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บทคัดย่อ 
 งำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำปัจจยัลกัษณะประชำกรศำสตร์, ปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำดและปัจจยัดำ้นภำพลกัษณ์ที่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำง
ประ เทศ  ของผู ้บ ริโภคในกรุง เทพมหำนคร  ตัวอย่ำง ท่ีใช้ในกำรศึกษำคือ ประชำชน 
ท่ี เคยใช้บริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ ท่ีอำศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครโดยใช้
แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมด 400 คน ลกัษณะกำรสุ่ม
ตวัอย่ำงแบบผสม (Multi-Stage Sampling) ท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์สมมติฐำนทำงงำนวิจยัโดยใชส้ถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square) 
 จำกกำรศึกษำพบว่ำ ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์พบว่ำ ด้ำน เพศ อำยุ อำชีพ รำยได้ 
กำรศึกษำ สถำนภำพ มีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำต่ำงประเทศท่ีต่ำงกนั นอกจำกน้ี 
จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดในดำ้นรำคำ มีค่ำเฉล่ียสูงสุด
อยูใ่นระดบัมำก ( X = 3.96) รองลงมำคือ ดำ้นกระบวนกำร มีค่ำเฉล่ียในระดบัมำก ( X =3.63) และ
ล ำดบัสุดทำ้ยคือ ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ มีค่ำเฉล่ีย ( X = 2.80) มีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำร
รับส่งเงินตรำต่ำงประเทศของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนครตำมล ำดับ และพบว่ำ ปัจจัยด้ำน
ภำพลักษณ์ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรรับส่งเงินตรำต่ำงประเทศของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหำนคร 
ค ำส ำคญั : บริกำรรับส่งเงินตรำระหวำ่งประเทศ 
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1.บทน า 

 ในปัจจุบนัพฤติกรรมกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินของคนไทยมีควำมเปล่ียนแปลงมำกข้ึน 
โดยจะเห็นไดว้่ำคนไทยเร่ิมมีกำรใชเ้งินสดนอ้ยลง เน่ืองมำจำกควำมกำ้วหนำ้ดำ้นระบบเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทลั โทรคมนำคม และนวตักรรมทำงกำรเงิน ส่งผลให้กำรใชจ่้ำยซ้ือสินคำ้
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ มีกำรใชจ่้ำยผำ่นระบบ อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) เช่น บตัร
เครดิต บัตรเดบิต Internet Banking Mobile Banking QR code เป็นทำงเลือกให้ทำธุรกรรมทำง
กำรเงินโดยไม่ตอ้งใชเ้งินสดไดง่้ำยดำยและสะดวกมำกยิ่งข้ึน จิวรัส อินทร์บำรุง (2553) ทั้งน้ีกำร
โอนเงินทั้งในและต่ำงประเทศจึงเป็นตอ้งมีธนำคำรซ่ึงมีควำมเช่ียวชำญในกำรท ำธุรกรรมทำงดำ้น
กำรเงินเขำ้มำมีบทบำทในกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศซ่ึงในปัจจุบันรูปแบบกำรโอนเงินไป
ต่ำงประเทศ ท ำได ้2 ช่องทำง คือ 1) กำรโอนเงินผำ่นตวัแทนโอนเงินระหวำ่งประเทศ (MT : Money 
Transfer) เป็นกำรโอนผ่ำนนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงัให้
ประกอบธุรกิจกำรโอนเงินตรำต่ำงประเทศออกนอกประเทศตำมค ำขอของบุคคลในประเทศ และ
รับโอนเงินตรำต่ำงประเทศจำกบุคคลในต่ำงประเทศ เพื่อจ่ำยเป็นเงินบำทใหแ้ก่ผูรั้บในประเทศ เช่น 
บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ำกดั และ บริษทั สรรพสินคำ้เซ็นทรัล จ ำกดั เป็นตน้ กำรโอนเงินผำ่นตวัแทน
โอนเงินระหว่ำงประเทศ สำมำรถโอนออกไดไ้ม่เกิน 800,000 บำทต่อวนัต่อรำย โดยเป็นกำรโอน
เงินวตัถุประสงคเ์พื่อ ช ำระค่ำสินคำ้ ค่ำเล้ียงดูครอบครัว กำรท่องเท่ียว กำรศึกษำ และค่ำบริกำรรำย
ยอ่ยอ่ืนๆ เท่ำนั้น 2) กำรโอนเงินผำ่นนิติบุคคลรับอนุญำต เป็นกำรโอนเงินผำ่นทำงธนำคำรพำณิชย ์
(Commercial Bank) และนิติบุคคลท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งข้ึน ท่ีไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัปัจจยัช ำระเงินต่ำงประเทศ โดยมีขอบเขตกำรประกอบธุรกิจ คือ ซ้ือ-ขำย ฝำก-ถอน หรือให้
กู ้เงินตรำต่ำงประเทศ ทั้ งน้ี กำรโอนเงินผ่ำนนิติบุคคลรับอนุญำต นอกจำกกำรโอนเงินเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรลงทุนหรือให้กูย้ืมในต่ำงประเทศ และกำรลงทุนในหลกัทรัพยใ์นต่ำงประเทศ
แลว้ เรำยงัสำมำรถโอนเงินไปเพื่อวตัถุประสงคด์ำ้นอ่ืนๆได(้ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 2562) 
 

