
พฤตกิรรมผู้บริโภคผลติภณัฑ์ทางการเงนิของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วภิา บุณยสุรักษ์1 
อดิลล่า พงษ์ยีห่ล้า2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑท์างการเงินของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ทางการเงินและศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ทางการเงิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามา
จากประชากรท่ีเป็นผูใ้ช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขต กรุงเทพมหานคร โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบสะดวก จ านวน 400 คน จ าแนกเขตในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ
แบบสอบถามท่ีเช่ือถือได ้และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ สถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล คือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์ Chi – Square ระดบันยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นส่วนมากเป็นเพศชาย มี
อายุ 25-35 ปี อาชีพพนักงานเอกชน ซ่ึงรายได้ต่อเดือน15,000-30,000 บาท และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และส่วนใหญ่เลือกจ านวน ฝาก-ถอน แต่ละคร้ังประมาณไม่เกิน 20,000 บาท เลือกใช ้บตัร
เครดิต ต่อเดือนไม่เกิน10,000 บาท เลือกใชป้ระกนัอุบติัเหตุประมาณไม่เกิน 2,000ต่อปี ซ่ึงส่วนใหญ่มี
สินเช่ือท่ีใชบ้ริการยอดกู ้ไม่เกิน500,000 บาท เลือกใชบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแลกคร้ัง
ละไม่เกิน10,000 บาท มีการช าระค่าสินคา้และการบริการประมาณต่อเดือนไม่เกิน10,000 บาท มีการ
ซ้ือ-ขายกองทุนรวมต่างๆ ประมาณไม่เกิน50,000 บาทต่อปี  

เม่ือท าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
ทางการเงิน พบวา่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
ทางการเงิน 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑท์างการเงิน, ปัจจยัส่วนบุคคล, ผลิตภณัฑธ์นาคารกรุงไทย 
                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 



1.บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้มีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ลูกคา้ตอ้งการความสะดวกสบายในการใช้บริการมากข้ึน ธนาคารพาณิชยจึ์งตอ้งปรับกล
ยทุธ์ยดึเอาลูกคา้ไปศูนยก์ลาง และเขา้หาลูกคา้มากข้ึน แทรกธุรกรรมทางการเงินโดยอาศยัเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัเขา้ไปในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของลูกคา้ โดยท่ีไม่ท าให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกวา่เป็นภาระ ท่ีตอ้ง
ท าตอ้งรับผิดชอบ แต่ส่ิงท่ีผูใ้ช้วิธีการท าธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านเทคโนโลยีท่ีธนาคารจะเตรียม
รองรับไว้ให้แล้ว รู้สึกสะดวกสบายรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะกลุ่มผู ้ใช้บริการในเขต เมือง
กรุงเทพมหานคร ท่ีค่อนขา้งมีเวลาจ ากดั และเร่งรีบการเดินทางมาท าธุรกรรมทางการเงิน ท่ีสาขาและ
เป็นเร่ืองท่ียาก สร้างความล าบากและเสียเวลา ให้กบัผูใ้ชบ้ริการธนาคารเอง และพฒันาระบบเพิ่ม ช่อง
ทางการบริการให้มีความหลากหลายมากข้ึนไดแ้ก่การขยายสาขาขนาดยอ่มเขา้ไปในห้างสรรพสินคา้
และให้บริการนอกเวลาท าการหลงั (16:30) น การให้บริการนอกเวลาโดยเปิดท าการเปิดบริการในวนั
เสาร์-อาทิตยร์วมถึง การน าเคร่ืองบริการอตัโนมติั ไดแ้ก่เคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั เคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั 
เคร่ืองปรับสมุดอตัโนมติั เคร่ืองฝากเช็คอตัโนมัติ ซ่ึงลูกคา้สามารถด าเนินธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้
ดว้ยตนเองและสามารถใชบ้ริการไดส้ะดวกไม่ยากซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดีแต่ก็ยงัไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดถึ้งเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบนั 

