.47

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

3.22

0.41

ปานกลาง

3.71
3.47

0.45
0.20

มาก
มาก

4.02

0.15

มาก

4.00
3.97

0.00
0.41

มาก
มาก
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ตารางที 2 (ต่อ)
ปัจจัย
7.4 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพของ
พนักงาน
7.5 ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้น และเต็มใจ
ให้บริ การของพนักงาน
7.6 มีจาํ นวนพนักงานเพียงพอในการให้บริ การ
7.7 พนักงานให้บริ การด้วยความโปร่ งใส เสมอภาค
เท่าเทียมกัน
7.8 ความสามารถในการแก้ปัญหา และการตอบข้อ
ซักถาม ของพนักงานทีให้บริ การ
7.9 พนักงานมีความน่าเชื อถือ ซือสัตย์ และไว้ใจได้
7.10 พนักงานมีทกั ษะและมีประสิ ทธิภาพในการ
ทํางาน
รวม
8. ด้ านการสร้ างและนําเสนอปัจจัยทางกายภาพ
8.1 ความน่าเชื อถือของธนาคาร
8.2 ความมันคงปลอดภัยของธนาคาร
8.3 ภาพพจน์และชือเสี ยงของธนาคาร
8.4 นโยบายหรื อเงือนไขในการให้บริ การ
8.5 ความกว้างขวาง สะอาด และทันสมัยของ
ธนาคาร
8.6 พนักงานแต่งกายตามประเพณี ในวันสําคัญ เช่น
วันสงกรานต์, วันลอยกระทง และวันขึนปี ใหม่
รวม

X
3.81

S.D.
0.55

ระดับความสํ าคัญ
มาก

3.79

0.51

มาก

2.91
3.62

0.65
0.49

ปานกลาง
มาก

3.81

0.39

มาก

3.95
3.79

0.30
0.46

มาก
มาก

3.77

0.21

มาก

4.92
4.92
4.93
3.65
3.26

0.26
0.26
0.26
0.53
0.44

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มาก
ปานกลาง

3.17

0.43

ปานกลาง

4.14

0.17

มาก

จากตารางที 2 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.50) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน และปานกลาง 3 ด้าน โดยให้ความสําคัญในด้าน
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การสร้างและนําเสนอปั จจัยทางกายภาพมากทีสุ ด ( X = 4.14) ให้ความสําคัญในด้านบุคลากร อยู่
ในอันดับรองลงมา ( X = 3.77) และให้ความสําคัญในด้านราคาน้อยทีสุ ด ( X = 3.05)
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.55) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ ปานกลาง 1 ข้อ และน้อยทีสุ ด 1 ข้อ โดยให้ความสําคัญใน
เรื องสามารถสังจองธนบัตรได้ล่วงหน้ามากทีสุ ด ( X = 4.15) ให้ความสําคัญในเรื องสามารถเลือก
ชนิ ด ของธนบัตรได้ อยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = 3.97) และให้ความสําคัญในเรื องการรองรับการ
ชําระเงินด้วยบัตรเครดิตน้อยทีสุ ด ( X = 1.64)
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ด้านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.05) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
ให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศมีความเหมาะสมมากทีสุ ด ( X = 3.15) ให้ความสําคัญในเรื องค่าธรรมเนียมในการซื อ/
ขาย เชคเดิ นทางต่างประเทศมีความเหมาะสม และ ค่าธรรมเนี ยมในการทําธุ รกรรมด้านโอนเงิน
ด่วน มีความเหมาะสมอยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = 3.05) และให้ความสําคัญในเรื องค่าธรรมเนี ยม
ในการซื อ/ขาย ตัวเงินต่างประเทศมีความเหมาะสมน้อยทีสุ ด ( X = 3.00)
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ด้านสถานทีให้บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.25) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และ ปานกลาง 4 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื อง
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีความเหมาะสมมากทีสุ ด ( X = 3.15) ให้ความสําคัญในเรื อง
ค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย เชคเดินทางต่างประเทศมีความเหมาะสม และ ค่าธรรมเนียมในการทํา
ธุ รกรรมด้านโอนเงินด่วน มีความเหมาะสมอยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = 3.05) และให้ความสําคัญ
ในเรื องค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย ตัวเงินต่างประเทศมีความเหมาะสมน้อยทีสุ ด ( X = 3.00)
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.29) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ และ ปานกลาง 4 ข้อ โดยให้ความสําคัญใน
เรื องมีอตั ราแลกเปลียนพิเศษในกรณี ทีทําธุ รกรรมมูลค่าสู งมากทีสุ ด ( X = 3.78)ให้ความสําคัญใน
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เรื องมี บ ริ ก ารให้ ค ํา ปรึ ก ษาแนะนํา ทางโทรศัพ ท์ อ ยู่ใ นอัน ดับ รองลงมา ( X = 3.62) และให้
ความสําคัญในเรื องมีพนักงานธนาคารออกไปแนะนําบริ การ และ มีจดหมายตรง หรื อโทรศัพท์เชิญ
ชวนลูกค้าให้มาใช้บริ การน้อยทีสุ ด ( X = 3.00)
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ด้า นกระบวนการโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( X = 3.47) เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ แล้ว พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ และ ปานกลาง 4 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องมี
การให้บริ การทีรวดเร็ ว มากทีสุ ด ( X = 3.86) ให้ความสําคัญในเรื องมีการให้บริ การทีไม่ผิดพลาด
อยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = 3.81) และให้ความสําคัญในเรื องกฎเกณฑ์และเงือนไขการให้บริ การมี
ความเหมาะสมน้อยทีสุ ด ( X = 3.16)
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ด้านบุคลากรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.77) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้
ความสํ า คัญ อยู่ ใ นระดับ มาก 9 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยให้ ค วามสํ า คัญ ในเรื องความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ ของพนัก งานมากที สุ ด ( X = 4.02) ให้ความสํา คัญในเรื องความ
น่าเชือถือของพนักงานทีให้บริ การอยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = 4.00) และให้ความสําคัญในเรื องมี
จํานวนพนักงานเพียงพอในการให้บริ การน้อยทีสุ ด ( X = 2.91)
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ด้านการสร้างและนําเสนอปัจจัยทางกายภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.14) เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด 3 ข้อ มาก 1 ข้อ และ ปานกลาง 2
ข้อ โดยให้ ค วามสํ า คัญ ในเรื องภาพพจน์ แ ละชื อเสี ย งของธนาคารมากที สุ ด ( X = 4.93) ให้
ความสําคัญในเรื องความน่าเชือถือของธนาคาร และ ความมันคงปลอดภัยของธนาคารอยูใ่ นอันดับ
รองลงมา ( X = 4.92) และให้ความสําคัญในเรื องพนักงานแต่งกายตามประเพณี ในวันสําคัญ เช่น
วันสงกรานต์, วันลอยกระทง และวันขึนปี ใหม่นอ้ ยทีสุ ด ( X = 3.17)
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับปั จจัยทางด้ านจิตวิทยา (Psychological Forces) ทีส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจใช้ บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่ างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํ านักงาน
เขตสะพานขาว
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี ยวกับ ปั จจัย ด้านจิตวิท ยาที ส่ ง ผลต่อการตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและโอนเงิ น ต่ า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํา นัก งานเขตสะพานขาว
ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ ด้านการเรี ยนรู้ ด้านบุคลิ กภาพ และด้านทัศนคติ ด้วย
ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน แสดงผลดังตารางที 3
ตารางที 3 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญเกียวกับปั จจัยด้านจิตวิทยาที
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ปัจจัย
S.D. ระดับความสํ าคัญ
X
1.ปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา
3.35
0.16
ปานกลาง
1.1 ด้านแรงจูงใจ
มาก
3.61
0.26
1.2 ด้านการรับรู้
มาก
3.87
0.17
1.3 ด้านการเรี ยนรู้
มาก
3.83
0.24
1.4 ด้านบุคลิกภาพ
มาก
3.92
0.35
1.5 ด้านทัศนคติ
มาก
3.72
0.15
รวม
2. ด้ านแรงจูงใจ
3.05
0.49
ปานกลาง
2.1 เพือน หรื อญาติแนะนําให้ใช้บริ การ
ปานกลาง
3.08
0.40
2.2 มีความเกรงใจพนักงานทีมาแนะนําบริ การ
ปานกลาง
3.07
0.26
2.3 การส่ งเสริ มการขายดีเหนือกว่าธนาคารอืน
ปานกลาง
3.19
0.45
2.4 ถูกกระตุน้ โดยผ่านทางสื อต่างๆ
มาก
3.71
0.45
2.5 มีกาํ ไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
มาก
4.00
0.49
2.6 ตังอยูใ่ นทําเลทีสะดวกในการติดต่อ
3.35
0.16
ปานกลาง
รวม
3. ด้ านการรับรู้
3.88
0.33
มาก
3.1 บริ การรวดเร็ ว และถูกต้อง
3.91
0.29
มาก
3.2 ได้รับบริ การทีตรงตามความต้องการ
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ตารางที 3 (ต่อ)
ปัจจัย
3.3 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดีพร้อมและเต็มใจ
ให้บริ การ
3.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการเหมาะสม
3.5 ระเบียบขันตอนต่างๆในการใช้บริ การไม่ยงุ่ ยาก
รวม
4. ด้ านการเรี ยนรู้
4.1 เหมาะสมกับผูท้ ีต้องการเดินทางไปต่างประเทศ
4.2 เหมาะสมกับธุ รกิจนําเข้า-ส่ งออก สิ นค้าระหว่าง
ประเทศ
4.3 เหมาะสมกับครอบครัวทีมีสมาชิกศึกษาหรื อ
ทํางานอยูต่ ่างประเทศ
4.4 ในช่วงเทศกาลจะมีคนใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก
และอัตราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงบ่อย
4.5 คุณภาพของธนบัตรต่างประเทศของธนาคารมี
ความเสี ยงตํากว่าของซุ ปเปอร์ ริช
รวม
5. ด้ านบุคลิกภาพ
5.1 ความมีชือเสี ยง และภาพพจน์ของธนาคาร
5.2 ธนาคารมีอุปกรณ์ และเครื องมือทีทันสมัย
5.3 พนักงานให้การดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่
และเต็มใจให้บริ การ
5.4 ขันตอนในการใช้บริ การมีความคล่องตัว
เหมาะสม ไม่ซบั ซ้อน
5.5 ธนาคารมีทาํ เลทีตังเหมาะสมต่อการเดินทางไป
ใช้บริ การ มีสาขากระจายตัวอย่างเหมาะสมต่อความ
ต้องการใช้
รวม

X
3.93

S.D.
0.55

ระดับความสํ าคัญ
มาก

3.17
3.15
3.61

0.43
0.47
0.26

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.93
3.95

0.26
0.22

มาก
มาก

4.02

0.15

มาก

3.59

0.54

มาก

3.86

0.41

มาก

3.87

0.17

มาก

4.85
3.67
3.86

0.35
0.52
0.47

มากทีสุ ด
มาก
มาก

3.48

0.55

มาก

3.29

0.46

ปานกลาง

3.83

0.24

มาก
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ตารางที 3 (ต่อ)
ปัจจัย
6. ด้ านทัศนคติ
6.1 มีบริ การหลากหลายตรงตามความต้องการ
6.2 คุณภาพของธนบัตรต่างประเทศของธนาคารมี
มากกว่าของซุปเปอร์ ริชโดยภาพรวม
6.3 ความรับผิดชอบในความถูกต้องของธนบัตร
ต่างประเทศจากธนาคารมีมากกว่าจากซุปเปอร์ ริช
6.4 ได้รับความปลอดภัยในการใช้บริ การ
รวม

X

S.D.