2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
 งำนวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดก้ ำหนดวตัถุประสงคเ์พื่อท ำกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษำกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำต่ำงประเทศ 
 2. เพื่อศึกษำอิทธิพลของลกัษณะประชำกรศำสตร์ ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรรับส่ง

เงินตรำต่ำงประเทศ 



 3. เพื่อศึกษำผลกระทบของปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใช้
บริกำรรับส่งเงินตรำต่ำงประเทศ 

 4. เพื่อศึกษำผลกระทบของปัจจยัดำ้นภำพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรรับส่ง
เงินตรำต่ำงประเทศ 
 

3.สมมตฐิานการวจิัย 
 จำกวตัถุประสงคก์ำรวิจยัขำ้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้ ำหนดเป็นสมมติฐำนกำรวิจยั เพื่อใชเ้ป็นกรอบ

แนวคิดในกำรด ำเนินวิจยัได ้ดงัน้ี 
 1. ปัจจัยลักษณะประชำกรศำสตร์  ท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรรับส่งเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรรับส่งเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 
 3. ปัจจยัดำ้นภำพลกัษณ์ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
ผลงำนวิจยัคร้ังน้ีคำดวำ่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูใ้ห้บริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศสำมำรถน ำขอ้มูลไปใช ้เพื่อเป็นประโยชน์ใน

กำรวำงแผนกลยุทธ์เพื่อดึงดูดควำมสนใจจำกผูม้ำใชบ้ริกำร และปรับปรุงกำรให้บริกำรเพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุด โดยมุ่งเนน้กำรศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำ
ระหวำ่งประเทศ 

 2. เป็นข้อมูลให้บริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศใช้เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรรับส่งเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคำ้ และให้ทรำบปัจจยัหรือควำม
ตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชบ้ริกำร 
 

5.ขอบเขตการวจิัย 
 5.1 ขอบเขตดำ้นประชำกรและพื้นท่ี 
ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี ประชำชนท่ีเคยใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ ท่ี

อำศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร  
 5.2 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ 



 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำจะศึกษำ ปัจจยัดำ้นลกัษณะประชำกรศำสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อำชีพ, อำยุ, 
สถำนภำพ, ระดบักำรศึกษำและรำยได ้และปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) ประกอบดว้ย 
ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) ตำมแนวคิดของณัฏฐกัญญำ อิงคสิทธ์ิ (2552), ปัจจัยด้ำนรำคำ 
(Price) ตำมแนวคิดของ อรวรรณ อุตระ (2556) ,ปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place/Channel 
Distribution)  ตำมแนวคิดของ ชลิดำ พ่วงรักษำ (2557)  ,ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 
(Promotion)ตำมแนวคิดของประพนัธ์แถวกระต่ำย (2556) , ปัจจยัดำ้นบุคคล (People)ตำมแนวคิด
ของวชัรำภรณ์ จนัทร์สุวรรณ (2555), ปัจจยัดำ้นกระบวนกำร (Process)ตำมแนวคิดของกลัยำ แจ่ม
แจง้ (2549) และปัจจยัดำ้นกำยภำพ (Physical Evidence)ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอรษำ ทิพยเ์ท่ียง
แท ้และพิภพ วชงัเงิน (2558) รวมถึงปัจจยัดำ้นภำพลกัษณ์ ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำร
รับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร 

 5.3 ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ 
 ส่วนขอบเขตดำ้นระยะเวลำ ผูท้  ำวิจยัจะรวบรวมขอ้มูลระหว่ำงเดือนกนัยำยน – ธนัวำคม 

