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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัในการแลกเปล่ียนซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อศึกษา
การตดัสินใจในการแลกเปล่ียนซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ณ ช่วงเวลานั้น และเพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ปัจจัยส่ วนบุคคล ท่ี มี ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บ ริการธนาคาร กสิกรไทยแห่งห น่ึ ง ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการ
ธนาคารกสิกรไทยในการท าธุรกรรม แลก เปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย ซ่ึงผูใ้ช้บริการไม่จ  าเป็น ตอ้งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้น
การวจิยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t – test และ f – test (one-way ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบวา่ ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการธนาคาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ล าดบัดบัแรก คือ 
โดยให้ความส าคญักบัการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยเ์พราะสามารถตอบสนองความตอ้งการได้
ครบถว้น มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่  ธนาคารกสิกรไทยมีบริการผอ่นช าระการซ้ือผลิตภณัฑ์ของธนาคารได ้ 
การวเิคราะห์การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า การตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียพบวา่ เพศชาย มีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของลูกคา้ ธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------------------- 
*นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
**ท่ีปรึกษาการศึกษาสารนิพนธ์ 



1.  บทน า 
ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

สถาบนัทางการเงิน เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัสูงในการด าเนินธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงในการขบั 
เคล่ือนหรือพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ มาตรฐานในการครองชีพของ
ประชาชน ในประเทศและยงัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีสถาบนัการเงินทั้งในประเทศ
และนอก ประเทศ ทั้งยงัมีสถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร มีการแข่งขนักนัในการให้บริการแก่ประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ ดว้ยการเปิดเสรีภาคการเงินภายใตก้รอบ AEC ดงันั้นจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมพฒันา
ศกัยภาพในการ ด าเนินงานและประสิทธิภาพการใหบ้ริการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงใหบ้ริการท่ี
ดีกว่าคู่แข่ง ซ่ึงการ ท าธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จ จะตอ้งอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูใ้ห้บริการกบั
ผูใ้ช้บริการ ธนาคารเป็น ธุรกิจท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้เป็นเพียงธุรกิจท่ีสัมผสัไดผ้่านความรู้สึก เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจต่อลูกคา้ท่ีเป็น เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพของสินคา้และบริการ ธนาคารจึงตอ้งด าเนินการในการ
สร้างความเช่ือมัน่ เช่ือถือ ความ ไวว้างใจ และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ผูท่ี้เขา้มาเลือกใชบ้ริการ (สมคิด ยา
เคน และพรรณเพ็ญ หอมบุญมา, 2559) โดยท่ีผูใ้ช้บริการก็มีทั้งความคิด ความรู้สึก ท่ีแตกต่างกนัตามเพศ 
อาย ุสถานภาพ รายได ้อาชีพ และระดบัการศึกษา ซ่ึงเป็นเกณฑ์ในการก าหนดส่วนแบ่งการตลาด (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ, 2550)  

การวางแผนก าหนดกลยุทธ์ สร้างภาพลกัษณ์อนัดีให้กบัผูใ้ชบ้ริการ การท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์อนัดี
ต่อ ผูใ้ช้บริการไดน้ั้น ธนาคารควรจะมีการส่ือสารให้พนกังานทุกระดบัปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
และคุณ ค่าหลกัของ องคก์ร (Doorley & Garcia, 2007) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ
ภาพ ลกัษณ์องคก์ร ในธุรกิจการให้บริการ พร้อมทั้งส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการในภาพรวมทั้งหมด 
ท่ีมีต่อ ธนาคาร เช่น ความคิดเห็นดา้นผลิตภณัฑ์ การให้บริการ ตลอดจนความรู้สึก และความประทบัใจท่ีมี
ต่อธนาคาร ปัจจยัท่ี ส าคญัอีกอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ เน่ืองจากแรงจูงใจเป็นส่วนในการกระตุน้
ใหบุ้คคลแสดง พฤติกรรมออกมาในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และรักษาพฤติกรรมนั้นไว ้เพื่อใหต้นเองไดส่ิ้งท่ี
คาดหวงั และ ตอ้งการมา (สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์, 2553) แรงจูงใจจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง
เอาใจใส่อยู่เสมอ ดว้ยการก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีดี เปรียบเทียบสถานการณ์ในการจูงใจให้
ผูป้ฏิบติังานหล่อหลอม จิตใจ ให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั อนัจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ความคิดแนว
ใหม่ในการปฏิบัติงานไป ในทิศทางท่ีต้องการและตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้และให้พนักงานเกิด
แรงจูงใจในการท างานหรือให้บริการ ลูกคา้ต่อไป การจูงใจก็เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการใช้
บริการ เม่ือผูรั้บบริการเกิดการรับรู้ได ้