ระดับความสํ าคัญ

3.63
4.12

0.53
0.45

มาก
มาก

4.12

0.45

มาก

3.81
3.92

0.39
0.35

มาก
มาก

จากตารางที 3 พบว่า ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ ปั จ จัย ด้า นจิ ต วิ ท ยาที มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและโอนเงิ น ต่ า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด 3 ข้อ มาก 1 ข้อ และ ปานกลาง 2 ข้อ โดยให้
ความสําคัญในเรื องภาพพจน์และชือเสี ยงของธนาคารมากทีสุ ด ( X = 4.93) ให้ความสําคัญในเรื อง
ความน่ าเชื อถื อของธนาคาร และ ความมันคงปลอดภัยของธนาคารอยู่ในอันดับรองลงมา ( X =
4.92) และให้ความสําคัญในเรื องพนักงานแต่งกายตามประเพณี ในวันสําคัญ เช่นวันสงกรานต์, วัน
ลอยกระทง และวันขึนปี ใหม่นอ้ ยทีสุ ด ( X = 3.17)
ผูใ้ ช้บริ การให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยาทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลียนและโอนเงิ นต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
แรงจูงใจ อยู่ใ นระดับปานกลาง ( X = 3.35) เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับ มาก 2 ข้อ และ ปานกลาง 4 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องตังอยูใ่ นทําเลที
สะดวกในการติ ด ต่ อ มากที สุ ด ( X = 4.00) ให้ความสํา คัญในเรื องมี ก ํา ไร / ขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลียนอยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = 3.71) และให้ความสําคัญในเรื องเพือน หรื อญาติแนะนําให้
ใช้บริ การน้อยทีสุ ด ( X = 3.05)
ผูใ้ ช้บริ การให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยาทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
การรับรู้ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.61) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญ
อยูใ่ นระดับ มาก 3 ข้อ และ ปานกลาง 2 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี
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พร้ อมและเต็มใจให้บริ การมากทีสุ ด ( X = 3.93) ให้ความสําคัญในเรื องได้รับบริ การทีตรงตาม
ความต้องการอยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = 3.91) และให้ความสําคัญในเรื องระเบียบขันตอนต่างๆ
ในการใช้บริ การไม่ยงุ่ ยากน้อยทีสุ ด ( X = 3.15)
ผูใ้ ช้บริ การให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยาทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
การเรี ย นรู ้ อยู่ ใ นระดับ มาก ( X = 3.87) เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ แล้ว พบว่า ผู้ใ ช้บ ริ ก ารให้
ความสําคัญอยู่ในระดับมากทุ กข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องเหมาะสมกับครอบครั วทีมีสมาชิ ก
ศึกษาหรื อทํางานอยู่ต่างประเทศมากทีสุ ด ( X = 4.02) ให้ความสําคัญในเรื องเหมาะสมกับธุ รกิ จ
นําเข้า-ส่ งออก สิ นค้าระหว่างประเทศอยูใ่ นอันดับรองลงมา ( X = 3.95) และให้ความสําคัญในเรื อง
ในช่วงเทศกาลจะมีคนใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก และอัตราแลกเปลี ยนมีการเปลียนแปลงบ่อยน้อย
ทีสุ ด ( X = 3.59)
ผูใ้ ช้บริ การให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยาทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
บุ ค ลิ ก ภาพ อยู่ ใ นระดับ มาก ( X = 3.83) เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ แล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด 1 ข้อ มาก 3 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื อง
ความมีชือเสี ยง และภาพพจน์ของธนาคารมากทีสุ ด ( X = 4.85) ให้ความสําคัญในเรื องพนักงานให้
การดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริ การอยู่ในอันดับรองลงมา ( X = 3.86) และให้
ความสํา คัญในเรื องธนาคารมี ท าํ เลที ตังเหมาะสมต่ อการเดิ น ทางไปใช้บริ ก าร มี ส าขากระจาย
ตัวอย่างเหมาะสมต่อความต้องการใช้นอ้ ยทีสุ ด ( X = 3.29)
ผูใ้ ช้บริ การให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยาทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลียนและโอนเงิ นต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
ทัศนคติ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.92) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องคุ ณภาพของธนบัตรต่างประเทศของธนาคารมี
มากกว่าของซุ ปเปอร์ ริชโดยภาพรวม และความรับผิดชอบในความถูกต้องของธนบัตรต่างประเทศ
จากธนาคารมีมากกว่า จากซุ ปเปอร์ ริชมากทีสุ ด ( X = 4.12) ให้ความสํา คัญในเรื องได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้บริ การอยู่ในอันดับรองลงมา ( X = 3.81) และให้ความสําคัญในเรื องมีบริ การ
หลากหลายตรงตามความต้องการน้อยทีสุ ด ( X = 3.63)
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4. การวิเ คราะห์ ข้อ มู ลเกียวกับ พฤติกรรมการตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารธุ รกิจ แลกเปลียนและเงิ นโอน
ต่ างประเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศของผูใ้ ช้บริ การ ประกอบด้วยบริ การด้านธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศที
เลือกใช้บริ การ จํานวนครังทีมาใช้บริ การต่อเดือน มูลค่าธุ รกรรมทีใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียน
และเงิ น โอนต่ า งประเทศแต่ ล ะครั ง ธนาคารที ใช้บ ริ ก ารด้า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่างประเทศ วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ และแหล่งข้อมูลการขอใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและ
โอนเงินต่างประเทศ ด้วยการแจกแจงความถี และคิดเป็ นร้อยละ แสดงผลดังตารางที 4
ตารางที 4 จํานวน และร้อยละของผูใ้ ช้บริ การ จําแนกตามพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของผูต้ อบแบบสอบถาม
(n = 385)
ปัจจัย
จํานวน
ร้ อยละ
1. บริการด้ านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่ างประเทศ
ทีเลือกใช้ บริการ
174
45.20
1.1 ขายธนบัตรต่างประเทศ
200
51.90
1.2 ซื อธนบัตรต่างประเทศ
10
2.60
1.3 ขายเช็คเดินทางต่างประเทศ
203
52.70
1.4 โอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก
10
2.60
1.5 โอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า
2. จํานวนครังทีมาใช้ บริการต่ อเดือน
2.1 1 – 2 ครัง
2.2 3 – 5 ครัง
3. มูลค่ าธุรกรรมทีใช้ บริ การด้ านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่ างประเทศในแต่ ละครัง
3.1 ตํากว่า 10,000 บาท
3.2 10,000 – 50,000 บาท
3.3 50,001 – 100,000 บาท
3.4 100,001 – 500,000 บาท

331
54

86.00
14.00

45
302
18
20

11.70
78.40
4.70
5.20
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ตารางที 4 (ต่อ)
ปัจจัย
4. ธนาคารทีใช้ บริการด้ านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่ างประเทศ
4.1 ธนาคารกรุ งเทพฯ
4.2 ธนาคารกรุ งไทยฯ
4.3 ธนาคารกสิ กรไทยฯ
4.4 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
4.5 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
5. วัตถุประสงค์ ในการใช้ บริการ
5.1 เพือเก็งกําไร
5.2 ชําระค่าสิ นค้าและบริ การ
5.3 เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
5.4 เพือส่ งให้ญาติทีมีถินพํานักในต่างประเทศ
5.5 เพือวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
6. แหล่งข้ อมูลการขอใช้ บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงิน
ต่ างประเทศ
6.1 พนักงานธนาคาร
6.2 เวปต์ของธนาคาร

จํานวน

ร้ อยละ

9
357
174
118
10

2.30
92.70
45.20
30.60
2.60

36
75
95
52
127

9.40
19.50
24.70
13.50
33.00

193
192

50.10
49.90

จากตารางที 4 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก
จํานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.70 รองลงมาใช้บริ การซื อธนบัตรต่างประเทศ จํานวน 200 คน
คิดเป็ นร้อยละ 51.90 และมีจาํ นวนน้อยทีสุ ดคือ ขายเช็คเดินทางต่างประเทศ และ โอนเงินระหว่าง
ประเทศ – โอนเข้า ซึ งมีจาํ นวนทีเท่ากัน คือ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.60
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มาใช้บริ การ 1 – 2 ครังต่อเดือน จํานวน 331 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.00
รองลงมามาใช้บริ การ 3 – 5 ครัง จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00 ตามลําดับ
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ทาํ ธุ รกรรมทีใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
ในแต่ ล ะครั งมู ล ค่ า 10,000 – 50,000 บาท จํา นวน 302 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 78.40 รองลงมาทํา
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ธุ รกรรมมูลค่า ตํากว่า 10,000 บาท จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.70 และมีจาํ นวนน้อยทีสุ ดคือ
ทําธุ รกรรมมูลค่า 50,001 – 100,000 บาท จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.70
ผู ้ใ ช้ บ ริ การส่ วนใหญ่ ใ ช้ บ ริ การด้ า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศที
ธนาคารกรุ งไทยฯ จํานวน 357 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.70 รองลงมาธนาคารกสิ กรไทยฯ จํานวน 174
คน คิดเป็ นร้อยละ 45.20 และมีจาํ นวนน้อยทีสุ ดคือ ธนาคารกรุ งเทพฯ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.30
ผู ้ใ ช้ บ ริ การส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ การด้า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศเพื อ
วัตถุประสงค์ในทางธุ รกิจ จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 รองลงมาเพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างประเทศ จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.70 และมีจาํ นวนน้อยทีสุ ดคือ เพือเก็งกําไร
จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.40
ผู ้ใ ช้ บ ริ การส่ ว นใหญ่ ท ราบข้อ มู ล การขอใช้ บ ริ การธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและโอนเงิ น
ต่างประเทศจากพนักงานธนาคาร จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.10 รองลงมาคือเวปไซต์ของ
ธนาคาร จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.90 ตามลําดับ
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5. การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานครังนี สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิ ติไคสแควร์ (F2) ทีระดับ
ความเชือมัน 95% ดังนันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมือค่า Sig
มีค่าน้อยกว่า .05 สําหรับการศึกษาครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ตงสมมติ
ั
ฐานไว้ ดังนี
5.1 สมมติฐานที 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว
สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
5.1.1 สมมติฐานที 1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ทีเลือกใช้
บริ การ สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
5.1.1.1 สมมติฐานที 1.1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ
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ตารางที 5
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6.รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

2.916
31.001
12.810
12.483
33.391
8.669

0.093
0.001*
0.002*
0.002*
0.001*
0.123

จากตารางที 5 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ อาชี พ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้า นบริ ก ารขายธนบัต รต่า งประเทศ อย่า งมี นัย สํา คัญที ระดับ 0.05 แต่ ปั จจัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และ รายได้เฉลี ยต่อเดื อน ไม่มีความสัม พันธ์ กบั พฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ
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5.1.1.2 สมมติฐานที 1.1.2 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
ตารางที 6 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

1.645
15.669
9.963
11.188
60.659
93.688

0.210
0.001*
0.007*
0.004*
0.001*
0.001*

จากตารางที 6 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และ รายได้เ ฉลี ยต่ อ เดื อ น มี
ความสัมพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตรต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญที
ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว
5.1.1.3 สมมติฐานที 1.1.3 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ
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ตารางที 7 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ (Travellers cheques
Sold)
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

6.411
50.544
6.272
36.789
12.581
19.906

0.008*
0.001*
0.043*
0.001*
0.028*
0.001*

จากตารางที 7 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ รายได้เฉลี ยต่อเดื อน มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นบริ ก ารขายเช็ คเดิ น ทางต่ า งประเทศ อย่า งมี
นัยสําคัญทีระดับ 0.05
5.1.1.4 สมมติฐานที 1.1.4 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก
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ตารางที 8 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

8.586
85.673
19.598
19.631
56.095
96.310

0.005*
0.001*
0.002*
0.001*
0.003*
0.002*

จากตารางที 8 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี ยต่อเดื อน มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงิ นระหว่างประเทศ – โอนออก อย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ 0.05
5.1.1.5 สมมติฐานที 1.1.5 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสั มพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า

83

ตารางที 9 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

16.441
10.320
6.272
385.000
197.768
19.906

0.001*
0.016*
0.043*
0.001*
0.001*
0.001*

จากตารางที 9 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ รายได้เฉลี ยต่อเดื อน มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงิ นระหว่างประเทศ – โอนเข้า อย่า งมี
นัยสําคัญทีระดับ 0.05
5.1.2 สมมติฐานที 1.2 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน
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ตารางที 10 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