2563 
 

6.ระเบียบวจิัย 
6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมผู ้วิจัยได้น ำมำก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
ไดด้งัภำพ 
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6.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 เน่ืองจำกผูว้ิจยัสนใจศึกษำปัจจยัที่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำ
ระหว่ำงประเทศ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร ประชำกรในกำรศึกษำคร้ังน้ี ประชำชนท่ีเคยใช้
บริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ ท่ีอำศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงไม่ทรำบจ ำนวนท่ี

ปัจจยัลกัษณะประชำกรศำสตร์ 

 เพศ  
 อำย ุ

 อำชีพ 

 รำยได ้

 ระดบักำรศึกษำ 

 สถำนภำพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 ปัจจยัดำ้นรำคำ 

 ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ ์

 ปัจจยัดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย 

 ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริม

กำรตลำด 

 ปัจจยัดำ้นบุคคล 

 ปัจจยัดำ้นกำยภำพและกำร

น ำเสนอ 

 ปัจจยัดำ้นกระบวนกำร 

 

 

 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ 

 

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรรับส่ง

เงินตรำระหว่ำงประเทศ 



แน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชสู้ตรของ Cochran (1977) โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดข้นำด
ตวัอยำ่งไม่นอ้ยกวำ่ 385 ตวัอยำ่ง 

 

6.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) 
เร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงเป็น เคร่ืองมือท่ีใชส้ ำหรับกำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ท่ีผูว้ิจยั
สร้ำงข้ึนจำกกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีเพื่อให้ครอบคลุมตำมวตัถุประสงค์ของ
งำนวิจยั แบ่งแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน รำยละเอียดดงัน้ี   
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของตวัอย่ำง ไดแ้ก่ อำยุ 
เพศ อำชีพ รำยได ้ระดบักำรศึกษำ และสถำนภำพสมรส เป็นแบบสอบถำมให้ผูต้อบแบบสอบถำม
เลือกตอบค ำถำมไดเ้พียงค ำตอบเดียวเป็นค ำถำมประเภทปลำยปิด (Close-end) จ ำนวน 6 ขอ้ 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลและพฤติกรรมเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ เป็น
แบบสอบถำมให้ผูต้อบแบบสอบถำมเลือกตอบค ำถำม เป็นค ำถำมประเภทปลำยปิด (Close-end) 
จ ำนวน 6 ขอ้ 
 ส่วนที่ 3 ค  ำถำมขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริกำรรับส่ง เง ินตรำระหว ่ำงประเทศ ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร ได้แก่  
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ด้ำนบุคคล  
ดำ้นกระบวนกำร และดำ้นกำยภำพ ซ่ึงมีลกัษณะ แบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 
(Rating Scale) ใช้เกณฑ์กำรก ำหนดค่ำน ้ ำหนักของ กำรประเมินเป็น 5 ระดับจำกน้อยไปมำก  
ตำมวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales)  
 ส่วนที่ 4ค ำถำมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะภำพลกัษณ์ของผูใ้ห้บริกำร ท่ีมีผลตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร แบบสอบถำมเป็น
แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ใชเ้กณฑก์ำรก ำหนดค่ำน ้ ำหนกัของ กำรประเมินเป็น 5 
ระดบัจำกนอ้ยไปมำก ตำมวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales)  

 
7. ผลการศึกษา 
 1.ขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยำ่ง  
 ตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 อำยุ 35-44 ปี จ ำนวน 
113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ประกอบอำชีพลูกจำ้งเอกชน/พนกังำนบริษทั จ ำนวน 213 คน คิดเป็น



ร้อยละ 53.3 รำยได ้50,000 ข้ึนไป จ ำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 กำรศึกษำระดบัสูงกว่ำ
ปริญญำตรี จ ำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 สถำนภำพสมรส จ ำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 
 2.กำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหวำ่งประเทศ 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่ใช้บริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ 
ผ่ำนธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 เพื่อจ่ำยค่ำเล่ำเรียน หรือค่ำใชจ่้ำยส ำหรับ
กำรศึกษำ จ ำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 ใช้บริกำรรังส่งเงิน 1-2 คร้ัง จ ำนวน 127 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.8 ในอตัรำมำกกว่ำ 50,000 บำท ต่อคร้ัง จ ำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5  
โดยจ่ำยค่ำธรรม 401-1,000 บำท ต่อคร้ัง จ ำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 และมีแหล่งตน้ทำง 
ในกำรโอนท่ีประเทศไทย จ ำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 

3. ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหวำ่งประเทศ 
จำกกำรศึกษำพบวำ่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนครท่ีเป็นตวัอยำ่งใหค้วำมส ำคญัต่อปัจจยั