ปัจจุบนัธนาคารกสิกรไทยพยายามสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการหาลูกคา้ใหเ้พิ่มข้ึนทั้ง
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าประกนัภยั ประกนัชีวติ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์ธุรกิจอนุพนัธ์ทางการเงิน 



ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจการให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และธุรกิจ
บริการ อ่ืนๆดงันั้น ธนาคารจึงมีการพฒันารูปแบบการให้บริการให้มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัยุคสมยัท่ี
เปล่ียนไป โดยการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยด าเนินงานเพื่อให้บริการ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
อ านวยความ สะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นธนาคารบนอินเตอร์เน็ต รูปแบบ
ต่างๆ ท่ีน ามาใช้ ส่งเสริมให้ธนาคารสามารถเพิ่มช่องทางในการหารายได ้ขยายฐานขอ้มูล รักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และยงั ช่วยลดตน้ทุนในการด าเนินงาน ส่งผลให้เกิดภาพลกัษณ์องค์กรให้มีความทนัสมยั 
สะดวก สบายยิง่ข้ึน รวมไปถึงการพฒันาดา้นการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่
องค์กร อนัน าไปสู่แรง จูงใจในการใช้บริการ เพราะหากลูกคา้มีมุมมองท่ีดีจะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิด
แรงจูงใจท่ีกลบัมาใช้บริการซ ้ า ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อรายได้ และเป็นการเพิ่มผลก าไร นอกจากน้ียงัดึงดูด
ลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคาร กสิกรไทย และยงัสามารถน าไปสู่ความไวว้างใจในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการของธนาคาร 

ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจยัด้านภาพลักษณ์องค์กรและปัจจยัด้าน
แรงจูงใจ ในการใชบ้ริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยใน 4 เขตในจงัหวกัรุงเทพ
มหานคร เพื่อ น าผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบาย ปรับปรุง พัฒนา ในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นแนว ทางในการตดัสินใจใช้ในการแก้ไขปัญหา ทั้งด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ ของลูกค้ามากท่ีสุด เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความรู้สึกดี และสร้าง
แรงจูงใจใหก้บัลูกคา้ในการตดัสินใจเลือกใช ้บริการธนาคารกสิกรไทยต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัในการแลกเปล่ียนซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจในการแลกเปล่ียนซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ณ ช่วงเวลานั้น 
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร กสิกร

ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

3.  ค าถามการวจิัย 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการใช้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา ณ ธนาคารกสิกรไทย สาขา
หน่ึงคือปัจจยัใด 
 
 
 



4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัด้านภาพลักษณ์ขององค์กร ด้านแรงจูงใจการเลือกใช้บริการ และการ 
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย 

2.  เพื่อน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบาย ปรับปรุง พฒันา ในการ 
ปฏิบติังาน เป็นแนวทางในการตดัสินใจใชใ้นการแกปั้ญหา ดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร ท าให้เกิดแรงจูงใจ
ต่อ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

 

5.  ขอบเขตของการวจิัย 
1. ประชากร 
คือลูกคา้ท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยในการแลกเปล่ียน เงินตราต่างประเทศ ในเขต

จงัหวดักรุงเทพมหานครประกอบดว้ย 4 เขต คือ เขตจตุจกัร เขตปทุมวนั เขตบางซ่ือ และเขตพญาไท ซ่ึงเป็น
เขตท่ีมีประชากร และสาขาธนาคารกสิกรไทยท่ีง่ายและสามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งง่าย สะดวก 

2.  กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยใน 4 เขตจงัหวดั กรุงเทพมหานครไดแ้ก่ 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใชสู้ตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน ประชากรท่ีแน่นอน  
3.  ตวัแปร 

ตวัแปรอิสระ 
- ปัจจยัส่วนบุคคล 
- ปัจจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
- ปัจจยัแรงจูงใจการให้บริการของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

ตวัแปรตาม 
- การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทยในจงัหวดักรุงเทพมาหานคร 
4. พื้นท่ีท่ีเก็บขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตจงัหวดักรุงเทพมาหานครจ านวน 4 เขต ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร เขตปทุม