21.145
33.258
93.084
20.289
94.231
244.393

0.001*
0.001*
0.002*
0.001*
0.002*
0.001*

จากตารางที 10 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ รายได้เฉลี ยต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน อย่างมีนยั สําคัญที
ระดับ 0.05
5.1.3 สมมติฐานที 1.3 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง
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ตารางที 11 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุรกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

70.506
302.808
26.440
33.258
255.790
362.586

0.001*
0.002*
0.001*
0.001*
0.002*
0.001*

จากตารางที 11 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ รายได้เฉลี ยต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง อย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ 0.05
5.1.4
สมมติฐานที 1.4 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านธนาคารทีเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ สามารถ
แบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
5.1.4.1 สมมติฐานที 1.4.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งเทพฯ

86

ตารางที 12 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลื อกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

14.757
9.263
5.630
2.977
122.190
9.458

0.001*
0.026*
0.060
0.226
0.001*
0.092

จากตารางที 12 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และ อาชี พ มี ค วามสัมพันธ์กบั พฤติ ก รรมการใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
การเลื อกใช้บ ริ ก ารด้า นธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ ที ธนาคารกรุ ง เทพฯ อย่า งมี
นัยสําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี ยต่ อ เดื อ น ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลื อกใช้บริ การด้าน
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ
5.1.4.2 สมมติฐานที 1.4.2 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งไทยฯ
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ตารางที 13 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งไทยฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

11.041
134.523
0.969
3.967
31.977
73.135

0.002*
0.001*
0.616
0.138
0.001*
0.001*

จากตารางที 13 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้ า นการเลื อ กใช้ บ ริ การด้ า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ ที
ธนาคารกรุ งไทยฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ
และ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลื อกใช้บริ การด้าน
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งไทยฯ
5.1.4.3 สมมติฐานที 1.4.3 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกสิ กรไทยฯ
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ตารางที 14 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกสิ กรไทยฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

27.944
14.994
11.873
17.765
52.918
37.855

0.001*
0.002*
0.003*
0.001*
0.001*
0.001*

จากตารางที 14 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ รายได้เฉลี ยต่อเดื อน มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิ กรไทยฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
5.1.4.4 สมมติฐานที 1.4.4 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
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ตารางที15 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

3.610
42.155
6.716
12.598
21.401
20.711

0.069
0.001*
0.035*
0.002*
0.001*
0.001*

จากตารางที 15 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เ ฉลี ยต่ อ เดื อ น มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่ า งประเทศ ที ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ฯ อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ที ระดั บ 0.05 แต่ ปั จ จัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยนและ
เงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การ
ด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
5.1.4.5 สมมติฐานที 1.4.5 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
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ตารางที 16 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

16.441
10.320
18.585
3.316
18.376
19.906

0.001*
0.016*
0.001*
0.190
0.003*
0.001*

จากตารางที 16 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ และรายได้เฉลี ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํ า นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นการเลื อ กใช้บ ริ ก ารด้า นธุ ร กิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
5.1.5 สมมติฐานที 1.5 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
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ตารางที 17 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.553
3.633
0.524
3.467
5.240
2.255

0.968
0.989
1.000
0.902
1.000
1.000

จากตารางที 17 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้เฉลี ยต่ อเดื อน ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญที
ระดับ 0.05
5.1.6 สมมติฐานที 1.6 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
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ตารางที 18 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
(n = 385)
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

3.406
53.904
91.537
20.324
78.676
64.532

0.075
0.001*
0.002*
0.001*
0.001*
0.001*

จากตารางที 18 แสดงการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และ รายได้เ ฉลี ยต่ อ เดื อ น มี
ความสัมพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่
ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
แหล่งข้อมูล
ในการทดสอบสมมติฐานที 2 และ 3 ผูว้ ิจยั จะกําหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็น จากเดิ ม
แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ ด ให้เหลือ เพียง 3 ระดับ คือ มาก
ปานกลาง และน้อย โดยใช้สูตรความกว้างของอันตรภาคชันดังนี
ความกว้างของอันตรภาคชัน
= พิสัย / จํานวนอันตรภาคชัน
=
1.33
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ดังนันหากค่าคะแนนเฉลียของระดับความคิดเห็น อยูใ่ นช่วง
1.00 – 2.33 ถือว่ามีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
2.34 – 3.66 ถือว่ามีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.67 – 5.00 ถือว่ามีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
5.2 สมมติฐานที 2 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
5.2.1 สมมติ ฐ านที 2.1 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
ทีเลือกใช้บริ การ สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
5.2.1.1 สมมติฐานที 2.1.1 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ
ตารางที 19 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

15.339
24.901
5.229
7.599
0.280
4.228

0.001*
0.001*
0.031*
0.005*
0.680
0.047*
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จากตารางที 19 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และ ด้า นบุ ค ลากร มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นบริ ก ารขายธนบัต ร
ต่างประเทศ (Note Sold) อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านกระบวนการ ไม่มี ความสัม พันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้บ ริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นบริ ก ารขายธนบัต ร
ต่างประเทศ
5.2.1.2 สมมติฐานที 2.1.2 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตรต่างประเทศ
ตารางที 20 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
ในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.250
27.931
2.313
8.524
2.067
13.764

0.697
0.001*
0.175
0.004*
0.171
0.001*

จากตารางที 20 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
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สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัย
ด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานทีให้บริ การ และด้านกระบวนการ ไม่มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
5.2.1.3 สมมติฐานที 2.1.3 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ
ตารางที 21 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

2.402
0.805
0.095
0.246
2.047
3.602

0.219
0.669
1.000
1.000
0.380
0.070

จากตารางที 21 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายเช็ค
เดินทางต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
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5.2.1.4 สมมติฐานที 2.1.4 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก
ตารางที 22 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.151
8.271
2.058
10.279
11.291
6.887

0.699
0.016*
0.178
0.001*
0.001
0.010*

จากตารางที 22 แสดงการทดสอบสมมติ ฐานด้ว ยสถิ ติไ คสแควร์ พบว่า ปั จจัย ด้า น
ส่ ว นผสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ด้า นราคา ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด และด้ า นบุ ค ลากร มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงิ นระหว่างประเทศ – โอนออก อย่างมี
นัยสํา คัญทีระดับ 0.05 แต่ปั จจัย ด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้านสถานที
ให้บริ การ และด้านกระบวนการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อ
ธนบัตรต่างประเทศ
5.2.1.5 สมมติฐานที 2.1.5 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า (Inward)

97

ตารางที 23 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

2.402
0.805
126.032
0.246
2.047
3.602

0.219
0.669
0.001*
1.000
0.380
0.070

จากตารางที 23 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านสถานที ให้บ ริ ก าร มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
โอนเงิ น ระหว่า งประเทศ – โอนเข้า อย่า งมี นัย สํา คัญที ระดับ 0.05 แต่ปั จจัย ด้านส่ ว นผสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ และด้าน
บุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ
กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
5.2.2 สมมติ ฐ านที 2.2 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน
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ตารางที 24 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน
(n = 385)
ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

14.696
4.926
5.117
1.503
12.654
1.769

0.001*
0.085
0.022*
0.620
0.001*
0.185

จากตารางที 24 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานทีให้บริ การ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัย
ด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านบุคลากร ไม่มี
ความสัมพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
5.2.3 สมมติ ฐ านที 2.3 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุรกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง
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ตารางที 25 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

21.964
126.689
109.786
69.628
28.980
17.536

0.001*
0.001*
0.002*
0.001*
0.001*
0.001*

จากตารางที 25 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้
บริ การในแต่ละครัง อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
5.2.4 สมมติ ฐ านที 2.4 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นธนาคารที เลื อ กใช้บ ริ ก ารด้า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่างประเทศ สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
5.2.4.1 สมมติฐานที 2.4.1 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งเทพฯ
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ตารางที 26 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลื อกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

34.171
0.723
0.751
0.221
1.837
3.233

0.001*
0.697
1.000
1.000
0.366
0.119

จากตารางที 26 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้
บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ
0.05 แต่ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการ
เลือกใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ
5.2.4.2 สมมติฐานที 2.4.2 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือ กใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งไทยฯ
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ตารางที 27 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้ บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งไทยฯ
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

40.370
254.909
34.432
117.497
7.940
10.595

0.001*
0.001*
0.002*
0.001*
0.014*
0.002*

จากตารางที 27 แสดงการทดสอบสมมติ ฐานด้ว ยสถิ ติไ คสแควร์ พบว่า ปั จจัย ด้า น
ส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้า นกระบวนการ ด้า นบุ ค ลากร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
การเลื อกใช้บริ การด้า นธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ ที ธนาคารกรุ งไทยฯ อย่า งมี
นัยสําคัญทีระดับ 0.05
5.2.4.3 สมมติฐานที 2.4.3 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกสิ กรไทยฯ
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ตารางที 28 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกสิ กรไทยฯ
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

15.339
24.901
5.229
7.599
19.552
4.611

0.001*
0.001*
0.031*
0.005*
0.001*
0.036*

จากตารางที 28 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การ
ด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิ กรไทยฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
5.2.4.4 สมมติฐานที 2.4.4 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
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ตารางที 29 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

14.765
68.325
0.217
20.852
0.033
29.787

0.001*
0.001*
0.677
0.001*
1.000
0.002*

จากตารางที 29 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด และด้านบุ ค ลากร มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านส่ วนผสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านสถานทีให้บริ การ และด้านกระบวนการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทย
พาณิ ชย์ฯ
5.2.4.5 สมมติฐานที 2.4.5 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
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ตารางที 30 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

2.402
0.805
0.836
0.246
2.047
3.602

0.219
0.669
1.000
1.000
0.380
0.070

จากตารางที 30 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การ
ด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ
0.05
5.2.5 สมมติ ฐ านที 2.5 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
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ตารางที 31 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
(n = 385)
ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.346
1.988
4.055
0.128
0.336
1.452

0.987
0.981
0.399
0.998
0.987
0.835

จากตารางที 31 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและ
เงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ใน
การใช้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
5.2.6 สมมติ ฐ านที 2.6 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
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ตารางที 32 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
(n = 385)
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานทีให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านกระบวนการ
6. ด้านบุคลากร
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

22.905
9.277
2.970
9.263
1.812
0.922

0.001*
0.010*
0.121
0.002*
0.178
0.337

จากตารางที 32 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
5.3 สมมติฐานที 3 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มี ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว
สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
5.3.1 สมมติฐานที 3.1 ปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ทีเลือกใช้
บริ การ สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
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5.3.1.1 สมมติฐานที 3.2.1 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ
ตารางที 33 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ
(n = 400)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.176
1.126
0.846
1.746
3.568

0.809
0.303
0.382
0.192
0.076

จากตารางที 33 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
5.3.1.2 สมมติฐานที 3.1.2 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
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ตารางที 34 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.029
0.061
0.210
11.421
5.451

1.000
0.898
0.665
0.001*
0.027*

จากตารางที 34 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ บุคลิกภาพ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตร
ต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ และการ
เรี ยนรู ้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตรต่างประเทศ
5.3.1.3 สมมติฐานที 3.1.3 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ
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ตารางที 35 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.504
2.484
1.711
4.995
1.675

1.000
0.220
0.369
0.034*
0.369

จากตารางที 35 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ บุ ค ลิ กภาพ มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ พฤติ กรรมการใช้บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดิ นทาง
ต่างประเทศ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การ
เรี ยนรู้ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงินโอน
ต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นบริ ก ารซื อธนบัต ร
ต่างประเทศ
5.3.1.4 สมมติฐานที 3.1.4 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก
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ตารางที 36 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

16.929
0.430
10.297
21.749
9.478

0.001*
0.522
0.002*
0.001*
0.003*

จากตารางที 36 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านโอนเงิ นระหว่างประเทศ – โอนออก อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ได้แก่ การเรี ยนรู ้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตร
ต่างประเทศ
5.3.1.5 สมมติฐานที 3.1.5 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า
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ตารางที 37 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.504
42.436
61.600
4.995
1.675