ส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ ดำ้นรำคำมำกท่ีสุด 
รองลงมำคือ ดำ้นกระบวนกำร และล ำดบัสุดทำ้ยคือ ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 

4. ภำพลกัษณ์ในกำรเลือกสถำบนัทำงกำรเงินท่ีใหบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหวำ่งประเทศ 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนครท่ีเป็นตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญต่อ

ภำพลกัษณ์ในกำรเลือกสถำบนัทำงกำรเงินท่ีให้บริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศในภำพรวม 
อยู่ในระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำรำยดำ้นพบว่ำ ผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญักบัผูใ้ห้บริกำรมีกำร
ประชำสัมพนัธ์เพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์อยำ่งสม ่ำเสมอ รองลงมำคือ ผูใ้ห้บริกำรมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม และล ำดบัสุดทำ้ยคือ ช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริกำร 

 

8. อภปิรายผล 
 จำกกำรศึกษำเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำง

ประเทศ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร มีประเดน็ท่ีน่ำสนใจซ่ึงน ำมำอภิปรำยผลไดด้งัน้ี 
8.1กำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหวำ่งประเทศ 

ด้านช่องทางการรับส่งเงิน  
จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ ตวัอยำ่งส่วนใหญ่โอนเงินผำ่นธนำคำรพำณิชย ์รองลงมำคือ Payment 

Gateway (เช่น VISA MASTER CARD) และ ล ำดบัสุดทำ้ยคือ P2P (เช่น Western Union, Money 
Gram, ไปรษณียไ์ทย) ตำมล ำดบั อำจเน่ืองจำก ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เช่ือมัน่และไวว้ำงใจธนำคำร
พำณิชยใ์หเ้ป็นช่องทำงในกำรรับส่งเงินตรำไปยงัต่ำงประเทศเพรำะคิดวำ่มีควำมปลอดภยัสูง และมี
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัดำ้นกำรเงินกวำ่แหล่งอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอรษำ ทิพยเ์ท่ียงแท ้และพิภพ วชงั



เ งิน (2558) ได้ศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดส่งผลต่อกำรใช้บริกำรธนำคำรออมสิน  
ในเขตอ ำเภอปรำณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่ำ ลูกคำ้มีควำมพึงพอใจและให้ควำมส ำคญั 
กบักำรท่ีธนำคำรมีผลิตภณัฑท่ี์หลำกหลำยตรงตำมควำมตอ้งกำร ท่ีลูกคำ้สำมำรถเลือกใชบ้ริกำรได้
ตำมควำมเหมำะสม 
ด้านวตัถุประสงค์ในการรับส่งเงิน  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีวตัถุประสงในกำรโอนเพื่อช ำระสินค้ำ/บริกำร 
จำกต่ำงประเทศ รองลงมำคือ ค่ำใช้ จ่ ำย เ ก่ียวกับกำรท่อง เ ท่ียว  และ ล ำดับสุดท้ำยคือ  
ลงทุนในต่ำงประเทศ ตำมล ำดับ แสดงให้เห็นว่ำ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีควำมตอ้งกำรซ้ือสินคำ้ 
จำกต่ำงประเทศเน่ืองจำกกำรซ้ือขำยสินคำ้จำกต่ำงประเทศสำมำรถท ำใหง่้ำยดำยโดยผำ่นเคร่ืองมือ
ส่ือสำรและผำ่นช่องทำงทำงอินเตอร์เน็ต รวมถึงข้ึนตอนกำรช ำระท่ีมีควำมสะดวกและรวดเร็วกว่ำ
ในอดีต  
ด้านจ านวคร้ังในการรับส่งเงิน  

ผลกำรวิจยัพบว่ำ ตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีโอนเงิน 1-2 คร้ัง รองลงมำคือ 3-5 คร้ัง และ ล ำดบั
สุดทำ้ยคือ 6-10 คร้ัง ตำมล ำดบั แสดงใหเ้ห็นวำ่ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนครเคยใชบ้ริกำร
รับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศแลว้ ประมำณ 1-2 คร้ัง อำจเน่ืองมำจำกภำวะเศรษฐกิจในประเทศ
ค่อนขำ้งตกต ่ำจึงมีผลกระทบในภำพรวมของกำรใชจ่้ำยของคนในประเทศท ำให้กำรซ้ือขำยสินคำ้
หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ลดลงตำมไปดว้ย 
ด้านจ านวนเงินในการรับส่ง  