วนั เขตบางซ่ือ และเขตพญาไท  
5. ดา้นเน้ือหา 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์องคก์ร และแรงจูงใจในการใชบ้ริการ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย ในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาใน 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจการใหบ้ริการ และ
ปัจจยัดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ซ่ึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีน ามาใชก้ าหนดขอบเขตเน้ือหา ประกอบดว้ย  



1) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์องคก์ร  
2) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจการใหบ้ริการ  
3) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

6.  ระเบียบวธิีวจิัย 
1. กรอบแนวคิดการวจิยั 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่ 6.1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 

 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ธนาคาร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  การศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายได้ต่อเดือน 
-  สถานภาพสมรส 

 
ปัจจัยภาพลักษณ์ขององค์กร 
- ด้านการติดต่อลูกค้า 
- ด้านค าแนะน า 
- ด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์ 
- ด้านต าแหน่งทางการตลาด 
- ด้านการขับเคลื่อนทางสังคม 
 ปัจจัยแรงจูงใจการให้บริการ

ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย 
- ด้านสภาพแวดล้อม 
- ด้านผลตอบรับจากการ

บริการ 
- ด้านการเอาใจใส่ 
- ด้านความเชื่อถือได้ 
- อัตราแลกเปลี่ยน 
 



2. ประชากร และตวัอยา่ง 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรและตวัอยา่งไวด้งัน้ี 

2.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยในการท าธุรกรรม แลก 
เปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการไม่จ  าเป็น 
ตอ้งมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ จากรายช่ือธนาคารกสิกรไทยจ านวน 20 สาขาเน่ืองจาก มี
จ านวนปริมาณสาขาเป็นจ านวนมากผูว้ิจยัจึงไม่สามารถทราบค่าประชากรอย่างชดัเจน การก าหนดขนาด 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีโดยใช้ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ระดบัความคลาดเคล่ือน ±5% 

2.3 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง  
  วธีิการสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย 4 เขตในจงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ดว้ยวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 3.1 ผูว้จิยัสุ่มเลือกศึกษาในเขตปกครองท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีการเก็บกลุ่มตวัอยา่ง มีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่คืน เป็นกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยใน
เขต จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยเลือกเขตพื้นท่ีจาก 50 เขตให้ได ้4 เขต ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร เขตปทุมวนั เขต
บางซ่ือ และเขตพญาไท   

 ขั้นท่ี 2 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) เพื่อให้ได้จ  านวนตวัอย่างท่ีเก็บ 
ขอ้มูลในแต่ละสถานท่ีท่ีเลือกไวใ้นขั้นท่ี 1 โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสถานท่ีท่ีถูกเลือก ให ้
จ านวนเท่ากนั 

 ขั้นท่ี 3 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสถานท่ีท่ีเป็นตวัแทนแต่ละเขต ท่ี
ได้มาจากขั้นท่ี 1 ในการเก็บแบบสอบถาม โดยในการศึกษาน้ีเลือกเก็บข้อมูลจงัหวดักรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 4 เขต เน่ืองจากในแต่ละสถานท่ีนั้นเป็นจุดท่ีประชาชนหนาแน่น เป็นเขตพื้นท่ีการคา้/เขตเศรษฐกิจ
ของจงัหวดั มีกลุ่มท่ีมีช่วง อายุ อาชีพ รายได้ ระดบัการศึกษา และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ท าให้มีความ
หลากหลาย ของลกัษณะประชากรศาสตร์ ซ่ึงสามารถเป็นตวัแทนประชากรท่ีดีได ้ 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสถานท่ี  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวนสถานท่ีท่ีถูกเลือก 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสถานท่ี  = 400  =  100  ใน 4 เขต 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละสถานท่ีท่ีถูกเลือกเท่ากบั 100 คน ดงัน้ี 



ล าดบั ช่ือสาขาธนาคาร จ านวน 
1 เขตจตุจกัร 100 
2 เขตปทุมวนั 100 
3 เขตบางซ่ือ 100 
4 เขตพญาไท 100 

รวม 400 
  ขั้นท่ี 4 ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ือง 
มือเก็บขอ้มูลตามสถานท่ีท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละเขต 

3.2 ผู ้วิจ ัยได้ท าการช้ีแจงถึงว ัตถุประสงค์ของการท าวิจัย  รวมทั้ งหลัก เกณฑ์ ในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อใหลู้กคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทย 