1.000
0.001*
0.001*
0.034*
0.369

จากตารางที 37 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ การรับรู ้ การเรี ยนรู้ และบุคลิกภาพ มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
โอนเงิ นระหว่างประเทศ – โอนเข้า อย่า งมี นัย สําคัญที ระดับ 0.05 แต่ปัจจัย ด้า นจิ ตวิท ยา ได้แก่
แรงจูงใจ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นบริ ก ารซื อธนบัต ร
ต่างประเทศ
5.3.2 สมมติฐานที 3.2 ปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยา มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน
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ตารางที 38 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน
(n = 385)
ปั จจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

3.081
15.196
18.610
30.556
10.247

0.089
0.001*
0.002*
0.001*
0.001*

จากตารางที 38 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ การรับรู ้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
ความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
5.3.3 สมมติฐานที 3.3 ปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยา มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านมูลค่าธุรกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง
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ตารางที 39 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

88.106
27.922
31.654
62.629
7.723

0.001*
0.002*
0.001*
0.001*
0.052

จากตารางที 39 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ และ บุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว
ด้านมูลค่าธุ รกรรมที ใช้บริ การในแต่ละครัง อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านจิ ตวิทยา
ได้แ ก่ ทัศ นคติ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํ า นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นบริ ก ารซื อธนบัต ร
ต่างประเทศ
5.3.4 สมมติฐานที 3.4 ปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านธนาคารทีเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ สามารถ
แบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
5.3.4.1 สมมติฐานที 3.4.1 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้า นการเลื อกใช้บ ริ ก ารด้ านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ ที ธนาคาร
กรุ งเทพฯ
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ตารางที 40 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งเทพฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.452
2.230
1.536
18.943
1.503

1.000
0.216
0.369
0.001*
0.620

จากตารางที 40 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ บุ ค ลิ ก ภาพ ความสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้าน
ธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 แต่
ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งเทพฯ
5.3.4.2 สมมติฐานที 3.4.2 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้ า นการเลื อ กใช้ บ ริ การด้ า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ ที
ธนาคารกรุ งไทยฯ
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ตารางที 41 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งไทยฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

1.481
5.073
7.864
13.659
8.219

0.631
0.043
0.010*
0.001*
0.009*

จากตารางที 41 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ การเรี ยนรู ้ บุ คลิ ก ภาพ และทัศ นคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้บริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานัก งานเขตสะพานขาว ด้าน
การเลื อกใช้บริ การด้า นธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ ที ธนาคารกรุ งไทยฯ อย่า งมี
นัยสําคัญทีระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ และ การรับรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งไทยฯ
5.3.4.3 สมมติฐานที 3.4.3 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิ กร
ไทยฯ
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ตารางที 42 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกสิ กรไทยฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.176
1.126
0.846
0.413
3.568

0.809
0.303
0.382
0.585
0.076

จากตารางที 42 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาวด้ า นการเลื อ กใช้ บ ริ การด้ า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ ที
ธนาคารกรุ งไทยฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
5.3.4.4 สมมติฐานที 3.4.4 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทย
พาณิ ชย์ฯ
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ตารางที 43 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

8.345
15.298
0.130
2.261
0.213

0.003*
0.001*
0.753
0.157
0.636

จากตารางที 43 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ แรงจูงใจ และการรับรู้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การ
ด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ
0.05 แต่ปัจจัยด้านจิ ตวิทยา ได้แก่ การเรี ยนรู้ บุคลิ กภาพ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
5.3.4.5 สมมติฐานที 3.4.5 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาฯ
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ตารางที 44 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.504
2.484
1.711
4.995
1.675

1.000
0.220
0.369
0.034*
0.369

จากตารางที 44 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ บุ ค ลิ กภาพ มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ พฤติ กรรมการใช้บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้าน
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
5.3.5 สมมติฐานที 3.5 ปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
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ตารางที 45 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
1. แรงจูงใจ
2. การรับรู้
3. การเรี ยนรู้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

F2

Sig

0.262
2.146
0.557
1.173
0.051

0.992
0.709
0.968
0.883
1.000

จากตารางที 45 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
5.3.6 สมมติฐานที 3.6 ปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
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ตารางที 46 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
(n = 385)
ปัจจัยด้านจิตวิทยา