ผลกำรวิจยัพบวำ่ ตวัอยำ่งส่วนใหญ่โอนเงินในอตัรำ มำกกวำ่ 50,000 บำท ต่อคร้ัง รองลงมำ
คือ  5 ,001-20 ,000  บำท ต่อค ร้ัง  และ  ล ำดับ สุดท้ำย คือ  20 ,001 -50 ,000  บำท ต่อค ร้ั ง  
แสดงให้เห็นว่ำ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนครมีมีควำมตอ้งกำรโอนเงินเป็นจ ำนวนมำก
อำจเน่ืองมำจำกค่ำธรรมเนียมในกำรใช้บริกำรมีอัตรำท่ีค่อนข้ำงแพงจึงท ำให้ต้องโอนเงิน 
ในจ ำนวนมำกเพื่อลดค่ำธรรมเนียม  
ด้านค่าธรรมเนียมในการรับส่งเงิน  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ตวัอย่ำงส่วนใหญ่โอนเงินโดยจ่ำยค่ำธรรม 401-1,000 บำท ต่อคร้ัง 
รองลงมำคือ ต ่ำกว่ำ 400 บำท ต่อคร้ัง และ ล ำดบัสุดทำ้ยคือ มำกกว่ำ 2,000 บำท ต่อคร้ัง ตำมล ำดบั 
แสดงให้เห็นว่ำ ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนครมีควำมพึงพอใจกบัค่ำธรรมเนียมในอตัรำ 
ท่ีต  ่ำ อำจเน่ืองมำจำกเป็นควำมตอ้งกำรพื้นฐำนของคนในกรุงเทพมหำนครท่ีมีควำมชอบซ้ือของ 
ในรำคำท่ีถูก 
 



ด้านแหล่งต้นทางการโอนเงิน  
ผลกำรวิจยัพบว่ำ ตวัอย่ำงส่วนใหญ่โอนเงินจำกในประเทศไทย รองลงมำคือ เอเชีย และ 

ยโุรป และ ล ำดบัสุดทำ้ยคือ ทวีปอ่ืนๆ ตำมล ำดบั อำจเน่ืองจำกตวัอยำ่งท่ีท ำกำรเก็บแบบสอบถำมม
มีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศไทยและนิยมใชบ้ริกำรรับโอนเงินไปยงัต่ำงประเทศ 

8.2 ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหวำ่งประเทศ 
ผลกำรวิจยั พบว่ำ 2 ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ดำ้นรำคำ มีผลในกำรเลือกใชบ้ริกำร

รับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ ในดำ้นจ ำนวนเงินในกำรท ำธุรกรรมรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ
เฉล่ียแต่ละคร้ังในจ ำนวน มำกกว่ำ 50,000 บำท ต่อคร้ัง ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำกกำรรับส่งเงินระหว่ำง
ประเทศในจ ำนวนมำกท ำให้ค่ำบริกำรหรือค่ำธรรมเนียมนั้ นลดต ่ำลง และเหตุผลอีกอย่ำงคือ
ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งกำรไปท ำธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีบ่อยท ำให้เสียเวลำจึงเลือกกำรโอนในจ ำนวน 
ท่ีสูง ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ นวลักษณ์จำตุรนต์วิชิต (2554) ท่ีได้ศึกษำเร่ืองควำมพึงพอใจ 
ของลูกคำ้ท่ีมีต่อธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำมหำวิทยำลยัขอนแก่น และพบวำ่ผูใ้ชบ้ริกำร
พึงพอใจต่อรำคำโดยรวมของธนำคำรในระดับปำนกลำง โดยกลุ่มตวัอย่ำงให้ควำมส ำคญักับ 
ควำมเหมำะสมของอตัรำดอกเบ้ีย ค่ำธรรมเนียม และค่ำบริกำรเป็นหลกั ซ่ึงเป็นไปในทำงเดียวกบั
กำรศึกษำของ อรวรรณ อุตระ (2556) ท่ีไดศึ้กษำเร่ืองควำมสัมพนัธ์ของคุณค่ำของแบรนด์และ
ส่วนผสมทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำรต่อควำมพึงพอใจกำรใชบ้ริกำร: กรณีศึกษำ ธนำคำรออมสิน
ส ำนักพหลโยธิน ท่ีพบว่ำปัจจัยด้ำนรำคำท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรธนำคำร  
ไดแ้ก่ อตัรำดอกเบ้ียเงินกูท่ี้มีควำมเหมำะสมเป็นธรรม 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  
มีผลในกำรเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหวำ่งประเทศ ในดำ้นจ ำนวนเงินในกำรท ำธุรกรรมรับส่ง
เงินตรำระหวำ่งประเทศเฉล่ียแต่ละคร้ังในจ ำนวน มำกกวำ่ 50,000 บำท ต่อคร้ัง ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำก
ช่องทำงของกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศนั้นมีควำมสะดวกสบำยรวมทั้งมีสถำนท่ีให้บริกำร
จ ำนวนมำกหรืออำจเป็นไปได้ว่ำกำรน ำเทคโนโลยีส ำหรับกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ 
มีขั้นตอนท่ีไม่ยุง่ยำกและควำมปลอดภยัสูงจึงท ำใหผู้บ้ริโภคหันมำใชบ้ริกำรมำกข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัวิจยัของ อรษำ ทิพยเ์ท่ียงแทแ้ละพิภพ วชงัเงิน (2558) ท่ีไดศึ้กษำเร่ืองส่วนประสมทำงกำรตลำด
ส่งผลต่อกำรใช้บริกำรธนำคำรออมสินในเขตอ ำ เภอปรำณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
พบว่ำ ปัจจัยด้ำนสถำนท่ีให้บริกำรของธนำคำรส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีจ ำนวนสำขำเพียงพอ และอยู่ใกล้บ้ำนหรือท่ีท ำงำนจะส่งผลต่อ 
ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด เน่ืองจำก ช่วยประหยดัเวลำในกำรเดินทำง 