ดงันั้น จากขอ้มูลและเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั เร่ือง พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่อผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ในการใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ของผูท่ี้เคยใชบ้ริการธนาคาร เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัทางดา้นบุคคล ท่ีส่งผลต่อความ พึงพอใจ
ในการใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการตดัสินใจ รวมถึงใชใ้นการปรับเปล่ียน ปรับปรุง 
และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด อนัจะสร้างความไดเ้ปรียบในการ แข่งขนั
ของธนาคารท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 
 
 



2.วตัถุประสงค์การวจิัย 
งานวจิยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดวตัถุประสงคส์ าหรับการจดัท างานวจิยัไว ้ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑท์างการเงินของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑท์างการเงินของ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

3. สมมติฐานของการวจิัย 
 จากวตัถุประสงคก์ารวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวจิยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ
ด าเนินการวจิยัดงัน้ี   
  1. เพศ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑท์างการเงิน
ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2. อาย ุของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑท์างการเงิน
ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   
 3. อาชีพ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑท์าง
การเงินของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 4. รายไดต่้อเดือน ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
ทางการเงินของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 5. ระดบัการศึกษา ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
ทางการเงินของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลท่ีไดจ้ากงานวจิยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัคาดวา่จะสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 1. ใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการของธนาคาร ใหส้อดคลอ้ง
และสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 2. ท  าใหท้ราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลงานวจิยัท่ีได ้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์เพื่อประกอบการ



ตดัสินใจ รวมถึงใชใ้นการปรับเปล่ียน ปรับปรุง และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดของธนาคารใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ส าหรับนกัวจิยั นกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไป
เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
 

5.ขอบเขตของงานวจิัย  
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคือ ลูกคา้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การวจิยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑท์างการเงินของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของปัจจยัท่ีจะ
น ามาใชใ้นการท าวจิยัฉบบัน้ี โดยเลือกศึกษาจากปัจจยัทางดา้นบุคคล และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑท์างการเงินของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 3.ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ท าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนในช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ระเบียบวธิีวจิัย 
6.1 กรอบแนวคิดการวจัิย  
 ตัวแปรอสิระ                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 ประชากรและตัวอย่างประชากร 
ใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผดิพลาด ไม่

เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ ขอ้มูล 
ผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ซ่ึงถือไดว้า่ผา่นเกณฑต์ามท่ีเง่ือนไขก าหนด คือไม่นอ้ย
กวา่ 384 คน ซ่ึงตวัอยา่งท่ีไดน้ั้นผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3. อาชีพ 
4.รายได ้
5.การศึกษา 
 

 

 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการ 
1. ผลิตภณัฑข์องธนาคารท่ีผูใ้ชบ้ริการ
เลือกใชบ่้อยท่ีสุด  
2. เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ  
3. ผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการ 
4. จ านวนคร้ังในการใชบ้ริการ  
5. ช่วงวนัท่ีเลือกใชบ้ริการ  
6. ช่องทางในการใชบ้ริการ  
7. จ านวนเงินท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการออม 

1.ออมเงินไม่เกิน 10 % ของรายไดต่้อเดือน 

2. ออมเงินระหวา่ง 11-30% ของรายไดต่้อเดือน 

3.ออมเงินประมาณ 31-50% ของรายไดต่้อเดือน 

4.ออมเงินมากกวา่ 50% ของรายไดต่้อเดือน 



6.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยผูศึ้กษาคน้ควา้
จากทฤษฏีนกัวชิาการและนกัปฏิบติัการท่ีเขียนไวเ้พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถามโดย
แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายอุาชีพ 
รายได ้การศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค าตอบใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวม
จ านวน 5 ขอ้  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑท์างการเงิน
ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร)เป็นค าถามปลายปิด มีค าตอบใหเ้ลือก
และใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 1 ขอ้  
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑท์างการเงินของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นค าถามปลายปิดมีค าตอบใหเ้ลือกและให้
ผูต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว จ านวน 11 ขอ้ และศึกษาเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) เป็นการวเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย โดยมีการแบ่งเกณฑค์่าเฉล่ีย 5 หมายถึง เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 4 หมายถึงเห็นดว้ยมาก 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 1 หมายถึง เห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