4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.1 แจกแบบสอบถามใหลู้กคา้ท่ีมาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยเลือกตอบขอ้มูลไดอ้ยา่ง 

อิสระ 
4.2 เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแลว้ใหส่้งกลบัคืนผูว้จิยั 
4.3 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามกลบัและตรวจความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อท่ีจะน าไป 

วเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
5. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และใช้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
0.05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฎิเสธสมมติฐานงานวจิยั โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

5.1 การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อก าหนด การวดัคะแนน

เฉล่ีย โดยใชร้ะดบัค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดลบดว้ยคะแนนต ่าสุดแลว้หารดว้ยจ านวนชั้น จึงได ้เกณฑ์การแปล
ความหมายจากค่าเฉล่ียดงัน้ี  

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 - 1.80   หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.81 - 2.60   หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.61 - 3.40   หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.41 - 4.20   หมายถึง   เห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.21 - 5.00   หมายถึง   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 



5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชค้่าทดสอบ t-Test และ  F-
Test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

7.  ผลการศึกษา 
ผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของลูกคา้ธนาคารกสิกร

ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัในการแลกเปล่ียนซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
จ านวนทั้งส้ิน 400 คน สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 297 คน มีอายุ 21-30 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 และมีสถานภาพสมรส  

1. การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัภาพลกัษณ์ขององค์กร พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น โดยให้ความส าคญักบัดา้น ดา้น
ค าแนะน า มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการติดต่อลูกคา้ เท่ากบั ดา้นดา้นการขบัเคล่ือนทางสังคม  ด้าน
ต าแหน่งทางการตลาด และดา้นการขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1  

ปัจจัยภาพลกัษณ์ขององค์กร �̅� S.D. ระดับ 
ดา้นการติดต่อลูกคา้ 4.14 0.62 มาก 
ดา้นค าแนะน า 4.17 0.61 มาก 
ดา้นการขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ 4.10 0.70 มาก 
ดา้นต าแหน่งทางการตลาด 4.10 0.66 มาก 
ดา้นการขบัเคล่ือนทางสังคม 4.14 0.62 มาก 

รวม 4.13 0.427 มาก 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงมาตรฐานและระดบัการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
2. การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจการให้บริการของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย พบวา่ ภาพรวม

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจการให้บริการของลูกคา้ธนาคารกสิกร
ไทย อยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น และมากท่ีสุด 2 ดา้น โดยให้ความส าคญักบัด้าน อตัราแลกเปล่ียน มากท่ีสุด  
รองลงมา ได้แก่ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการเอาใจใส่ และ ด้านผลตอบรับจากการ
บริการ ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2  

 
 
 
 



ปัจจัยแรงจูงใจการให้บริการของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย 

�̅� S.D. ระดับ 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 4.17 0.61 มาก 
ดา้นผลตอบรับจากการบริการ 4.10 0.70 มาก 
ดา้นการเอาใจใส่ 4.10 0.66 มาก 
ดา้นความเช่ือถือได ้ 4.50 0.34 มากท่ีสุด 
อตัราแลกเปล่ียน 4.56 0.30 มากท่ีสุด 

รวม 4.29 0.34 มากทีสุ่ด 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงมาตรฐานและระดบัการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแรงจูงใจการใหบ้ริการ
ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

3. การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร พบว่า ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ล าดบั
ดบัแรก คือ การตดัสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทยเพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดค้รบถว้น 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ธนาคารกสิกรไทยมีบริการผอ่นช าระการซ้ือผลิตภณัฑ์ของธนาคารได ้เช่น การซ้ือ
ประกนัภยั และล าดบัสุดทา้ย คือขอ้ท่ี ระยะเวลาในการท าธุรกรรมแต่ขั้นตอนใชเ้วลาท่ีเหมาะสม ตามล าดบั 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร �̅� S.D. ระดับ 
1. ธนาคารกสิกรไทยมีการประกาศแจง้ข่าวสารตลอดเวลา เช่น การ
ประกาศดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

4.49 0.70 มากท่ีสุด 

2. ธนาคารกสิกรไทยมีบริการผอ่นช าระการซ้ือผลิตภณัฑ์ของธนาคาร
ได ้เช่น การซ้ือประกนัภยั 