ผลกำรวิจยัพบว่ำ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ดำ้นบุคคล มีผลในกำรเลือกใชบ้ริกำร
รับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ ผำ่นช่องทำงธนำคำรพำณิชย ์ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำกพนกังำนของทำง
ธนำคำรมีควำมกระตือรือร้นในกำรใหบ้ริกำรดว้ยควำมเตม็ใจ มีควำมรู้และสำมำรถแนะน ำขั้นตอน
และวิ ธีกำรของบริกำรได้อย่ำง ดี เยี่ ยมรวมทั้ แ ต่งกำยสุภำพ เ รียบร้อย  ยิ้มแย ้มแจ่มใส  
และมีควำมพร้อมในกำรใหบ้ริกำร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ ประพนัธ์แถวกระต่ำย (2556) ไดศึ้กษำ
เร่ืองควำมพึงพอใจท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดของ ลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรธนำคำรกสิกร
ไทย สำขำส่ีแยกรำชวงศ์ พบว่ำ ปัจจยัดำ้นบุคลำกรผูใ้ห้บริกำรมีผลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 
ท่ีมำใช้บริกำรโดยรวมอยู่ในระดับมำก โดยลูกค้ำให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนท่ีมีกิริยำสุภำพ  
เต็มใจให้บริกำรอย่ำงเป็นกันเอง รองลงมำ คือ พนักงำนให้บริกำรท่ีรวดเร็วและตรงกับ 
ควำมตอ้งกำร รวมทั้งจ ำนวนพนักงำนมีเพียงพอต่อกำรให้บริกำร สอดคลอ้งกับกำรศึกษำของ  
วชัรำภรณ์ จนัทร์สุวรรณ (2555) เร่ืองควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของพนกังำนธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) สำขำพูนผล จงัหวดัภูเก็ต ท่ีพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงพึงพอใจในเร่ือง พนักงำน 
ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทันทีท่ีลูกค้ำต้องกำร พนักงำนมีมำรยำท  
มีควำม สุภำพ ยิ้มแยม้ เป็นกันเอง และพนักงำนให้บริกำรลูกค้ำด้วยควำมเสมอภำค รวมทั้ ง 
ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำรของพนกังำน 

ผลกำรวิจยัพบว่ำ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ดำ้นกระบวนกำรมีผลในกำรเลือกใช้
บริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงธนำคำรพำณิชย์ อำจเน่ืองมำจำกขั้นตอน 
ในกำรท ำธุรกรรมของธนำคำรมีควำมสะดวก / รวดเร็ว / ใชง้ำนง่ำย / ไม่ซับซ้อนรวมถึงมีระบบ
ป้องกันควำมปลอดภัยของข้อมูล ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของ ประพันธ์แถวกระต่ำย (2556)  
เร่ืองควำมพึงพอใจท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดของลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรธนำคำรกสิกร
ไทย สำขำส่ีแยกรำชวงศ ์พบว่ำ ปัจจยัดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำรท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้
ท่ีมำใชบ้ริกำร ไดแ้ก่ ขั้นตอนกำร ให้บริกำรของพนักงำนท่ีท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนและรวดเร็ว และ
กำรบริหำรจดักำรจดัคิวเป็นไปตำมล ำดบัก่อนหลงัและยงัสอดคลอ้งกบัวิจยัของ กลัยำ แจ่มแจง้ 
(2549) เร่ืองควำมพึงพอใจของลูกคำ้ท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร สำขำท่ำยำง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำลูกคำ้มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของธนำคำร
โดยรวมอยู่ในระดบัมำก โดยเฉพำะกบัขั้นตอนต่ำงๆ ในกำรให้บริกำรท่ีมีควำมสะดวกคล่องตวั 
และกำรไดรั้บกำรผอ่นผนัและ ยดืหยุน่ในกฎระเบียบและวิธีปฏิบติัของธนำคำร 

