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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัครัง้นี้มุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการธนาคาร

อนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย
ที่ใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิ้น 350 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และและสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ และการทดสอบ
สมมตฐิานโดยใชส้ถติทิดสอบ Chi-Square, Cramer’s V และ Somer’s D จากการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส อายุ 40 ปีขึน้ไป ระดบัการศกึษาสูงสุดปรญิญาตร ีมอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/
อสิระ และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป และใหค้วามส าคญัส่วนประสมทางการตลาด 7P ดา้นบุคลากรผู้
ให้บรกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพมากทีสุ่ด ทางดา้นทศันคติผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มทีศันคตทิี่ดต่ีอการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพมหานครในด้านพฤติกรรมมากที่สุด  และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอร์ซสี ์สาขากรุงเทพมหานคร มรีะยะเวลาการเป็น
ลกูคา้มากกว่า 3-6 ปี ซึง่ประเภทการใชบ้รกิารทีบ่่อยทีส่ดุ คอื บรกิารฝาก/ถอน/โอนเงนิ วตัถุประสงคห์ลกัทีส่ าคญัทีสุ่ด
กเ็พื่อการโอนเงนิไปประเทศอนิเดยีไดใ้นวนัเดยีวและอตัราค่าธรรมเนียมทีถู่กทีส่ดุ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพมหานครของ
ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย ดา้นสว่นประสมทางการตลาด 7P ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิ
ทางการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีน
โอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครของผู้ใช้บรกิารรายย่อยในระดบัต ่า และดา้นทศันคต ิได้แก่ ด้านความเขา้ใจ ด้าน
ความรูส้กึและดา้นพฤติกรรม มีผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี์ สาขากรุงเทพมหานคร ของ
ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยในระดบัต ่า 

 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด 7P การตดัสนิใจ ธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร  
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study the marketing mix and attitudes toward decision making 
among retail customers using the services of the Bangkok branch of an Indian Overseas Bank. The sample 
of this research consisted of three hundred and fifty retail customers using the services of the Bangkok 
branch of an Indian Overseas Bank services. The data collection tool was a questionnaire and used as a 
data collection instrument. The statistics used for analysis include frequency, percentage, Chi-square, 
Cramer’s V and Somer’s D test. The findings reveal the following: Most of respondents were male, married 
status, age forty and above, holding a Bachelor’s degree, earned a living from a personal or an independent 
business and had an average monthly income above 45,001 Baht per month. Most of the respondents 
focused on the 7P marketing mix for service staff and most physical aspects. Most of the respondents had 
good attitudes towards deciding to use the services of the Bangkok branch of an Indian Overseas Bank in 
the terms of behavior. Most of the respondents decided to use the services of the Bangkok branch of the 
Indian Overseas Bank had a customer period of more than three to six years. The most common types of 
services were deposit, withdrawal, transfer and the most important objective was to transfer money to India in 
one day and the cheapest fees. 

The results of the hypotheses testing with a statistical significance of 0.05, were as follows: The 
factors of gender, status, age, educational level, occupation, and monthly income affected the decision 
making of retail customers using the services of the Bangkok branch of the Indian Overseas Bank. The 7P 
marketing mix including price, place, promotion, people and the physical aspects affected the decision 
making of retail customers in using the services of the Bangkok branch of an Indian Overseas Bank services 
at a low level. Attitudes including understanding, feeling and aspects of behavior affected the decision making 
among retail customers in using the services of the Bangkok branch at a Indian Overseas Bank at low level. 

 
Keyword: Marketing Mix 7P, Decision, Making and Bangkok Branch of an Indian Overseas Bank 
 