4.56 0.66 มากท่ีสุด 

3. ท่านใชเ้วลาไม่นานในการรอเรียกคิวการรับบริการ 4.47 0.68 มากท่ีสุด 
4. ระยะเวลาในการท าธุรกรรมแต่ขั้นตอนใชเ้วลาท่ีเหมาะสม 4.36 0.79 มากท่ีสุด 
5. มีช่องทางในการท าธุรกรรมท่ีหลากหลายเพื่อความรวดเร็ว 4.48 0.68 มากท่ีสุด 
6. การให้ค  าแนะน าผลิตภณัฑ์จากพนักงานธนาคารกสิกรไทยท าให้
ท่านตดัสินใจง่ายข้ึน 

4.48 0.68 มากท่ีสุด 

7. ท่านตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยเพราะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการไดค้รบถว้น 

4.57 0.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.40 มากทีสุ่ด 



ตารางที ่3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงมาตรฐานและระดบัการให้ความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ธนาคาร ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 
 4. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยในการแลกเปล่ียนซ้ือขายเงินตราต่างประเทศของ
ผูใ้ช้บริการ พบว่า ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจยัในการแลกเปล่ียนซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัแรงจูงใจการให้บริการของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย อยู่ในล าดบัแรก มี
ระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร ในระดบัมาก ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4  

ปัจจัยในการแลกเปลีย่นซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ �̅� S.D. ระดับ 
1. ปัจจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร 4.13 0.427 มาก 
2.ปัจจยัแรงจูงใจการใหบ้ริการของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 4.29 0.340 มากท่ีสุด 

รวม 4.21 0.384 มากทีสุ่ด 

ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงมาตรฐานและระดบัการให้ความส าคญักบัปัจจยัในการแลกเปล่ียนซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 
 5. ผลศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร กสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ าแนก เพศ พบว่า ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เพศชาย ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยเ์พราะสามารถตอบสนองความตอ้งการได้
ครบถว้น  เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือธนาคารกสิกรไทยมีบริการผอ่นช าระการซ้ือผลิตภณัฑ์ของธนาคาร
ได้ เช่น การซ้ือประกันภยั  และล าดบัสุดท้าย คือ ท่านใช้เวลาไม่นานในการรอเรียกคิวการรับบริการ มี 
ตามล าดบั  และเพศหญิง ตดัสินใจใช้บริการธนาคารกสิกรไทยเพราะมีบริการผ่อนช าระการซ้ือผลิตภณัฑ์
ของธนาคารได ้เช่น การซ้ือประกนัภยั รองลงมา คือ ธนาคารกสิกรไทยมีการประกาศแจง้ข่าวสารตลอดเวลา 
เช่น การประกาศดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม เป็นตน้  และล าดบัสุดท้าย คือ ระยะเวลาในการท าธุรกรรมแต่
ขั้นตอนใชเ้วลาท่ีเหมาะสม ตามล าดบั ดงัตาราง ท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร ชาย หญิง 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 
1. ธนาคารกสิกรไทยมีการประกาศแจง้
ข่าวสารตลอดเวลา เช่น การประกาศดอกเบ้ีย 
ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

4.35 
0.750 มากท่ีสุด 

4.53 0.683 มากท่ีสุด 

2. ธนาคารกสิกรไทยมีบริการผ่อนช าระการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้ เช่น การซ้ือ
ประกนัภยั 

4.57 0.604 มากท่ีสุด 4.56 0.691 มากท่ีสุด 

3. ท่านใช้เวลาไม่นานในการรอเรียกคิวการ
รับบริการ 

4.33 0.759 มากท่ีสุด 4.52 0.653 มากท่ีสุด 

4. ระยะเวลาในการท าธุรกรรมแต่ขั้นตอนใช้
เวลาท่ีเหมาะสม 

4.45 0.789 มากท่ีสุด 4.33 0.800 มากท่ีสุด 

5. มีช่องทางในการท าธุรกรรมท่ีหลากหลาย
เพื่อความรวดเร็ว 

4.44 0.667 มากท่ีสุด 4.49 0.693 มากท่ีสุด 

6. การใหค้  าแนะน าผลิตภณัฑจ์ากพนกังาน
ธนาคารกสิกรไทยท าให้ท่านตดัสินใจง่ายข้ึน 

4.48 0.803 มากท่ีสุด 4.47 0.642 มากท่ีสุด 

7. ท่านตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารไทย
พาณิชยเ์พราะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดค้รบถว้น 