8.3 ภำพลกัษณ์ในกำรเลือกสถำบนัทำงกำรเงินท่ีใหบ้ริกำรรับส่งเงินตรำระหวำ่งประเทศ 
ผลกำรวิจัยพบว่ ำ  ผู ้บ ริโภคในกรุง เทพมหำนครท่ี เ ป็นตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญ 

ต่อภำพลักษณ์ในกำรเลือกสถำบันทำงกำรเงินท่ีให้บริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศ 



ในภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ผูใ้ห้บริกำรมีกำรประชำสัมพนัธ์
เพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์อย่ำงสม ่ำเสมอ มีค่ำเฉล่ียสูงสุด รองลงมำคือ ผูใ้ห้บริกำรมีควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และล ำดบัสุดทำ้ยคือ ช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของผู ้ตำมล ำดบั แสดงให้เห็นว่ำผูบ้ริโภค 
ให้ควำมส ำคญักบักำรประชำสัมพนัธ์เพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีให้ผูบ้ริโภคไวว้ำงใจและเขำ้มำใช้
บริกำรกบัทำงสถำบนักำรเงินนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจยัของ อนพชั ทวีเมือง (2554) ศึกษำอิทธิพล
ของภำพลกัษณ์และควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ต่อควำมจงรักภกัดีของลูกคำ้ธนำคำรออมสิน 
กลุ่มตวัอยำ่งคือลูกคำ้ธนำคำรออมสินสำขำในสงักดั ภำค 17 จ ำนวน 500 คนผลกำรศึกษำสรุปไดว้่ำ
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อควำมจงรักภักดีของลูกค้ำธนำคำรออมสินคือ ลูกค้ำ ท่ี มี เพศ  
ระดบักำรศึกษำ อำชีพและกำรเลือกใชบ้ริกำรประเภทของผลิตภณัฑข์องธนำคำรออมสินแตกต่ำง
กันมีควำมจงรักภักดีต่อธนำคำรออมสินไม่แตกต่ำงกัน ส่วนลูกค้ำท่ีมีอำยุและรำยได้ต่ำงกัน 
มีควำมจงรักภกัดีต่อธนำคำรออมสินแตกต่ำงกนั ภำพลกัษณ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อควำมจงรักภกัดี
ของลูกคำ้ธนำคำรออมสินและควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำรมีอิทธิพลเชิงบวกต่อควำมจงรักภกัดี
ของลูกคำ้ธนำคำรออมสิน 

 

9.ข้อเสนอแนะ 
9.1ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย  จำกกำรศึกษำพบว่ำผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร 

ท่ีเป็นตวัอยำ่งใหค้วำมส ำคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำ
ระหว่ำงประเทศ ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ ดำ้นรำคำ มีค่ำเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมำคือ ด้ำนกระบวนกำร ด้ำนผลิตภัณฑ์  ด้ำนบุคคล ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด  
ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำ และดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ ตำมล ำดบั ผูว้ิจยัขอสรุปขอ้เสนอแนะ 
ต่อผูป้ระกอบกำรเก่ียวกบับริกำรรับส่งเงินตรำต่ำงประเทศ ตำมปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใช้
บริกำรรับส่งเงินตรำระหวำ่งประเทศ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดำ้นรำคำ ผูป้ระกอบกำรควรให้ควำมส ำคญัในดำ้นรำคำของกำรให้บริกำร อำทิ  
ปรับอตัรำค่ำธรรมเนียมมีควำมเหมำะสมรวมทั้งอตัรำค่ำบริกำรท่ีถูกกว่ำผูใ้ห้บริกำรรำยอ่ืนๆ ทั้งน้ี
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริกำรเกิดกำรเปรียบเทียบควำมคุม้ค่ำในกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียม 