7. ผลการศึกษา 
1.  ข้อมูลเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ

การศึกษา 
  ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย มากกว่าหญิง 
แบ่งออกเป็นเพศชายร้อยละ 51.2 และเพศหญิงร้อยละ 48.8 ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งอยูช่่วงอาย ุ25-35 
ปี คิดเป็นร้อยละ 71.8 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 41.8
ซ่ึงรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากอยู่ระหวา่ง15,000- 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.5 โดย
ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.5 ของกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด  

2. ข้อ มูล เ ก่ี ยวกับพฤติกรรมการออมของผู ้ใช้บ ริการผลิตภัณฑ์ทางการ เ งินของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)ในเขตกรุงเทพมหานคร 



  ผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมการออมของผูใ้ชบ้ริการผลิตภณัฑ์ทางการเงินของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยส่วนใหญ่ออมเงินไม่เกิน 10 % ของรายไดต่้อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ50.5 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 3. ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผูใ้ช้บริการผลิตภณัฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจยั สามารถสรุปไดว้า่ ขนาดกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกจ านวน ฝาก-ถอน แต่ละคร้ัง
ประมาณไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.8 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ บตัรเครดิต ต่อ
เดือนไม่เกิน10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.3 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ประกนัอุบติัเหตุ
ประมาณไม่เกิน 2,000ต่อปี คิดเป็นร้อยละ41.5 ซ่ึงส่วนใหญ่มีสินเช่ือท่ีใชบ้ริการยอดกู ้ไม่เกิน500,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 64.0 โดยส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแลก
คร้ังละไม่เกิน10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.8 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีการช าระค่าสินคา้และการ
บริการประมาณต่อเดือนไม่เกิน10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.3โดยส่วนใหญ่ มีการซ้ือ-ขายกองทุน
รวมต่างๆ ประมาณไม่เกิน50,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 80.0 
 4. ขอ้มูลเก่ียวกบั เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหตุผลท่ีเลือกใชธ้นาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั3.82 เม่ือวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดเป็น
อนัดบัแรกไดแ้ก่ เป็นธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือและไวใ้จได ้มีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมาเป็นธนาคารท่ีมี
ช่ือเสียงและมีมาตรฐานมีค่าเฉล่ีย 3.82 และมีระบบ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทาง
การเงินท่ีทนัสมยัและมีการบริการท่ีดีสะดวกรวดเร็วและ มีรูปแบบการบริการท่ีหลากหลาย เช่นสาขา            
ตู้ ATM และMobile Banking มีค่าเฉล่ียเท่ากันทั้ง3ข้อ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 และมีพนักงานท่ี
เช่ียวชาญในการให้ค  าแนะน ามีค่าเฉล่ีย 3.77 และสุดทา้ยผลิตภณัฑ์ / บริการน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.70 
และผูมี้อิทธิพลต่อการใชบ้ริการธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) คือตนเอง จ านวน 224 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.0 คือผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวนคร้ังในการใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) และ โดยเฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบ แบบสอบถามจ านวนคร้ังในการใช้บริการ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า 3 - 4 คร้ัง จ านวน165 คน คิดเป็นร้อยละ41.3 คือผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ และช่วงว ัน ท่ีก ลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถามไปใช้บ ริการกับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มากท่ีสุด พบว่า วนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) จ านวน 310 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.5 คือผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ และ ช่องทางในการใช้บริการท่ีกลุ่มตวัอย่างผูต้อบ



แบบสอบถามเลือกใช้บริการกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บ่อยท่ีสุด พบว่าอิเล็กทรอนิกส์            
(E-Banking) เช่น Internet จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 

 

8.การอภิปรายผล 
จากการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
1. จากผลส ารวจกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการออมท่ีไม่เกิน 10% ของรายได้ ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะประเทศไทยไม่มีรายไดสู้ง สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของศูนยว์ิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย 
(TMB) 

2. จากการศึกษาพบว่าจ านวนเงินท่ีใช้ท าประกนัอุบติัเหตุเป็นส่ิงจ าเป็นน้อย จึงใช้ไม่เกิน 
2,000 บาทต่อปี  