บทน า 

ในสภาวะทีโ่ลกก าลงัเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในทุกดา้น ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ  สงัคมและการเมอืง ข่าวสาร
ดา้นความมัน่คง เหตุการณ์การก่อการรา้ยทัว่ทุกมุมโลก ส่งผลทวคีูณต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก และความมัน่ใจ
ในสายตาของนักลงทุนลดลง เกดิการชะลอตวัดา้นการลงทุน ธนาคารและสถาบนัการเงนิต่างๆกไ็ดร้บัผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวด้วยเช่นเดียวกนั จากการรายงานผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ไทยไตรมาสแรก               
(ปี พ.ศ. 2559) โดยส่วนใหญ่กเ็ป็นไปตามคาดการณ์ไว ้คอื ผลประกอบการของสถาบนัการเงนิต่างๆในประเทศไทย
ยงัคงอยู่ในระดบักลาง ผลประกอบการไม่สงูและไม่ต ่าจนเกนิไป เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัต่อเนื่องมากว่า 3 ปี 
ท าใหค้วามต้องการสนิเชื่อชะลอตามไปดว้ย และในขณะเดยีวกนัธนาคารยงัไดร้บัความกดดนัจากคุณภาพหนี้ทีแ่ย่ลง 
ท าให้ต้องเพิม่เงนิส ารองตามความเสีย่งที่เพิม่ขึน้ ท าให้ส่งผลกระทบโดยตรงกบัผลก าไรของธนาคารอย่างหลกีเลี่ยง
ไม่ได ้และยงัต้องคอยระวงัในไตรมาสถดัไป ทัง้ความเสีย่งทางดา้นการชะลอของเศรษฐกจิทีส่งูขึน้ รวมถงึหนี้เสยีของ
ธนาคารทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อกีดว้ย 
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จากการประกาศผลการจดัอนัดบั 5 อนัดบัธนาคารแห่งปี 2559 หรอื Bank of the Year 2016 โดยใช้ผล
ประกอบการของธนาคารพาณิชยจ์ านวน 15 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย ธนาคาร              
ซไีอเอม็บไีทย ธนาคารสแตนดารด์ ชารด์เตอร์ ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารทหารไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารเกยีรตินาคิน ธนาคาร              
กรุงศรอียุธยา และธนาคารกสกิรไทย ในรอบปี พ.ศ. 2558 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
เพื่อน ามาพจิารณาการจดัอนัดบั 

อนัดบัที่ 1 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี พ.ศ. 2559 ผลการด าเนินงานของ
ธนาคารกรุงเทพเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีก าไรสุทธิต่อหุ้นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ 17.91 บาทต่อหุ้น อันดับ 2 ได้แก่ 
ธนาคารกสกิรไทยและธนาคารไทยพาณิชยซ์ึง่ไดค้รองอนัดบั 2 ร่วมกนั โดยธนาคารกสกิรไทยสามารถสรา้งรายไดใ้นปี 
พ.ศ. 2558 สูงเป็นอนัดบั 1 รวม 249,020.92 ล้านบาท มกี าไรสุทธต่ิอหุ้นสูงเป็นอนัดบั 2 ที่ 16.49 บาทต่อหุ้น ด้าน
ธนาคารไทยพาณิชย ์ยงัคงเป็นธนาคารทีม่กี าไรสทุธสิงูสุดเป็นอนัดบั 1 ในระบบธนาคารพาณิชย ์โดยในปี พ.ศ. 2558 
มกี าไรสทุธ ิ47,182.41 ลา้นบาท และมอีตัราก าไรสทุธสิงูสดุเป็นอนัดบั 1 ที ่28.59% อนัดบั 4 คอื ธนาคารกรุงไทยโดย
มกี าไรสทุธ ิ28,493.77 ลา้นบาท สงูเป็นอนัดบั 4 โดยในปี พ.ศ. 2559 ธนาคารมกีารด าเนินงานภายใตแ้ผนยุทธศาสตร ์
Three Summits อนัดับ 5 ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยมีก าไรสุทธิสูงเป็นอนัดับ 5 รวม 18,634.18 ล้านบาท 
ส าหรบัในปี พ.ศ. 2559 ธนาคารมีการผสานความร่วมมือกับเครอืข่ายของธนาคารแห่งโตเกียว -มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ             
เพื่อขบัเคลื่อนสู่การเป็นสถาบนัการเงนิชัน้น าในภูมิภาคอาเซยีน (วารสารการเงนิธนาคาร. 2559: ออนไลน์) ธนาคาร
พาณิชยไ์ทยต่างปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์น้นดา้นการจดัการ การปรบัโครงสรา้งองคก์ร ปรบัปรุงพฒันาผลติภณัฑ ์คุณภาพ
บรกิารของตนเองใหน่้าสนใจ รวมถงึช่องทางการใหบ้รกิารทีง่่ายและสะดวกมากยิง่ขึน้ จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคใหค้รอบคลุมมากทีส่ดุ  

ธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร ในฐานะสาขาธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งในประเทศ
ไทยต้องการสรา้งผลก าไรให้เพิม่มากขึน้ และในขณะเดยีวกนักต็้องการตอบสนองความต้องการทางด้านการเงนิและ
สร้างการแข่งขนัให้ทัดเทียมกับธนาคารพาณิชย์ไทยด้วยเช่นเดียวกันดังนัน้ ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขา
กรุงเทพมหานคร จงึต้องปรบัเปลีย่นกลยุทธก์ารด าเนินงาน การพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่างๆ รวมทัง้การศกึษา
ทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารเพื่อสรา้งความพงึพอใจความมัน่ใจ และสามารถรกัษาฐานลกูคา้เดมิให้คงอยู่ อกีทัง้เพิม่จ านวน
ลกูคา้ใหม้มีากขึน้ในอนาคต 

ดว้ยปัจจยัต่างๆและเหตุผลขา้งต้นผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจในการท าการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดและ
ทศันคตทิีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย โดย
งานวจิยัชิ้นนี้ใช้ทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด 7P ของคอตเลอร์ (Kotler) ประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการ ส าหรบัในส่วนกรอบแนวความคดิการสร้างทศันคติผูว้จิยัใชโ้มเดลองค์ประกอบทศันคต ิ3 ประการ 
ของชฟิแมนและคานุก (Schiffman and Kanuk) ประกอบดว้ย ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึและดา้นพฤตกิรรมเพื่อ
เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและการปรบัปรุงสว่นประสมทางการตลาดใหเ้ป็นทีน่ิยมและการสรา้งทศันคตทิีด่ี
ต่อผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย สนับสนุนใหเ้กดิการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครต่อไป
ในระยะยาว 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

1. เพื่อศกึษาข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอร์ซีส ์
สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย 
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2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P ที่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอร์
ซสี ์สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย 

3. เพื่ อศึกษาปัจจัยทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขา
กรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้ใช้บรกิารรายย่อยที่มลีกัษณะประชากรศาสตรท์ี่ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา
สูงสุด อาชีพ  และรายได้ เฉลี่ย ต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์  สาขา
กรุงเทพมหานคร 

2. สว่นประสมทางการตลาด 7P ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมี ผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย 

3. ทศันคต ิประกอบดว้ย ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึและดา้นพฤตกิรรม มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร ของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7P 
คอตเลอร ์(Kotler.  2000: 87) นักการตลาดชัน้น าของโลกไดใ้หแ้นวคดิดา้นสว่นประสมทางการตลาดส าหรบั

ธุรกิจบรกิาร (Service Marketing Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิที่ให้บรกิารซึ่งเป็นธุรกจิที่แตกต่างจาก
สินค้าอุปโภคและบริโภคทัว่ไปจ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาด  7 อย่างในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด
ประกอบดว้ย 

1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) เป็นสิง่ซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คอืสิง่ที่ผูข้ายต้อง
มอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รบัผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ  โดยทัว่ไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น              
2 ลกัษณะคอืผลติภณัฑท์ีอ่าจจบัตอ้งได ้และผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได ้

2. ดา้นราคา (Price) หมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิลกูคา้จะเปรยีบเทยีบระหวา่งคุณค่าของบรกิารกบั
ราคาของบรกิารนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนัน้การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความ
เหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบับรรยากาศสิง่แวดล้อมในการน าเสนอ
บรกิารให้แก่ลูกค้าซึ่งมผีลต่อการรบัรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบรกิารที่น าเสนอซึ่งจะต้องพิจารณา              
ในดา้นท าเลทีต่ัง้และช่องทางในการน าเสนอบรกิาร 

4. ด้านการส่งเสรมิ (Promotions) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกบัผู้ใช้บรกิารโดยมีวตัถุประสงค์          
ทีแ่จง้ขา่วสารหรอืชกัจงูใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิารและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึกอบรมการจูงใจเพื่อให้
สามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างแตกต่างและเหนือคู่แขง่ขนั  

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นการ
แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอใหก้บัลกูคา้ใหเ้หน็เป็นรปูธรรมโดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม
ทัง้ทางดา้ยกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลกูคา้ 
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7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินดา้นการบรกิารที่
น าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้งรวดเรว็และท าใหเ้กดิความประทบัใจ 

แนวความคิดเก่ียวกบัทศันคติ 

ทศันคติ (Attitude) คือการแสดงออกของความรู้สกึซึ่งเกิดจากการเรยีนรู้ที่มีต่อสิง่เร้าต่างๆซึ่งประเมินผล
ออกมาในลกัษณะของความชอบหรอืไม่ชอบความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจในสิง่ต่างๆ โมเดลทศันคตซิึง่ประกอบดว้ย          
3 สว่นคอื 

1. ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) หมายถึง ส่วนหนึ่งของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ            
3 ประการซึง่แสดงถงึความรู้ การรบัรู ้และความเชื่อถอื ซึง่ผูบ้รโิภคมต่ีอความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง ชฟิแมนและคานุก 
(Schiffman; & Kanuk.  1994: 489) สว่นของความเขา้ใจเป็นสว่นประกอบสว่นแรก คอื ความรูแ้ละการรบัรูท้ีไ่ดร้บัจาก
การประสมกบัประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคตแิละขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูลความรูน้ี้และผลกระทบ ต่อ
การรบัรูจ้ะก าหนดความเชื่อถอืซึง่หมายถงึสภาพดา้นจติใจซึง่สะทอ้นความรูเ้ฉพาะอย่างของบุคคลและมกีารประเมนิ
เกีย่วกบัความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่กค็อืการทีผู่บ้รโิภคมทีศันคตต่ิอสิง่หนึ่งคุณสมบตัขิองสิง่หนึ่งหรอืพฤตกิรรมเฉพาะ
อย่างจะน าไปสูผ่ลลพัธเ์ฉพาะอย่าง 

2. ส่วนของความรู้สกึ (Affective Component) หมายถึง หนึ่งในส่วนของโมเดลที่มีองค์ประกอบทศันคติ            
3 ประการซึ่งสะท้อนถึงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ชิฟแมนและคานุก  
(Schiffman & Kanuk. 1994: 489) ส่วนของอารมณ์และความรูส้กึมกีารคน้พบโดยผูว้จิยัผูบ้รโิภคซึง่มกีารประเมนิผล
เบือ้งต้นโดยธรรมชาตซิึง่มกีารคน้พบโดยการวจิยัผูบ้รโิภคดว้ยการประเมนิทศันคตต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่งโดยการใหค้ะแนน
ความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ ดหีรอืเลว เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย  

3. ส่วนของพฤติกรรม (Conative Component หรอื Behavior หรอื Doing) หมายถึง การสะท้อนถึงความ
น่าจะเป็นหรอืแนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภคดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งต่อทศันคตทิี่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งหรอือาจหมายถึง
ความตัง้ใจที่จะซื้อ ชิฟแมนและคานุก (Schiffman & Kanuk. 1994: 489) พฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
รวมทัง้พฤติกรรมและความตัง้ใจซื้อของผู้บริโภคดว้ยคะแนนความตัง้ใจของผูซ้ื้อสามารถน าไปใชเ้พื่อประเมนิความ
น่าจะเป็นของการซือ้ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคหรอืพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

คอตเลอร์ (Kotler.  1997: 192) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกบัทฤษฎีกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค  (Buyer 
Decision Process) ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอนคอื  

1. การตระหนักถงึความต้องการ (Need Recognition) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภคตระหนักถงึปัญหาหรอืความ
ต้องการของตนเองเมื่อผู้ซื้อรบัรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่แท้จรงิของตนเองและสภาวะที่ปรารถนา ความ
ตอ้งการถูกกระตุน้จากสิง่กระตุน้ภายใน และความตอ้งการยงัเกดิจากการกระตุน้จากสิง่กระตุน้ภายนอกทีเ่พิม่ขึน้จนถงึ
ระดบัทีส่งูพอทีจ่ะกลายเป็นแรงขบัดนัความตอ้งการ 

2. การเสาะหาขอ้มูล (Information Search) หมายถึง การที่ผู้บรโิภคสามารถรบัขอ้มูลของผลติภณัฑ์สนิค้า
หรอืบรกิารจากหลายแหล่ง เช่น จากแหล่งบุคคล จากแหล่งพาณิชย์ จากแหล่งสาธารณะ และจากประสบการณ์ของ
ผูบ้รโิภคเอง เป็นตน้ 

3. การประเมนิทางเลอืก (Alternative Evaluation) หมายถงึ วธิกีารทีผู่บ้รโิภคใชข้อ้มลูทีม่อียู่น ามาประเมนิสิง่
ที่ต้องการซื้อในกลุ่มที่ได้เลือกไว้แล้วโดยผู้บรโิภคจะไม่ใช้กระบวนการประเมินง่ายๆ เพียงกระบวนการเดียวใน
สถานการณ์การซือ้ทุกสถานการณ์ 