F2

Sig

1. แรงจูงใจ
0.000
0.991
2. การรับรู้
22.432
0.001*
3. การเรี ยนรู้
7.773
0.006*
4. บุคลิกภาพ
3.685
0.065
5. ทัศนคติ
0.000
0.984
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที 46 แสดงการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา
ได้แก่ การรับรู ้ การเรี ยนรู้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่ างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นแหล่ ง ข้อ มูล อย่า งมี
นัยสําคัญที ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านจิ ตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ บุคลิ กภาพ และทัศ นคติ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ ก ับพฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
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บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การศึ ก ษาพฤติ กรรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศกับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
การศึกษาค้นคว้าครังนี ศึกษาจากกลุ่มลูกค้าทีมาใช้บริ การเกี ยวกับ การซื อ ขายเงินตรา
ต่างประเทศ การซื อ ขาย เช็คเดินทางต่างประเทศ การซื อ ขาย ดร๊ าฟต์ และการโอนเงินระหว่าง
ประเทศ จํานวน 385 คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน ซึ งเป็ นคําถามปลายปิ ด โดยมี
คําตอบให้เลือกหลายคําตอบ ผูต้ อบสามารถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียวเท่านัน รวมทังหมด 6 ข้อ
ตอนที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับ ปั จจัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด ทีส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขต
สะพานขาว แบ่งเป็ น 7 ด้านประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านการสร้างและนําเสนอปั จจัยทางกายภาพ
โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิ
เคิร์ท (Likert scale) โดยให้เลือกคําตอบได้เพียงคําตอบเดียว มีขอ้ คําถามทังหมด 49 ข้อ
ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยจิตวิทยา ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขตสะพานขาว แบ่งเป็ น 5 ด้าน
ประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และด้านทัศนคติ โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยให้
เลือกคําตอบได้เพียงคําตอบเดียว มีขอ้ คําถามทังหมด 29 ข้อ
ตอนที 4 แบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่าง
ประเทศกับ บมจ.ธนาคาร กรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว จํานวน 7 ข้อ โดยใช้แบบสอบถาม
ที ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ นตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจ ัย เป็ นคํา ถามมี ร ะดับ การวัด ข้อ มู ล ประเภทต่ า งๆ
ประกอบด้วยคําถามทีมีหลายคําตอบให้เลือก จํานวน 6 ข้อ และคําถามปลายเปิ ด จํานวน 1 ข้อ
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หลังจากสร้างแบบสอบถามเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั นําเสนออาจารย์ทีปรึ กษาสารนิ พนธ์
และอาจารย์ผเู้ ชียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเทียงตรง รับข้อเสนอมาปรับปรุ งแล้วจึงนําไปทดลอง
ใช้ กับ กลุ่ ม ที ไม่ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง จํา นวน 30 คน นํา มาวิเคราะห์ หาค่ า ความเชื อมัน ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ปรากฏว่าแบบสอบถามทีแจกไป
จํานวน 385 ชุ ด ได้คืนมา 385 ชุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 100.00 และเมื อตรวจสอบความสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถามแล้วพบว่า เป็ นแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้
จํานวน 385 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามทีได้รับคืน
ในการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ผูว้ ิจ ัย ได้ด ํา เนิ น การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้เครื องคอมพิ ว เตอร์
โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS/PC+ มีรายละเอียดดังนี
1. หาค่าความถีและร้อยละ เพือทราบปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้
บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า ง ประเทศกับ บมจ.ธนาคาร กรุ งไทย ในสํานักงานเขต
สะพานขาว
2. หาค่าเฉลี ย เพือทราบปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขตสะพาน
ขาว และ ปั จจัย จิ ตวิท ยา ที ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขตสะพานขาว
3. หาค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน เพือทราบการกระจายของข้อมูล
4. ทดสอบสมมติ ฐาน ด้วยค่าสถิ ติไคสแควร์ (Chi-Square, F2) เพื อหาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขตสะพาน
ขาว และ ปั จจัย จิ ตวิท ยาที ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ แลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในเขตสะพานขาว กับ พฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและเงินโอนต่าง ประเทศกับ บมจ.ธนาคาร กรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ที
ระดับความเชือมัน 95% สําหรับผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอตามขันตอนดังนี
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1. สรุ ปผลการวิจัย
1.1 ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีสถานภาพโสด และ หย่า
ร้าง มีการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มี อาชี พพนักงาน / ลู กจ้างบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี ยต่อเดื อน
10,000 - 30,000 บาท
1.2 ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นแล้ว พบว่า ผู้ใ ช้ บ ริ การให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน และปานกลาง 3 ด้าน โดยให้ความสําคัญในด้านการสร้างและ
นําเสนอปั จจัยทางกายภาพมากทีสุ ด ให้ความสําคัญในด้านบุคลากร อยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้
ความสําคัญในด้านราคาน้อยทีสุ ด
1.2.1 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและโอนเงิ น ต่ า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านผลิ ตภัณฑ์โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก 6 ข้อ ปานกลาง 1 ข้อ และน้อยทีสุ ด 1 ข้อ โดยให้
ความสําคัญในเรื องสามารถสังจองธนบัตรได้ล่วงหน้ามากทีสุ ด ให้ความสําคัญในเรื องสามารถ
เลือกชนิด ของธนบัตรได้ อยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื องการรองรับการชําระเงิน
ด้วยบัตรเครดิตน้อยทีสุ ด
1.2.2 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญ ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและโอนเงิ น ต่ า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ความสํา คัญอยู่ใ นระดับปานกลางทุ ก ข้อ โดยให้ค วามสําคัญในเรื องอัตรา
แลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศมีความเหมาะสมมากทีสุ ด ให้ความสําคัญในเรื องค่าธรรมเนียมใน
การซื อ/ขาย เชคเดิ นทางต่างประเทศมีความเหมาะสม และ ค่าธรรมเนี ยมในการทําธุ รกรรมด้าน
โอนเงิ นด่วน มีความเหมาะสมอยู่ในอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื องค่าธรรมเนี ยมใน
การซื อ/ขาย ตัวเงินต่างประเทศมีความเหมาะสมน้อยทีสุ ด
1.2.3 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญ ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและโอนเงิ น ต่ า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านสถานทีให้บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นราย
ข้อ แล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญ อยู่ใ นระดับ มาก 2 ข้อ และ ปานกลาง 4 ข้อ โดยให้
ความสําคัญในเรื องอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีความเหมาะสมมากทีสุ ด ให้ความสําคัญ
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ในเรื องค่าธรรมเนี ยมในการซื อ/ขาย เชคเดินทางต่างประเทศมีความเหมาะสม และ ค่าธรรมเนี ยม
ในการทําธุ รกรรมด้านโอนเงินด่วน มีความเหมาะสมอยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญใน
เรื องค่าธรรมเนียมในการซื อ/ขาย ตัวเงินต่างประเทศมีความเหมาะสมน้อยทีสุ ด
1.2.4 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญ ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและโอนเงิ น ต่ า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และ ปานกลาง 4 ข้อ โดยให้
ความสําคัญในเรื องมีอตั ราแลกเปลียนพิเศษในกรณี ทีทําธุ รกรรมมูลค่าสู งมากทีสุ ด ให้ความสําคัญ
ในเรื องมีบริ การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางโทรศัพท์อยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื อง
มีพนักงานธนาคารออกไปแนะนําบริ การ และ มีจดหมายตรง หรื อโทรศัพท์เชิญชวนลูกค้าให้มาใช้
บริ การน้อยทีสุ ด
1.2.5 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํ า คัญ ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและโอนเงิ น ต่ า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านกระบวนการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ และ ปานกลาง 4 ข้อ โดยให้ความสําคัญใน
เรื องมีการให้บริ การทีรวดเร็ ว มากทีสุ ด ให้ความสําคัญในเรื องมีการให้บริ การทีไม่ผิดพลาดอยู่ใน
อันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื องกฎเกณฑ์และเงือนไขการให้บริ การมีความเหมาะสม
น้อยทีสุ ด
1.2.6 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญ ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและโอนเงิ น ต่ า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบุคลากรโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื อง
ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ของพนักงานมากทีสุ ด ให้ความสําคัญในเรื องความน่ าเชื อถือ
ของพนัก งานที ให้บ ริ ก ารอยู่ใ นอันดับ รองลงมา และให้ค วามสํา คัญในเรื องมี จาํ นวนพนัก งาน
เพียงพอในการให้บริ การน้อยทีสุ ด
1.2.7 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํ า คัญ ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและโอนเงิ น ต่ า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการสร้างและนําเสนอปัจจัยทางกายภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด 3 ข้อ มาก 1 ข้อ และ
ปานกลาง 2 ข้อ โดยให้ ค วามสํา คัญ ในเรื องภาพพจน์ แ ละชื อเสี ย งของธนาคารมากที สุ ด ให้
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ความสําคัญในเรื องความน่าเชือถือของธนาคาร และ ความมันคงปลอดภัยของธนาคารอยูใ่ นอันดับ
รองลงมา และให้ความสําคัญในเรื องพนักงานแต่งกายตามประเพณี ในวันสําคัญ เช่นวันสงกรานต์,
วันลอยกระทง และวันขึนปี ใหม่นอ้ ยทีสุ ด
1.3 ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยู่ใน
ระดับมาก 4 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยให้ความสําคัญด้านทัศนคติมากทีสุ ด ให้ความสําคัญใน
ด้านการเรี ยนรู ้อยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในด้านแรงจูงใจน้อยทีสุ ด
1.3.1 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้านจิ ตวิทยาที มี ผลต่ อการตัดสิ น ใจใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านแรงจูงใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับ มาก 2 ข้อ และ ปานกลาง 4 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องตังอยูใ่ นทําเลที
สะดวกในการติดต่อมากทีสุ ด ให้ความสําคัญในเรื องมีกาํ ไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนอยู่ใน
อันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื องเพือน หรื อญาติแนะนําให้ใช้บริ การน้อยทีสุ ด
1.3.2 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้านจิ ตวิทยาที มี ผลต่อการตัดสิ น ใจใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้า นการรั บ รู ้ อยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับ มาก 3 ข้อ และ ปานกลาง 2 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องพนักงานมีมนุษย
สัมพันธ์ดีพร้อมและเต็มใจให้บริ การมากทีสุ ด ให้ความสําคัญในเรื องได้รับบริ การทีตรงตามความ
ต้องการอยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื องระเบียบขันตอนต่างๆในการใช้บริ การไม่
ยุง่ ยากน้อยทีสุ ด
1.3.3 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้านจิ ตวิทยาที มี ผลต่อการตัดสิ น ใจใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้า นการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญอยู่ในระดับมากทุ กข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องเหมาะสมกับครอบครัวทีมีสมาชิ ก
ศึกษาหรื อทํางานอยูต่ ่างประเทศมากทีสุ ด ให้ความสําคัญในเรื องเหมาะสมกับธุ รกิจนําเข้า-ส่ งออก
สิ นค้าระหว่างประเทศอยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื องในช่ วงเทศกาลจะมีคนใช้
บริ การเป็ นจํานวนมาก และอัตราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงบ่อยน้อยทีสุ ด
1.3.4 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้านจิ ตวิทยาที มี ผลต่อการตัดสิ น ใจใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํา นัก งานเขต
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สะพานขาว ด้านบุ คลิ กภาพ อยู่ใ นระดับมาก เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด 1 ข้อ มาก 3 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื อง
ความมีชือเสี ยง และภาพพจน์ของธนาคารมากทีสุ ด ให้ความสําคัญในเรื องพนักงานให้การดูแล
ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริ การอยู่ในอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื อง
ธนาคารมีทาํ เลทีตังเหมาะสมต่อการเดินทางไปใช้บริ การ มีสาขากระจายตัวอย่างเหมาะสมต่อความ
ต้องการใช้นอ้ ยทีสุ ด
1.3.5 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้ค วามสํา คัญต่อปั จจัย ด้านจิ ตวิทยาที มี ผลต่อการตัดสิ น ใจใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้า นทัศ นคติ อยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ แล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยให้ความสําคัญในเรื องคุณภาพของธนบัตรต่างประเทศของ
ธนาคารมีมากกว่าของซุ ปเปอร์ ริชโดยภาพรวม และความรับผิดชอบในความถูกต้องของธนบัตร
ต่างประเทศจากธนาคารมี มากกว่าจากซุ ป เปอร์ ริชมากที สุ ด ให้ความสํา คัญในเรื องได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้บริ การอยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในเรื องมีบริ การหลากหลายตรง
ตามความต้องการน้อยทีสุ ด
1.4 ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก มาใช้บริ การ 1 – 2
ครั งต่อเดื อน ทําธุ รกรรมทีใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศในแต่ละครั ง
มู ล ค่ า 10,000 – 50,000 บาท ใช้ บ ริ การด้ า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศที
ธนาคารกรุ งไทย ใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศเพือวัตถุประสงค์ในทาง
ธุ รกิ จ และ ทราบข้อมูลการขอใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและโอนเงิ นต่างประเทศจากพนักงาน
ธนาคาร
1.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว
สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
1.5.1 สมมติฐานที 1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ทีเลือกใช้
บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานเป็ นดังนี
1.5.1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
และ อาชี พ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ
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กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ แต่ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และ รายได้เฉลียต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ
1.5.1.2 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา
อาชี พ และ รายได้เฉลียต่อเดื อน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตร
ต่างประเทศ แต่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ไม่มีความสัม พันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
1.5.1.3 ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และ รายได้เ ฉลี ยต่ อเดื อ น มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
บริ การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ
1.5.1.4 ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เฉลี ยต่ อ เดื อ น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ
แลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
โอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก
1.5.1.5 ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และ รายได้เ ฉลี ยต่ อเดื อ น มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
โอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า