3. จากการศึกษาสินเช่ือท่ีใช้บริการยอดกูส่้วนใหญ่ไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งน้ีธนาคารดูจาก
รายไดป้ระกอบท่ีใชใ้นการตดัสินใจปล่อยกูสิ้นเช่ือ 

4. จากการศึกษาพบวา่ในการแลกเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ
ช่วงน้ีเป็นช่วง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจซ้ือขาย
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2 ส่วน คือ 

 สกุลเงินท่ีจะน ามาขายไม่ค่อยมี เน่ืองจากไม่มีคนเดินทางเขา้มาในประเทศ หรือเดิน
ทางเขา้ มานอ้ยลง ท าใหก้ารหมุนเวยีนของเงินนอ้ยลง 

 จ านวนคนท่ีมาแลกเงินเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศหายไปจ านวนมาก 
5. จากการศึกษาพบว่าจ านวนการใช้บตัรเครดิต ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาททั้งน้ีอาจเป็น

เพราะการซ้ือสินคา้ออนไลน์มีความเส่ียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิวรัส อินทร์บ ารุง. (2553)  
6. จากการศึกษาช่วงวนัท่ีไปใช้บริการทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าวนัธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) 

ประชาชนส่วนใหญ่ออกจากบา้นไปท างาน 
7. จากการศึกษาพบวา่ช่องทางในการใชบ้ริการจะใช ้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) รองลงมา

เป็นATM ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประหยดัเวลา สอดคลอ้งกบังานวจิยัขอ จิวรัส อินทร์บ ารุง (2553) 
 

 
 



9. ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ออมเงินไม่เกิน 10%ของรายไดต่้อเดือนดงันั้น

ผูบ้ริหารธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ควรหากลยุทธ์ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดแรงจูงใจเพื่อออมเงิน
มากข้ึน 

2. จากการศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการมาใชบ้ริการ ช่วงวนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) ดงันั้น ผูบ้ริหาร
ควรจดัสรรพนกังานให ้มากกวา่วนัเสาร์-อาทิตย ์ 

3. จากการศึกษาพบว่า ช่องทางในการใช้บริการส่วนใหญ่ จะใช้ อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Bankingดงันั้นผูบ้ริหารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ควรตรวจสอบระบบให้ มีความเสถียรและทนัสมยั
เขา้ถึงไดง่้าย เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการเขา้ใช้บริการและสามารถรักษาลูกคา้เก่าให้คงอยู่
ต่อไปและเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ ใหม้ากข้ึน 

4. จากการศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการธนาคารมีความน่าเช่ือถือดงันั้นผูบ้ริหารธนาคาร กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) จึงตอ้งรักษามาตรฐานและบริการใหน่้าเช่ือถือตลอดไป 

5. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการ ดงันั้น เจา้หน้าท่ีธนาคารควรสังเกตคุณลกัษณะเหล่าน้ีและตอบสนองการ
ใหบ้ริการ 

 

10.กติตกิรรมประกาศ 
 การศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูศึ้กษาขอกราบพระคุณ ผศ.ดร.อดิลล่า พงษย์ีห่ลา้ 
และคณะกรรมการทุกท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าในการใหค้  าปรึกษาและเสนอแนะ 
และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการศึกษาในคร้ังน้ีมาโดยตลอด เพื่อการปรับปรุงตลอด ทั้งความรู้ใหม่ๆ
รวมถึงแนวทาง และกระบวนการจดัท าสารนิพนธ์ ฉบบัน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ ผูว้ิจยักราบขอบพระคุณ 
ดว้ยความเคารพอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของผูว้จิยั ท่ีใหก้ าลงัมาโดยตลอดและ
เป็นแรงผลกัดนัท่ีช่วยใหผู้ว้ิจยัมาถึงจุดน้ีได ้
 สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ี ไดเ้ป็นประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูส้นใจ 
คุณประโยชน์ และความดีอนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยั ขอมอบใหบิ้ดามารดา  
ตลอดจนครูบาอาจารยทุ์กท่าน 
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