4.69 0.486 มากท่ีสุด 4.53 0.731 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.694 มากท่ีสุด 4.49 0.699 มากท่ีสุด 

ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงมาตรฐานและระดบัการให้ความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ล าดบั
แรก คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีช่วงอายุ  41-50 ปี มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคารกสิกรไทย รองลงมา คือ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี 21-30 ปี  และล าดบัสุดทา้ย คือ  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีช่วงอาย ุมากกวา่ 51 ปีข้ึนไป  ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกระดบัการศึกษา พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ล าดบัแรก คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ธนาคารกสิกร
ไทย รองลงมา คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และล าดบัสุดทา้ย คือ  ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ล าดบั
แรก คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคารกสิกรไทย 



รองลงมา คือ ผูใ้ช้บริการท่ี มีอาชีพอิสระ และล าดับสุดท้าย คือ  ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท
ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ล าดบัแรก คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ 30,001 ข้ึนไปมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคารกสิกร
ไทย รองลงมา คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้10,001-20,000 และล าดบัสุดทา้ย คือ  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้20,001-
30,000 ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ล าดบัแรก คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/แยกกนัอยูมี่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ธนาคารกสิกรไทย 
รองลงมา คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส และล าดับสุดท้าย คือ  ผู ้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพ โสด
ตามล าดบั 

 

8.  อภิปรายผลการศึกษา 
จากการวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของลูกคา้ธนาคาร

กสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยในการแลกเปล่ียนซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัแรงจูงใจการให้บริการของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย อยูใ่นล าดบัแรก มีระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัภาพลกัษณ์ขององคก์ร ในระดบัมาก ตามล าดบั ดงัเช่นในทฤษฎีกล่าวไวเ้ก่ียวกบั
แรงจูงใจการให้บริการ กล่าวคือแรงจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีมากระตุน้หรือชกัน าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ หรือเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีตนเองต้องการ แรงจูงใจมีทั้งแรงจูงใจภายในและ 
แรงจูงใจภายนอก บุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายในจะมีความสุขในการกระท าส่ิงต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดย 
ตนเองไม่ไดส้นใจรางวลัหรือค าชม ส่วนบุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายนอกจะท าอะไรตอ้งไดรั้บการยอมรับจาก
ผูอ่ื้น สนใจรางวลัหรือผลตอบแทน ศิริพร จนัทศรี.(2550) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพชญาณ์ อคัร
พงศโ์สภณ (2556) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตรา สินคา้และปัจจยั
ดา้นส่วนประสมการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน ปัจจยัดา้นการรับรู้และปัจจยั



ด้านคุณภาพการให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน) ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ธนาคาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ล าดบัดบัแรก คือ การตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารไทยพาณิชยเ์พราะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการไดค้รบถว้น มากท่ีสุด รองลงมา คือ ธนาคารกสิกรไทยมีบริการผอ่นช าระ
การซ้ือผลิตภณัฑ์ของธนาคารได้ เช่น การซ้ือประกนัภยั และล าดบัสุดท้าย คือขอ้ท่ี ระยะเวลาในการท า
ธุรกรรมแต่ขั้นตอนใชเ้วลาท่ีเหมาะสม ตามล าดบั ดงัเช่นในทฤษฎีท่ีกล่าวไว ้เก่ียวกบั การตดัสินใจใชบ้ริการ
ไวว้า่ ในการตดัสินใจใชบ้ริการหรือไม่ใช้ข้ึนอยูก่บัองค์ประกอบ ดงัน้ี 1.ขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้เท็จจริงของ
การบริการหรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีผูรั้บการบริการไดรั้บรู้ได ้2. ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์และ
บริการ เป็นการประเมิน การตดัสินใจวา่ผลิตภณัฑ์ และบริการตรงกบัความตอ้งการของตนหรือไม่ ความ
เช่ือมัน่เกิดจากการได้รับข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ บริการนั้น และความศรัทธาท่ีมีต่อเคร่ืองหมาย
การคา้นั้นร่วมกนั โดยท่ีอิทธิพลของความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์และบริการ จะมีต่อความมุ่งมัน่ท่ีจะใช้หรือ
ไม่ใช่ผลิตภณัฑ์และบริการนั้นต่อไป 3.ความมุ่งมัน่ในการใช้ คือ การตดัสินใจใช้ ดว้ยการวางแผนการใช ้
เช่น จะใชรุ่้นไหน สีไหน ใชเ้ม่ือไร จะติดต่อการซ้ือกบใคร เป็นตน้ 4. การซ้ือผลิตภณัฑ ์บริการ เป็นขั้นตอน
สุดทา้ยท่ีผูรั้บบริการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ์ และบริการ แลว้แสดงเป็นพฤติกรรมดว้ยการซ้ือผลิตภณัฑ์และ
บริการนั้น ชนิดาภา วรณาภรณ์.(2555) 
  ลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพศชาย ตดัสินใจใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์
เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดค้รบถว้น  เป็นล าดบัแรก รองลงมา คือธนาคารกสิกรไทยมีบริการ
ผ่อนช าระการซ้ือผลิตภณัฑ์ของธนาคารได ้เช่น การซ้ือประกนัภยั  และล าดบัสุดทา้ย คือ ท่านใช้เวลาไม่
นานในการรอเรียกคิวการรับบริการ มี ตามล าดบั  และเพศหญิง ตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกสิกรไทยเพราะ
มีบริการผอ่นช าระการซ้ือผลิตภณัฑข์องธนาคารได ้เช่น การซ้ือประกนัภยั  รองลงมา คือ ธนาคารกสิกรไทย
มีการประกาศแจง้ข่าวสารตลอดเวลา เช่น การประกาศดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม เป็นตน้  และล าดบัสุดทา้ย คือ 
ระยะเวลาในการท าธุรกรรมแต่ขั้นตอนใชเ้วลาท่ีเหมาะสม ตามล าดบั  