1.5.2 สมมติฐานที 1.2 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านความถี ทีมาใช้บริ การต่อเดื อน พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ รายได้เฉลียต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน
1.5.3 สมมติฐานที 1.3 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
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สะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลียต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านมูลค่าธุรกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง
1.5.4 สมมติฐานที 1.4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านธนาคารทีเลื อกใช้บริ การด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานเป็ นดังนี
1.5.4.1 ปั จจั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ และ อาชี พ มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่ า งประเทศ ที ธนาคารกรุ ง เทพฯ แต่ ปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลียต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลือกใช้
บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ
1.5.4.2 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อ
เดื อน มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลื อกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งไทยฯ แต่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพ และ
ระดับ การศึ ก ษา ไม่มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลื อกใช้บริ การด้าน
ธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งไทยฯ
1.5.4.3 ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และ รายได้เ ฉลี ยต่ อเดื อ น มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
การเลือกใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิ กรไทยฯ
1.5.4.4 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้เฉลียต่อเดื อน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยนและ
เงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การ
ด้ า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศ ที ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ฯ แต่ ปั จ จัย ด้ า น
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ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและ
เงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การ
ด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
1.5.4.5 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ และ
รายได้เฉลี ยต่อเดื อน มี ค วามสัม พันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้าน
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ แต่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ได้แก่ ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้าน
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
1.5.5 สมมติฐานที 1.5 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านวัตถุ ประสงค์ในการใช้บริ การ พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึ ก ษา อาชี พ รายได้เฉลี ยต่อเดื อน ไม่มีความสัม พันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
1.5.6 สมมติฐานที 1.6 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านแหล่ ง ข้อมู ล พบว่า ปั จจัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และ รายได้เ ฉลี ยต่ อเดื อ น มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
แหล่ งข้อมูล แต่ปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ไม่มีความสั มพันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
สมมติฐานที 2 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
1.5.2 สมมติ ฐ านที 2.1 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
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สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
ทีเลือกใช้บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานเป็ นดังนี
1.5.2.1 ปั จจัยด้า นส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายธนบัตรต่างประเทศ แต่ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
กระบวนการ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นบริ ก ารขายธนบัต ร
ต่างประเทศ
1.5.2.2 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิน
โอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตร
ต่างประเทศ แต่ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานทีให้บริ การ และ
ด้านกระบวนการ ไม่มี ความสัม พันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้บ ริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํ า นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นบริ ก ารซื อธนบัต ร
ต่างประเทศ
1.5.2.3 ปั จจัยด้า นส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้า นสถานที ให้บ ริ ก าร ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นกระบวนการ และด้า นบุ ค ลากร ไม่ มี
ความสัมพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ
1.5.2.4 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิน
โอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงิ น ระหว่า ง
ประเทศ – โอนออก แต่ ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นสถานที
ให้บริ การ และด้านกระบวนการ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยน
และเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อ
ธนบัตรต่างประเทศ
1.5.2.5 ปั จจัย ด้านส่ ว นผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านสถานที ให้บ ริ ก าร มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า แต่ปัจจัยด้าน
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ส่ ว นผสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด ด้า น
กระบวนการ และด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตร
ต่างประเทศ
1.5.3 สมมติ ฐ านที 2.2 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นความถี ที มาใช้บ ริ ก ารต่ อ เดื อน พบว่า ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานทีให้บริ การ และด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน แต่ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตรต่างประเทศ
1.5.4 สมมติ ฐ านที 2.3 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้
บริ การในแต่ละครัง
1.5.5 สมมติ ฐ านที 2.4 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นธนาคารที เลื อ กใช้บ ริ ก ารด้า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่างประเทศ ผลการทดสอบสมมติฐานเป็ นดังนี
1.5.5.1 ปั จจั ย ด้ า นส่ วนผสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ที ธนาคารกรุ งเทพฯ แต่ปัจจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
สถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
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สํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งเทพฯ
1.5.5.2 ปั จจัยด้า นส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งไทยฯ
1.5.5.3 ปั จจัยด้า นส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้า นการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกสิ กรไทยฯ
1.5.5.4 ปั จจัยด้า นส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการส่ ง เสริ มการตลาด และด้า นบุคลากร มี ค วามสัม พันธ์ กบั พฤติ กรรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
การเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ แต่ปัจจัย
ด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านสถานทีให้บริ การ และด้านกระบวนการ ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
1.5.5.5 ปั จจัยด้า นส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้ า นสถานที ให้ บ ริ การ ด้ า นการส่ ง เสริ มการตลาด ด้ า นกระบวนการ ด้ า นบุ ค ลากร ไม่ มี
ความสัมพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
1.5.6 สมมติ ฐ านที 2.5 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นวัตถุ ป ระสงค์ใ นการใช้บ ริ ก าร พบว่า ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
กระบวนการ ด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
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โอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การ
1.5.7 สมมติ ฐ านที 2.6 ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่ งข้อมูล พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว
ด้า นแหล่ ง ข้อ มู ล แต่ ปั จ จัย ด้า นส่ ว นผสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ด้ า นสถานที ให้ บ ริ ก าร ด้า น
กระบวนการ และด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
สมมติฐานที 3 ปั จจัยด้านจิตวิทยา มี ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว
สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ดงั นี
1.5.8 สมมติ ฐานที 3.1 ปั จจัย ด้านจิ ตวิท ยา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ทีเลือกใช้
บริ การ ผลการทดสอบสมมติฐานเป็ นดังนี
1.5.8.1 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ
และทัศ นคติ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นบริ ก ารขายธนบั ต ร
ต่างประเทศ
1.5.8.2 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ บุคลิกภาพ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซือธนบัตรต่างประเทศ แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ
การรับรู้ และการเรี ยนรู ้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตร
ต่างประเทศ
1.5.8.3 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ บุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การขายเช็คเดินทางต่างประเทศ แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้
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การเรี ยนรู้ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่ า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นัก งานเขตสะพานขาว ด้า นบริ ก ารซื อธนบัต ร
ต่างประเทศ
1.5.8.4 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และ
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงิ นระหว่างประเทศ – โอนออก แต่
ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู ้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียน
และเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านบริ การซื อ
ธนบัตรต่างประเทศ
1.5.8.5 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ การเรี ยนรู้ และบุคลิกภาพ มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า แต่ปัจจัยด้าน
จิ ตวิท ยา ได้แก่ แรงจู ง ใจ และทัศ นคติ ไม่มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
บริ การซื อธนบัตรต่างประเทศ
1.5.9 สมมติ ฐานที 3.2 ปั จจัย ด้านจิ ตวิ ท ยา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อเดือน พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ การเรี ยนรู้
บุคลิกภาพ และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านความถีทีมาใช้บริ การต่อ
เดื อน ปั จจัยด้านจิ ตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้าน
บริ การซือธนบัตรต่างประเทศ
1.5.10 สมมติ ฐานที 3.3 ปั จจัย ด้านจิ ตวิท ยา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรมทีใช้บริ การในแต่ละครัง พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ
การรับรู้ การเรี ยนรู้ และ บุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านมูลค่าธุ รกรรม
ทีใช้บริ การในแต่ละครัง แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
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ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านบริ การซื อธนบัตรต่างประเทศ
1.5.11 สมมติ ฐานที 3.4 ปั จจัย ด้านจิ ตวิท ยา มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านธนาคารทีเลื อกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานเป็ นดังนี
1.5.11.1 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านการเลื อกใช้บ ริ ก ารด้านธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ ที ธนาคาร
กรุ งเทพฯ แต่ ปั จจัยด้านจิ ตวิท ยา ได้แก่ แรงจู ง ใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ และทัศนคติ ไม่มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งเทพฯ
1.5.11.2 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การเรี ยนรู้ บุคลิ กภาพ และทัศนคติ มี
ความสัมพันธ์ ก ับพฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่างประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งไทยฯ แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ และ การรับรู้ ไม่มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งไทยฯ
1.5.11.3 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ
และทัศ นคติ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาวด้านการเลื อกใช้บริ การด้าน
ธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกสิ กรฯ
1.5.11.4 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ และการรับรู้ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การเรี ยนรู้ บุคลิ กภาพ และทัศนคติ ไม่มี
ความสั มพันธ์ ก ับพฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.
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ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศ ทีธนาคารไทยพาณิ ชย์ฯ
1.5.11.5 ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ บุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ทีธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาฯ แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านการเลือกใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ ที
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยาฯ
1.5.12 สมมติ ฐานที 3.5 ปั จจัย ด้านจิ ตวิท ยา มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นักงานเขต
สะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้
การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียน
และเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านวัตถุประสงค์
ในการใช้บริ การ
1.5.13 สมมติ ฐานที 3.6 ปั จจัย ด้านจิ ตวิท ยา มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ การเรี ยนรู้ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล แต่ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และ
ทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ
กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ด้านแหล่งข้อมูล
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2. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว มีประเด็นทีสามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี
2.1 ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ ก ารธุ รกิ จแลกเปลี ยนและโอนเงิ นต่า งประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย ในสํา นัก งานเขต
สะพานขาว โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นแล้ว พบว่ า ผู้ใ ช้ บ ริ การให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน และปานกลาง 3 ด้าน โดยให้ความสําคัญในด้านการสร้างและ
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นําเสนอปัจจัยทางกายภาพมากทีสุ ด ให้ความสําคัญในด้านบุคลากร อยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้
ความสําคัญในด้านราคาน้อยทีสุ ด สอดคล้องกับ นาวี ธี ระชาญณรงค์ (2522) ทีทําการศึกษาเรื อง
การศึกษาความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การธนาคารใน เขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึ กษาพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การมักประสบปั ญหาต่าง ๆ กับธนาคารพาณิ ชย์ ทีสําคัญทีสุ ดได้แก่ปัญหาด้านบุคลากร
โดยเฉพาะอย่า งยิ งการแสดงออกของพนัก งานธนาคารต่ อ ผู้ใ ช้บ ริ ก ารซึ งสาเหตุ ใ หญ่ ท ํา ให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความไม่พอใจ ปั ญหาอืนๆได้แก่ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ ของธนาคารพาณิ ชย์
บางอย่างก่อให้เกิดความยุง่ ยากต่อผูใ้ ช้บริ การมาก นอกจากนี ยังพบว่าสิ งจูงใจทีทําให้ผบู้ ริ การนิ ยม
มาใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็ ว และความมันคงปลอดภัยของธนาคาร และ
ไม่สอดคล้องกับขวัญเนตร คุณะวรรณธร (2551) ได้ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
เลือกสมัครบัตรเครดิตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าให้ความสําคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดทุกด้านในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านราคาเป็ นอันดับ 1 รองลงมาคือ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
2.2 ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลี ยนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยู่ใน
ระดับมาก 4 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยให้ความสําคัญด้านทัศนคติมากทีสุ ด ให้ความสําคัญใน
ด้านการเรี ยนรู ้อยูใ่ นอันดับรองลงมา และให้ความสําคัญในด้านแรงจูงใจน้อยทีสุ ด อาจเพราะว่าผล
ต่อการตัดสิ นใจซื อได้รับอิทธิพลจากปั จจัยภายใน ทีจะเข้ามาเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภค อันได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ และทัศนคติ จากการศึกษาพบว่า
ทัศ นคติ เป็ นปั จจัย ที สํา คัญที สุ ด สอดคล้องกับ ศุ ก ร เสรี รัตน์ (2544) ที กล่ า วว่า โดยทัวไปแล้ว
ทัศนคติเป็ นเรื องของผลกระทบทีเกิดจากอารมณ์ ของบุคคลทีมีต่อสิ งใด ๆ ไม่ใช่เรื อง่ ายเลยทีจะ
สามารถเข้าถึงพืนฐานอารมณ์ของบุคคลทัวไปได้ เพราะไม่อาจสังเกตเห็นได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมทีแสดงออกมาให้เห็นเป็ นผลมาจากทัศนคติทีแตกต่างกัน ซึ งพฤติกรรมทีแสดงออกมา
อาจจะเป็ นเครื องชักนํา ที ดี หรื อไม่ดีข องทัศนคติ ก็ไ ด้ ฉะนัน จึ งต้องพยายามที จะเข้า ใจทัศนคติ
เพราะทัศนคติจะเป็ นตัวชักนําไปสู่ การกระทําทีเกิดขึน ทุก ๆ วันของผูบ้ ริ โภค
2.3 ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การธุ ร กิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ในเรื อง
การขายเช็ คเดิ นทางต่างประเทศ การโอนเงิ นระหว่างประเทศ – โอนออก การโอนเงิ นระหว่า ง
ประเทศ – โอนเข้า ความถีในการใช้บริ การ มูลค่าธุ รกรมทีใช้บริ การด้านธรกิจแลกเปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศแต่ละครัง การใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกับธนาคาร
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กสิ กรฯ นันหมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การทีมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน
จะมีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นต่างกัน ดังที George E.Belch and Michael A.Belch (2005) กล่าวว่า
เพศเป็ นตัวแปรทีมีความสําคัญในเรื องของพฤติกรรมในการบริ โภคมาก บุคคลทีมีอายุแตกต่างกัน
จะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การทีแตกต่างกัน สถานภาพสมรส โสด หย่าร้าง หรื อเป็ นหม้าย
ซึงในอดีตถึงปัจจุบนั เป็ นเป้ าหมายทีสําคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และ
มีความสําคัญมากยิงขึนในส่ วนทีเกียวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ และ
พฤติกรรมการซื อที แตกต่างกัน ผูท้ ีมี การศึกษาสู งมีแนวโน้มทีจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพดี
มากกว่าผูท้ ีมีการศึกษาตํา เนื องจากผูท้ ีมีการศึกษาสู งจะมีอาชี พทีสามารถสร้างรายได้สูงกว่าผูท้ ีมี
การศึกษาตํา จึงมีแนวโน้มทีจะบริ โภคสิ นค้าทีมีคุณภาพมากกว่า อาชี พของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่
ความจําเป็ นและความต้องการสิ นค้าและบริ การทีแตกต่างกัน และ สถานภาพทางเศรษฐกิ จของ
บุคคลจะกระทบต่อสิ นค้าและบริ การทีเขาตัดสิ นใจซื อ สถานภาพเหล่านี ประกอบด้วย รายได้ การ
ออมทรัพย์ อํานาจการซือ และทัศนคติเกียวกับการจ่ายเงิน
2.4 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ซึ งจาก
ผลการวิจยั พบว่าปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดนัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีให้บริ การ การ
ส่ งเสริ มการตลาด กระบวนการ บุคลากร และการสร้างและนําเสนอปั จจัยทางกายภาพ ส่ วนใหญ่
ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศกั บ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ซึ งสอดคล้องกับ สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543) ทีได้ให้
กล่าวไว้วา่ ผูป้ ระกอบการจะทําธุ รกิ จได้หลังจากเลื อกตลาดเป้ าหมายแล้ว จะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์
(Product) มาเสนอขาย ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าจเป็ นสิ งที มี ต ัว ตน เรี ย กว่า สิ น ค้า (Goods) หรื อ บริ ก าร
(Service) ทีไม่มีตวั ตน แต่ทาํ ให้ลูกค้าเป้ าหมายพอใจได้ ผลิตภัณฑ์เป็ นองค์ประกอบหนึ งในส่ วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็ นองค์ประกอบทีกิจการสามารถควบคุมเปลียนแปลงได้ แต่
กิจการจะเปลียนแปลงให้เป็ นทีถูกใจตลาดเป้ าหมาย และทําให้กิจการบรรลุวตั ถุประสงค์ จะต้องทํา
ความรู ้จกั กับส่ วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดี เพือสามารถเลือกประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับแรงจูงใจและพฤติกรรมการซื อของตลาดเป้ าหมายได้ นอกจากนี สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543)
ยังกล่าวอีกว่า ในมุมมองของลูกค้า การตังราคามีผลเป็ นอย่างมากต่อการตัดสิ นใจซื อบริ การของ
ลูกค้า และราคาของการบริ หารเป็ นปั จจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพทีจะได้รับ กล่าวคือราคาสู ง
คุณภาพในการบริ การน่าจะสู งด้วย ทําให้มโนภาพหรื อความคาดหวังของลูกค้าต่อบริ การทีจะได้รับ
สู งด้วย แต่ผลทีตามมาคือ บริ การต้องมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ ในขณะทีการ
ตังราคาตํา ลูกค้ามักคิดว่าจะได้รับบริ การทีมีคุณภาพด้อยตามไปด้วย ซึ งถ้าหากตํามาก ๆ ลูกค้า
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อาจจะไม่ใช้บริ การได้ เนืองจากไม่กล้าเสี ยงต่อบริ การทีจะได้รับ ดังนันการตังราคาในธุ รกิจบริ การ
เป็ นเรื องทีซับซ้อนยากกว่าการตังราคาของสิ นค้ามาก ซึ งผูบ้ ริ หารต้องไม่ลืมว่า ราคาก็จะเป็ นเงินที
ลูกค้าต้องจ่ายออกไปเพือรับบริ การกับธุรกิจหนึง ๆ ดังนันการทีธุ รกิจตังราคาไว้สูง ก็หมายความว่า
ลูกค้าทีมาใช้บริ การก็ตอ้ งจ่ายเงินสู งด้วย ผลทีตามมาก็คือลูกค้าจะมีการเปรี ยบเทียบราคากับคู่แข่ง
หรื อ อย่า งน้อ ยจะเปรี ย บเที ย บกับ ความคุ ้ม ค่ า กับ สิ งที จะได้รั บ ในเรื องของสถานที ให้บ ริ ก าร
สอดคล้องกับ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549) ทีกล่าวไว้วา่ ความสําคัญของการจัดจําหน่าย คือ การเข้า
มาพัฒนาและช่ วยเหลือในการแลกเปลียน ซึ งหมายถึงการซื อและการขายสิ นค้า เพราะในปั จจุบนั
ไม่ใช่ผลิตเพียงเพือบริ โภคเท่านัน แต่จะมีผลผลิตส่ วนเกินเพือนําไปแลกเปลียนเป็ นเงินมาเพือใช้ซือ
สิ นค้าและบริ การอืน ดังนันการจัดจําหน่ายจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 2 ฝ่ าย คือ ทังผูซ้ ื อและผูข้ าย
การส่ งเสริ มการตลาด สอดคล้องกับ สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2543 ) ทีกล่าวไว้วา่ การส่ งเสริ มการตลาด
เป็ นการทําให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคของเราเกิดความสนใจในตัวสิ นค้า ซึ งสิ งนีเองก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
บริ โภคทีแตกต่างกัน กระบวนการเป็ นสิ งสําคัญเช่นกัน ดังคํากล่าวทีว่า กระบวนการให้บริ การ เป็ น
ส่ วนประสมทางการตลาดทีมีความสําคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานทีมีประสิ ทธิ ภาพหรื อเครื องมือ
ทัน สมัย ในการทํา ให้เ กิ ด กระบวนการที สามารถส่ ง มอบบริ ก ารที มี คุ ณ ภาพได้ เนื องจากการ
ให้บ ริ ก ารโดยทัวไปมัก จะประกอบด้ว ยหลายขันตอน ได้แก่ การต้อนรั บ การสอบถามข้อมู ล
เบืองต้น การให้บริ การตามความต้องการ การชําระเงิน เป็ นต้น ซึ งในแต่ละขันตอนต้องประสาน
เชื อมโยงกัน อย่ า งดี หากมี ข ันตอนใดไม่ ดี แ ม้แ ต่ ข ันตอนเดี ย วย่อ มทํา ให้ ก ารบริ ก ารไม่ เ ป็ นที
ประทับใจแก่ลูกค้าบุคลากร โดยพนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทังหมดในองค์กรทีให้บริ การนัน
ซึ งจะรวมตังแต่ เจ้าของ ผูบ้ ริ หาร พนักงานในทุกระดับ ซึ งบุคคลดังกล่าวทังหมดมีผลต่อคุณภาพ
ของการให้ บ ริ ก ารเจ้า ของและผูบ้ ริ ห ารมี ส่ ว นสํ า คัญ อย่า งมากในการกํา หนดนโยบายในการ
ให้บริ การ การกําหนดอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการใน
การให้บริ การ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุ งการให้บริ การ ส่ วนพนักงานผูใ้ ห้บริ การเป็ นบุคคลทีต้อง
พบปะและให้บ ริ ก ารกับ ลู ก ค้า โดยตรง และพนัก งานในส่ ว นสนับ สนุ น ก็ จ ะทํา หน้า ที ให้ก าร
สนับสนุ นงานด้านต่าง ๆ ที จะทําให้การบริ การนันครบถ้วนสมบูรณ์ จึ งเป็ นได้ว่า บุคลากร เป็ น
ปัจจัยสําคัญอย่างหนึงทีส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การของลูกค้า การสร้างและนําเสนอปั จจัยทาง
กายภาพ สิ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารของธุ รกิจบริ การ เครื องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื อง
คอมพิ วเตอร์ เครื องเอที เอ็ม เคาน์เตอร์ ใ ห้บ ริ ก าร การตกแต่ ง สถานที ล็ อบบี ลานจอดรถ สวน
ห้ อ งนํา การตกแต่ ง ป้ ายประชาสั ม พัน ธ์ แบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ สิ งเหล่ า นี เป็ นสิ งที ลู ก ค้า ใช้ เ ป็ น
เครื องหมายแทนคุ ณภาพของการให้บริ การ กล่ าวคือ ลูกค้าจะอาศัยสิ งแวดล้อมทางกายภาพเป็ น
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ปั จจัยหนึ งในการเลือกใช้บริ การ ดังนัน สิ งแวดล้อมทางกายภาพยิงดูหรู หราและสวยงามเพียงใด
บริ การน่าจะมีคุณภาพตามด้วย
แต่ทงนี
ั จากผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด บางประการทีไม่มี
ความสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ รกิ จ แลกเปลี ยนและเงิ นโอนต่า งประเทศกับ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว อาจสื บเนื องมาจาก การใช้บริ การบางประเภทนัน
เป็ นการใช้บ ริ การเพียงชัวครั งชัวคราว หรื อใช้บ ริ การนาน ๆ ครัง ไม่ไ ด้เป็ นการใช้บริ การอย่า ง
ต่อเนื อง ยาวนาน สมําเสมอ ลูกค้าจึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดย
จะเลือกใช้บริ การทีไหน เมือไรก็ได้ โดยยึดความสะดวกเป็ นหลัก หรื ออีกกรณี หนึงคือ ไม่วา่ ปั จจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดจะเป็ นอย่า งไร ก็ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
2.5 ผลการศึกษาเรื องปั จจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ปั จจัย
ทางจิ ตวิทยาที ศึ กษาคื อ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้ บุคลิ กภาพ และทัศนคติ พบว่า ปั จจัยทาง
จิตวิทยาส่ วนใหญ่ไม่มี ความสัม พันธ์ กบั พฤติ ก รรมการใช้บ ริ การธุ รกิ จแลกเปลี ยนและเงิ นโอน
ต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว ซึ งเป็ นไปได้ว่าการใช้บริ การ
นันเป็ นสิ งทีจําเป็ น ไม่ว่าปั จจัยทางจิตวิทยาเป็ นอย่างไร ก็ไม่กระทบกับพฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว
สอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ทีกล่าวว่า แรงจูงในนันมีพืนฐานมาจากความจําเป็ น กล่าวคือ
ถ้า ไม่ มีค วามจําเป็ นก็จะไม่เกิ ดแรงจูงใจและความจํา เป็ นเมือเกิ ดเป็ นความรุ นแรงขึ นในใจก็จะ
กลายเป็ นตัณหาแห่งความต้องการ และถ้าความต้องการนันไม่รุนแรงพอก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ อี ก
ประการหนึง ในการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
ในสํา นัก งานเขตสะพานขาว เป็ นการใช้เพี ย งชัวครู่ และไม่จาํ เป็ นต้องใช้บ ริ ก ารต่อเนื อง เป็ น
เวลานาน จึงทําให้ ปั จจัยทางจิตวิทยาเป็ นอย่างไร ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การ
ธุ รกิจแลกเปลี ยนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว
สอดคล้องกับ Bernstein (1999) ที กล่ าวว่า พฤติ กรรมการรับ รู้ เป็ นกระบวนการตอบสนองต่ อ
สิ งแวดล้อมทีต่อเนืองจากการรู ้สึก สัมผัสรับรู้ เป็ นกระบวนการแปลความหมายของสิ งเร้าทีผ่านเข้า
มาในกระบวนการรู ้สึก เมือเครื องรับหรื ออวัยวะรับสัมผัส สัมผัสสิ งเร้า เราจะเกิดความรู้สึกแล้วส่ ง
ความรู ้สึกนันไปตีความหรื อแปลความหมายกลายเป็ นการรับรู้ และสอดคล้องกับ ประดินนั ท์ อุปร
มัย (2540) ที กล่ า วว่า การเรี ยนรู้ คื อ การเปลี ยนแปลงของบุค คลอันมี ผลเนื องมาจากการได้รับ
ประสบการณ์โดยการเปลียนแปลงนันเป็ นเหตุทาํ ให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม
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ประสบการณ์ ที ก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรม หมายถึ ง ทังประสบการณ์ ท างตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้อม
3. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบางด้านยังอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านราคา ด้านสถานทีให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ดังนัน บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
ในสํานักงานเขตสะพานขาว ควรทําการปรับปรุ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านดังกล่าว เช่น
อาจมี การส่ งเสริ มการตลาดโดยการลดค่าธรรมเนี ย มการใช้บริ การต่าง ๆ ปรับปรุ งสถานทีให้ดู
ทันสมัย สะดวก สบาย เป็ นต้น
2. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํา นัก งานเขตสะพานขาว แสดงว่า ในความเป็ นจริ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดนันมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยใน
สํานักงานเขตสะพานขาว ดังนัน บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ควรทําการ
พัฒนาปรับปรุ งส่ วนประสมทางการตลาด ในข้อทีสัมพันธ์กบั พฤติกรรมอย่างจริ งจัง และเข้มข้น
3. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางจิตวิทยาส่ วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขต
สะพานขาว แต่ จะมี ปั จจัย ทางจิ ตวิทยาบางประการที สัม พัน ธ์ก ับพฤติ กรรมการใช้บริ การธุ รกิ จ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ดังนัน
บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว ควรทําการพัฒนาปรับปรุ งปัจจัยทางจิตวิทยา ใน
ข้อทีสัมพันธ์กบั พฤติกรรมอย่างจริ งจัง และเข้มข้น
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4. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เพิมเติมเกี ยวกับปั จจัยทางด้านต่าง ๆ ทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การธุ รกิจ
แลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว เพิมเติม
เช่น ปั จจัยด้านการสื อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) เป็ นต้น
2. ควรมีการวิจยั ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยทางด้านจิตวิทยาทีมี
ผลต่อการเลื อกใช้บริ การด้านต่าง ๆ เช่ น การใช้บริ การเคาน์เตอร์ ฝาก – ถอน, การใช้บริ การด้าน
สิ นเชือ เป็ นต้น กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทยในสํานักงานเขตสะพานขาว
3. ควรมีการวิจยั ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยทางด้านจิตวิทยาทีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ โดยศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่าง
สาขา กับสํานักงานใหญ่วา่ เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
4. ควรขยายขอบเขตเครื องมื อ ในการศึ ก ษาให้ ก ว้า งยิ งขึ น นอกเหนื อ จากการใช้
แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก
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แบบสอบถาม
เรือง ปัจจัยทีมีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่ างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใน
สํานักงานเขตสะพานขาว
คําชีแจง
1. แบบสอบถามนี เป็ นส่ วนหนึ งในการวิจยั ของวิชาการค้นคว้าอิสระ(761 660) ตามหลักสู ตรบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและ
เงินโอนต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
2. ข้อมูลแบบสอบถามทุกฉบับครังนี จะไม่นาํ เสนอหรื อเปิ ดเผยเป็ นรายบุคคล ดังนันจึ งขอความกรุ ณากรอก
แบบสอบถามตามสภาพทีเป็ นจริ งให้ครบทุกข้อ การนําเสนอจะนําเสนอผลในภาพรวม การตอบแบบสอบถามจะไม่เกิดผล
เสี ยหายใด ๆ แก่ท่าน และถือเป็ นความลับ จะนําไปใช้ประโยชน์เฉพาะกรณี ศึกษาวิจยั เท่านัน และเป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานในด้านการแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศต่อไป
3. แบบสอบถามฉบับนีแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปเกียวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาดทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและโอนเงิ น
ต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ตอนที 3 ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา ( Psychological Forces ) ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียน
และโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว
ตอนที 4 ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิ จแลกเปลียนและเงิ นโอนต่างประเทศของผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกท่านทีให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพือประโยชน์ในด้านการศึกษา ณ
โอกาสนี

