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ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดาวลอย กาญ
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การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การธุ รกิจแลก เปลียนและเงิน
โอนต่างประเทศกับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ในสํานักงานเขตสะพานขาว โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล กับ ลู ก ค้า ที มาใช้บ ริ ก าร จํา นวน 385 คน สถิ ติ ที ใช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วยค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ส่ วนผล
การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติไคสแควร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS สําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีสถานภาพ
โสด และ หย่าร้าง มีการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พพนักงาน / ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน มีรายได้
เฉลียต่อเดือน 10,000 - 30,000 บาท ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
ในสํ า นัก งานเขตสะพานขาว โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า นแล้ว พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก 4 ด้าน และปานกลาง 3 ด้าน โดยให้ความสําคัญในด้าน
การสร้างและนําเสนอปัจจัยทางกายภาพมากทีสุ ด ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาที
มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงินต่างประเทศกับ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
ในสํานักงานเขตสะพานขาว ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า
ผูใ้ ช้บริ ก ารให้ค วามสํา คัญอยู่ใ นระดับ มาก 4 ข้อ และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยให้ความสํา คัญด้า น
ทัศนคติมากทีสุ ด ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การโอนเงินระหว่างประเทศ – โอนออก มาใช้บริ การ
1 – 2 ครังต่อเดือน ทําธุ รกรรมทีใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศในแต่ละ
ครั งมู ล ค่ า 10,000 – 50,000 บาท ใช้บ ริ ก ารด้า นธุ ร กิ จ แลกเปลี ยนและเงิ น โอนต่ า งประเทศที
ธนาคารกรุ งไทย ใช้บริ การด้านธุ รกิจแลกเปลียนและเงินโอนต่างประเทศเพือวัตถุประสงค์ในทาง
ธุ รกิ จ และ ทราบข้อมูลการขอใช้บริ การธุ รกิจแลกเปลียนและโอนเงิ นต่างประเทศจากพนักงาน
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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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