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ   พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ล าดบั
แรก คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีช่วงอายุ  41-50 ปี มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคารกสิกรไทย รองลงมา คือ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี 21-30 ปี  และล าดบัสุดทา้ย คือ  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีช่วงอาย ุมากกวา่ 51 ปีข้ึนไป  ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกระดบัการศึกษา พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 



ล าดบัแรก คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ธนาคารกสิกร
ไทย รองลงมา คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และล าดบัสุดทา้ย คือ  ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ  พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ล าดบั
แรก คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคารกสิกรไทย 
รองลงมา คือ ผู ้ใช้บริการท่ีมีอาชีพอิสระ และล าดับสุดท้าย คือ  ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท
ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  พบวา่  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ล าดบัแรก คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ 30,001 ข้ึนไปมีการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ธนาคารกสิกร
ไทย รองลงมา คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้10,001-20,000 และล าดบัสุดทา้ย คือ  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้20,001-
30,000 ตามล าดบั 

ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการธนาคารกสิกร
ไทยแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ  พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ล าดบัแรก คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพหยา่ร้าง/แยกกนัอยูมี่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ธนาคารกสิกรไทย 
รองลงมา คือ ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรส และล าดับสุดท้าย คือ  ผู ้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพ โสด
ตามล าดบั  ดงัเช่นในทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ ระดบัการศึกษา ซ่ึงระดบัตวัแปรเหล่าน้ีเป็นท่ี
นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด และช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ท าให้สะดวกในการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 
ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ มีดงัน้ี 

1. อาย ุเน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 
2. เพศ เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกนั ในปัจจุบนัตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลง 

ในพฤติกรรมการบริโภคการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจเกิดจากการท่ีสตรีท างานมากข้ึน 
3. ลกัษณะครอบครัว นกัการตลาดจะสนใจจ านวน ลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินคา้หน่ึง

วา่ ผูใ้ดเป็นผูต้ดัสินใจในครัวเรือน เพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 
4. รายได้ระดับการศึกษาและอาชีพเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาด 

ส่วนมากตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ คือ ครอบครัวท่ีมีรายไดต้  ่า ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนทางการตลาด โดยถือ
เป็นส่วนหลักของรายได้อย่างเดียวก็คือรายได้ซ่ึงจะเป็นตัวช้ีวดัความสามารถในการจ่ายสินค้า ใน
ขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา 



ฯลฯ แมร้ายได้เป็นตวัแปรท่ีใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้าน
ประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพื่อใหก้ าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.(2550) 
 