นางสาวพุทธชาด จําปาศรี
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการประกอบการ
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ตอนที 1 ข้ อมูลทางทัวไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง : โปรดทําเครื องหมายถูก (9) ลงในช่อง  หรื อเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 ตํากว่า 20 ปี
 31 - 40 ปี
 51 - 60 ปี

 21- 30 ปี
 41- 50 ปี

3. สถานภาพ
 โสด
 หม้าย

 สมรส
 หย่าร้าง

4. ระดับการศึกษา
 ตํากว่ามัธยมศึกษา
 อนุปริ ญญา / ปวส.
 ปริ ญญาโท

 มัธยมศึกษา / ปวช.
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาเอก

 นักเรี ยน / นักศึกษา
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงาน / ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
 อาชีพอิสระ

 ข้าราชการ
 ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย
 รับจ้างทัวไป
 อืน ๆ ....................

 ตํากว่า 10,000 บาท
 30,001 – 50,000 บาท
 70,001 – 100,000 บาท

 10,000 – 30,000 บาท
 50,001 – 70,000 บาท
 มากกว่า100,000 บาทขึนไป

5. อาชีพ

6. รายได้เฉลียต่อเดือน

150

ตอนที 2 ปัจจัยด้ านส่ วนผสมทางการตลาดทีส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงิน
ต่ างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํ านักงานเขตสะพานขาว
กรุ ณาทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องทีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากทีสุด

ปัจจัย
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 มีประเภทธุรกรรมทีหลากหลายให้เลือกใช้บริ การ
1.2 มีการพัฒนาและปรับปรุ งบริ การให้ทนั สมัยอย่างต่อเนืองและมี
มาตรฐาน
1.3 มีสกุลเงินหลากหลายให้เลือกใช้บริ การ
1.4 มีการรับประกันความถูกต้องของธนบัตร
1.5 ความถูกต้องในการจัดทําเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน
1.6 สามารถเลือกชนิด ( Denom )ของธนบัตรได้
1.7 สามารถสังจองธนบัตรได้ล่วงหน้า
1.8 รองรับการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต
2. ด้ านราคา (Price)
2.1 อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศมีความเหมาะสม
2.2 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างประเทศมีความเหมาะสม
2.3 ค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย ตัวเงินต่างประเทศมีความเหมาะสม
2.4 ค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย เชคเดินทางต่างประเทศมีความ
เหมาะสม
2.5 ค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมด้านโอนเงินด่วน (Coinstar Money
Transfer ( CMT ) มีความเหมาะสม
3. ด้ านสถานทีให้ บริการ (Place)
3.1 ทําเลทีตังของธนาคารอยูใ่ กล้ สะดวกต่อการเดินทาง
3.2 บริ เวณทีจอดรถมีเพียงพอ
3.3 มีเคาน์เตอร์ในการให้บริ การได้สะดวก
3.4 มีจาํ นวนสาขาทีสามารถให้บริ การด้านธุรกรรมต่างประเทศมาก
3.4 บรรยากาศภายในธนาคารระหว่างทีรอการให้บริ การ

ระดับความคิดเห็น
ทีมีผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
มาก
ทีสุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีสุ ด
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ปัจจัย
3.6 มีสิงอํานวยความสะดวก เช่น ห้องนํา , หนังสื อพิมพ์ , โทรทัศน์
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
4.1 มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผา่ นสื อต่างๆ
4.2 มีพนักงานธนาคารออกไปแนะนําบริ การ
4.3 มีจดหมายตรง หรื อโทรศัพท์เชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริ การ
4.4 มีบริ การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางโทรศัพท์
4.5 มีการแจกของสมนาคุณ
4.6 มีการให้ส่วนลดและสิ ทธิพิเศษ
4.7 มีอตั ราแลกเปลียนพิเศษในกรณี ทีทําธุรกรรมมูลค่าสูง
5. ด้ านกระบวนการ (Process)
5.1 กฎเกณฑ์และเงือนไขการให้บริ การมีความเหมาะสม
5.2 ใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย
5.3 มีการให้บริ การทีรวดเร็ ว
5.4 มีการให้บริ การทีไม่ผิดพลาด
5.5 ความเหมาะสมของเอกสารทีต้องใช้ติดต่อกับธนาคาร
5.6 ระเบียบขันตอนในการทําธุรกรรมมีความคล่องตัว เหมาะสม ไม่
ซับซ้อน
5.7 มีระบบการทํางานทีถูกต้อง แม่นยํา เชือถือได้
6. ด้ านบุคลากร (Personnel)
6.1 ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ ของพนักงาน
6.2 ความน่าเชือถือของพนักงานทีให้บริ การ
6.3 ความมีอธั ยาศัยและให้บริ การเป็ นกันเองของพนักงาน
6.4 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพของพนักงาน
6.5 ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้น และเต็มใจให้บริ การของพนักงาน
6.6 มีจาํ นวนพนักงานเพียงพอในการให้บริ การ
6.7 พนักงานให้บริ การด้วยความโปร่ งใส เสมอภาค เท่าเทียมกัน
6.8 ความสามารถในการแก้ปัญหา และการตอบข้อซักถาม ของ
พนักงานทีให้บริ การ
6.9 พนักงานมีความน่าเชือถือ ซือสัตย์ และไว้ใจได้
6.10 พนักงานมีทกั ษะและมีประสิ ทธิภาพในการทํางาน

ระดับความคิดเห็น
ทีมีผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
มาก
ทีสุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีสุ ด
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ปัจจัย

ระดับความคิดเห็น
ทีมีผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
มาก
ทีสุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีสุ ด

7. ปัจจัยด้ านการสร้ างและนําเสนอปัจจัยทางกายภาพ (Physical Evidence
and Presentation)
7.1 ความน่าเชือถือของธนาคาร
7.2 ความมันคงปลอดภัยของธนาคาร
7.3 ภาพพจน์และชือเสี ยงของธนาคาร
7.4 นโยบายหรื อเงือนไขในการให้บริ การ
7.5 ความกว้างขวาง สะอาด และทันสมัยของธนาคาร
7.6 พนักงานแต่งกายตามประเพณี ในวันสําคัญ เช่นวันสงกรานต์, วัน
ลอยกระทง และวันขึนปี ใหม่

ตอนที 3 ปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา ( Psychological Forces ) ทีส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริการธุรกิจ
แลกเปลียนและโอนเงินต่ างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในสํ านักงานเขตสะพานขาว
กรุ ณาทําเครื องหมาย 9 ลงในช่องทีตรงตามความคิดเห็็นของท่านมากทีสุด

ปัจจัย
1. แรงจูงใจ ( Motivation )
1.1 เพือน หรื อญาติแนะนําให้ใช้บริ การ
1.2 มีความเกรงใจพนักงานทีมาแนะนําบริ การ
1.3 การส่งเสริ มการขายดีเหนือกว่าธนาคารอืน
1.4 ถูกกระตุน้ โดยผ่านทางสื อต่างๆ
1.5 มีกาํ ไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
1.6 ตังอยูใ่ นทําเลทีสะดวกในการติดต่อ
2. การรับรู้ ( Perception )
2.1 บริ การรวดเร็ ว และถูกต้อง
2.2 ได้รับบริ การทีตรงตามความต้องการ
2.3 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดีพร้อมและเต็มใจให้บริ การ
2.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเหมาะสม
2.5 ระบียบขันตอนต่างๆในการใช้บริ การไม่ยงุ่ ยาก

ระดับความสํ าคัญ
ทีมีผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
มาก
ทีสุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีสุ ด
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ปัจจัย
3. การเรียนรู้ ( Learning )
3.1 เหมาะสมกับผูท้ ีต้องการเดินทางไปต่างประเทศ
3.2 เหมาะสมกับธุรกิจนําเข้า-ส่งออก สิ นค้าระหว่างประเทศ
3.3 เหมาะสมกับครอบครัวทีมีสมาชิกศึกษาหรื อทํางานอยูต่ ่างประเทศ
3.4 ในช่วงเทศกาลจะมีคนใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก และอัตรา
แลกเปลียนมีการเปลียนแปลงบ่อย
3.5 คุณภาพของธนบัตรต่างประเทศของธนาคารมีความเสี ยงตํากว่าของ
ซุปเปอร์ริช
4. บุคลิกภาพ ( Personality )
4.1 ความมีชือเสี ยง และภาพพจน์ของธนาคาร
4.2 ภายในธนาคารมีอุปกรณ์ และเครื องมือทีทันสมัย
4.3 พนักงานให้การดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริ การ
4.4 ขันตอนในการใช้บริ การมีความคล่องตัว เหมาะสม ไม่ซบั ซ้อน
4.5 ธนาคารมีทาํ เลทีตังเหมาะสมต่อการเดินทางไปใช้บริ การ มีสาขา
กระจายตัวอย่างเหมาะสมต่อความต้องการใช้
5. ทัศนคติ ( Attitude )
5.1 มีบริ การหลากหลายตรงตามความต้องการ
5.2 คุณภาพของธนบัตรต่างประเทศของธนาคารมีมากกว่าของซุปเปอร์
ริ ชโดยภาพรวม
5.3 ความรับผิดชอบในความถูกต้องของธนบัตรต่างประเทศจาก
ธนาคารมีมากกว่าจากซุปเปอร์ริช
5.4 ได้รับความปลอดภัยในการใช้บริ การ

ระดับความสํ าคัญ
ทีมีผลต่ อการเลือกใช้ บริการ
มาก
ทีสุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีสุ ด
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ตอนที 4 ข้ อมูลเกียวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้ บริการธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่ างประเทศของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
คําชีแจง : โปรดทําเครื องหมายถูก (9) ลงในช่อง  หรื อเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ทีท่านเลือกใช้บริ การ
 ขายธนบัตรต่างประเทศ ( Notes Sold )
 ซือธนบัตรต่างประเทศ ( Notes Bought )
 ขายเช็คเดินทางต่างประเทศ ( Travellers cheques Sold )
 ซือเช็คเดินทางประเทศ ( Travellers cheques Bought )
 ขายตัวเงิน ( Clean Bills Sold )
 ซือตัวเงิน ( Clean Bills Bought )
 บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ( Foreign Currency Deposit )
 โอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก ( Outward )
 โอนเงินระหว่างประเทศ – โอนเข้า ( Inward )
 Coinstar Money Transfer ( CMT )
2 . จํานวนครังทีมาใช้บริ การต่อเดือน
 1 - 2 ครัง
 3 – 5 ครัง
 6 – 10 ครัง
 มากกว่า 10 ครัง
3. มูลค่าธุรกรรมทีท่านใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศแต่ละครัง
 ตํากว่า 10,000 บาท
 10,000 – 50,000 บาท
 50,001 – 100,000 บาท
 100,001 – 500,000 บาท
 500,001 – 1,00,000 บาท
 มากกว่า 1 ล้านบาท
4. ปั จจุบนั ท่านใช้บริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศ กับธนาคารใดบ้าง
 ธนาคารกรุ งเทพ ฯ
 ธนาคารกรุ งไทยฯ
 ธนาคารกสิ กรไทย ฯ
 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ฯ
 ธนาคารทหารไทย ฯ
 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ฯ
 อืน ๆ (ระบุ)…………………
5. วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
 เพือเก็งกําไร
 ชําระค่าสิ นค้าและบริ การ
 เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
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 เพือส่งให้ญาตทีมีถินพํานักในต่างประเทศ
 เพือวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
 อืน ๆ (ระบุ)…………………
6. ปั จจุบนั ท่านทราบข้อมูลการขอใช้บริ การธุรกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศจากแหล่งใด
 พนักงานธนาคาร
 เวปไซต์ของธนาคาร
 สื อโทรทัศน์
 Call Center ของธนาคาร
 หนังสื อพิมพ์ / นิตยสาร
7. ข้อเสนอแนะ / ความต้องการของท่านเกียวกับการแก้ไขปรับปรุ งบริ การด้านธุรกิจแลกเปลียนเงินโอนต่างประเทศของ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณสําหรับความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ประวัติผวู้ ิจยั
ชือ-นามสกุล
ทีอยูป่ ั จจุบนั
ทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552

นางสาวพุทธชาด จําปาศรี
บ้านเลขที 589/1112 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุ งเทพมหานคร 10700
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สาขาราชดําเนิน เลขที 1/19 ถนนราชดําเนินกลาง
แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200
สําเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนราชินีบูรณะ อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงิน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2550 – 2554 เจ้าหน้าทีบริ การลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
พ.ศ. 2554-2555
เจ้าหน้าทีธุ รกิจและการตลาด บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
พ.ศ. 2555-ปัจจุบนั เจ้าหน้าทีอาวุโสธุ รกิจและการตลาด บมจ.ธนาคารกรุ งไทย