2. ด้ำนกระบวนกำร ผู ้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนกระบวนกำร อำทิ  
ควรมีแอพลิเคชัน่ท่ีสำมำรถท ำธุรกรรมสะดวก / รวดเร็ว / ใชง้ำนง่ำย / ไม่ซับซ้อน เพื่อเพิ่มควำม
สะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริกำร 

3. ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบกำรควรให้ควำมส ำคญัในด้ำนของผลิตภัณฑ์ อำทิ  
มีกำรจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีศักยภำพท่ีสำมำรถรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล  



ของผูใ้ชบ้ริกำร และวิธีกำรปฎิบติังำนท่ีปลอดภยัในกำรท ำธุรกรรม เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริกำรจะมีควำมปลอดภัยและไม่ท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงิน
ระหวำ่งประเทศ 

4. ด้ำนบุคคล ผู ้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนบุคคล อำทิ จัดฝึกอบรม  
ให้บุคลำกำร มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใน ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำรเป็น อย่ำงดี รวมทั้งกำรมีบุคลิก
น่ำเช่ือถือ แต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย ยิ้มแยม้แจ่มใส และมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร เพื่อสร้ำง
ควำมเช่ือมนัใหก้บัองคก์ร 

5. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด ผูป้ระกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด อำทิ กำรมอบบตัรก ำนัล เม่ือท ำธุรกรรมผ่ำนผูใ้ห้บริกำรในเกณฑ์ท่ีก ำหนด และมีกำร 
จดังำนประชำสัมพนัธ์ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ เพื่อดึงดูดควำมสนใจให้กับผูท่ี้ไม่เคยใช้บริกำรรับส่ง
เงินตรำระหวำ่งประเทศตดัสินใจมำใชบ้ริกำร 

6. ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ผู ้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนช่องทำง 
ในกำรจดัจ ำหน่ำย อำทิ มีกำรปรับปรุงธุรกรรมผำ่นช่องทำง Electronic เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริกำรใชง้ำนได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ งสถำนท่ีให้บริกำรควรมีควำมกวำ้งขวำง สะดวกสบำย และ
เหมำะสม เพื่อรองรับผูใ้ชบ้ริกำรท่ีมีจ ำนวนมำก  

7. ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ ผูป้ระกอบกำรควรใหค้วำมส ำคญัในดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 
อำทิ ผูใ้ห้บริกำรควรมีเคร่ืองมือและระบบในกำรให้บริกำรท่ีมีควำมทนัสมยัเพื่อให้ไดรั้บบริกำรท่ี
รวดเร็วมำกข้ึน  

9.2 ขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรวิจยัคร้ังต่อไป 

1. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใชบ้ริกำรรับส่งเงินตรำ
ระหว่ำงประเทศ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร จึงควรท ำกำรศึกษำและวิจัยเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) เช่น กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กำรสนทนำกลุ่ม (Focus 
Group) ควบคู่ใปกบักำรท ำงำนวิจยัเชิงส ำรวจ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีควำมเฉพำะเจำะจง ซ่ึงจะช่วยให้
ผูใ้ห้บริกำรสำมำรถน ำขอ้มูลเหล่ำน้ีไปพฒันำบริกำรรับส่งเงินตรำระหว่ำงประเทศให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

2. งำนวิจยัฉบบัน้ีเป็นเพียงกำรศึกษำขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีอำศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนครจึง
ควรขยำยขอบเขตงำนวิจยัใหก้วำ้งข้ึนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในประเทศไทย เน่ืองจำกบริกำรรับส่ง
เงินตรำระหว่ำงประเทศมีผูใ้ชบ้ริกำรอยู่ทัว่ประเทศไม่ใช่เฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนครเพียง
อย่ำงเดียว เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกลยทุธ์ใหเ้หมำะสมกบัลูกคำ้แต่ละพื้นท่ี 

 



10. กติติกรรมประกาศ 
 สำรนิพนธ์น้ีส ำเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยควำมกรุณำและควำมช่วยเหลือจำก คณำจำรยแ์ละผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่ำน ผูศึ้กษำขอกรำบขอบพระคุณ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.จรัญญำ ปำนเจริญ 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำสำรนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูซ่ึ้งใหค้วำมรู้ ค  ำแนะน ำ ค  ำปรึกษำ ขอ้คิดเห็นท่ีเป็น ประโยชน์
ต่อกำรศึกษำและตรวจทำนแกไ้ข ตลอดจนกรุณำติดตำมควำมคืบหนำ้ของกำรศึกษำ เฉพำะบุคคลน้ี
จนเสร็จสมบูรณ์ 
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