9.  ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
1.1 ภาพลกัษณ์องค์กรของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ปัจจยั
ภาพลักษณ์ขององค์กร อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยให้ความส าคญักับด้าน ด้านค าแนะน า มากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อลูกคา้ เท่ากบั ดา้นดา้นการขบัเคล่ือนทางสังคม ดา้นต าแหน่งทางการตลาด 
และดา้นการขบัเคล่ือนความสัมพนัธ์ ตามล าดบั ดงันั้น เพื่อเป็นการพฒันาภาพลกัษณ์องคก์รใหดี้ข้ึนธนาคาร
ควรมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์องคก์รในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ธนาคารควรเพิ่มช่องทางการแจง้ผลการด าเนินการ
ของธนาคารให้แก่ลูกคา้ทราบอยา่งทัว่ถึงเพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกลงทุนของลูกคา้ดา้นการให้บริการ
ธนาคาร ควรปรับปรุงและพฒันารูปแบบการให้บริการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ และในดา้นสถานท่ีธนาคารควรปรับปรุงพฒันาภาพลกัษณ์  

1.2 การวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจยัแรงจูงใจการให้บริการของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย ตามความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจการ
ให้บริการของลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น และมากท่ีสุด 2 ดา้น โดยให้ความส าคญักบั
ดา้น อตัราแลกเปล่ียน มากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการเอาใจใส่
และ ด้านผลตอบรับจากการบริการ ตามล าดับ ดังนั้ น ธนาคารควรปรับปรุงเร่ืองความชัดเจนในการ
ให้บริการ รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อลดระยะยะเวลาการด าเนินงานของลูกคา้ของลูกคา้แต่ละราย
ด้านความเช่ือมั่นธนาคารควรให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึง
พนกังาน 

1.3 การวิเคราะห์การตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดั้งนั้น ธนาคารควร
รักษามาตรฐานความพึงพอใจจากการเขา้ใชบ้ริการในแต่ละคร้ังจะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกผูกพนและ
ภกัดีกบัธนาคาร ซ่ึงก็จะส่งผลดีต่อธนาคารในหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นการบอกต่อไปยงับุคคลอ่ืนถึงขอ้ดี
ของธนาคาร 

การกลับมาใช้บริการหรือซ้ือผลิตภัณฑ์ด้านอ่ืน ๆ ของธนาคารเพิ่มข้ึน รวมถึงเม่ือเกิดความ
เปล่ียนแปลงทางดา้นราคาเช่น อตัราคาบริการเพิ่มข้ึน หรืออตราดอกัเบ้ียลดลง ลูกคา้ก็ยงัคงเขา้ใชบ้ริการกบั



ทางธนาคารต่อไปโดยไม่ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว แต่ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางดา้นราคาในแต่ละ
คร้ัง ควรท่ีจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นดว้ย 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท่ีมาใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย 

กรุงเทพมหานคร ใน 4 เขต เพียงเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีอยูใ่นเขต
หรือจงัหวดัอ่ืน ๆ บา้ง เพื่อใหท้ราบความคิดเห็นของลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมมากยิง่ข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้
จะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการหรือ
วางแผนกลยทุธ์ขององคก์รเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

2.2 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้ตวัแปรตาม 1 ตวัแปร คือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปผูท่ี้สนใจอาจจะใชต้วัแปรอ่ืน ๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ตวัแปรดา้นการรับรู้ 
หรือตวัแปรดา้นความคาดหวงั เพื่อใหท้ราบความคิดเห็นของลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมในหลากหลายมิติ 
 

10.  กติติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของลูกคา้ธนาคาร

กสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาช้ีแนะ
แนวทางการศึกษาคน้ควา้ท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในการศึกษาวิจยัอยา่งดียิง่จาก 
ดร.ภูมิพฒัน์ พงศ์พฤฒิกุล อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและให้ความช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ซ่ึงผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง
ไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูว้จิยัและผูเ้ขียนต าราวชิาการ ท่ีสร้างแหล่งขอ้มูลเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้น ามาใช้
ในการอา้งอิงในการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีจนส าเร็จครบถว้นสมบูรณ์ 
  สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ญาติ ครู อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุก
ท่านท่ีให้การสนบัสนุนเป็นก าลงัใจและความช่วยเหลือแก่ผูว้จิยัดว้ยดีเสมอมา หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การคน้ควา้
อิสระฉบบัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้นใจในเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ต่อไป คุณประโยชน์จากผล
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเคร่ืองตอบแทนแด่บุพการีผูใ้หก้  าเนิดผูมี้พระคุณ และคณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวชิาความรู้ทุกท่าน และหากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยักราบขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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