4. การตัดสนิใจซื้อ (Purchase Decision) หมายถึง การจดัล าดบัความชอบสิง่ที่ต้องการซื้อจนกระทัง้เกิด
ความตอ้งการซือ้และเกดิการตดัสนิใจซือ้ซึง่อาจถูกคัน่กลางดว้ยทศันคตขิองผูอ้ื่นและสถานการณ์ทีค่าดไม่ถงึ 
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5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หมายถึง ความพึงพอใจหรือไม่พอใจหลังจากที่
ผูบ้รโิภคไดซ้ือ้สิง่ทีต่อ้งการหรอืความคุม้ค่ากบัการคาดหวงัของผูบ้รโิภคทีห่วงัว่าจะไดร้บัจากการตดัสนิใจซือ้ 
   
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร ใน

ประเทศไทย จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างและสตูรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากร 
(Yamane Taro.  1973) จากขอ้มูลจ านวนประชากรเท่ากบั 1,846 คน ขนาดของตวัอย่างที่ค านวณไดจ้งึเท่ากบั 329 
ตวัอย่าง และเพื่อป้องกนัแบบสอบถามที่เกดิความผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างซึ่งส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถอืของงานวจิยั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึรวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 350 คน  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

การวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลซึ่งประกอบไปดว้ยค าถาม               
4 ส่วน ได้แก่  ค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามเกี่ยวกบัส่วนประสมทาง
การตลาด 7P ค าถามเกี่ยวกบัทศันคติ และค าถามเกี่ยวกบัการตัดสนิใจใช้บรกิารธนาคารอนิเดียนโอเวอรซ์สี ์สาขา
กรุงเทพมหานคร และได้น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้  (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ ใช่ก ลุ่มตัวอย่างในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ตัวอย่าง และน าไปวเิคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา.  2546: 131) ค่าอลัฟาที่ได้แบ่งเป็นค่าอลัฟาด้านส่วนประสมทางการตลาด 7P ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์
ค่าอลัฟาเท่ากบั .849 ด้านราคา เท่ากบั .819 ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย เท่ากบั .881 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด เท่ากบั 
.877 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ เท่ากบั .889 ด้านลักษณะทางกายภาพ เท่ากบั .901 และด้านกระบวนการ เท่ากบั .850 
สว่นค่าอลัฟาดา้นทศันคต ิไดแ้ก่ ด้านความเข้าใจ ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม มคี่าอลัฟาเท่ากบั .906 .871 และ .844 
ตามล าดบั ซึง่ค่าอลัฟาทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม 

 
ผลการวิจยั 
 1. ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บรกิารรายย่อยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 40 ปีขึ้นไป 
สถานภาพสมรส ประกอบธุรกจิส่วนตวั /อสิระ ระดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาตร ีและมรีายได ้45,001 บาทขึน้ไป และ
จากสมมติฐานการวิจยั พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์เกือบทุกด้านที่ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิารธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขา
กรุงเทพมหานคร 

2. ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด 7P ของผู้ใช้บรกิารรายย่อย ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด 7P ด้านบุคลากรผู้ให้บริการและด้านลกัษณะทางกายภาพมากที่สุด โดยทัง้สองด้านมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากนั คือเท่ากบั 4.36 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.12 ด้านราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ตามล าดับ และจากสมมติฐานการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด 7P ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์  สาขา
กรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย 
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3. ข้อมูลด้านทศันคติของผู้ใช้บรกิารรายย่อย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่ง            
ในด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 รองลงมาคือ ด้านความรู้สกึ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 และด้านความเข้าใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.10 ตามล าดับ และจากสมมติฐานการวิจัย  พบว่า ทัศนคต ิ
ประกอบดว้ย ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึและดา้นพฤตกิรรม มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอร์
ซสี ์สาขากรุงเทพมหานคร ของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย 

4. ขอ้มลูดา้นการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายยอ่ย 
ประกอบดว้ย ดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้กบัธนาคารอนิเดยีนโอ
เวอร์ซสี ์สาขากรุงเทพมหานครสูงสุด คือ มากกว่า 3 ปี – 6 ปี คิดเป็น รอ้ยละ 38.6 ด้านประเภทของการใช้บรกิาร 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บรกิารฝาก/ ถอน/ โอนเงนิบ่อยที่สุด คดิเป็น ร้อยละ 42.9 ด้านวตัถุประสงค์หลกัที่
ตดัสนิใจใชบ้รกิาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคห์ลกัทีส่ าคญัทีสุ่ดในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร คอื โอนเงนิ
ไปประเทศอนิเดยีไดใ้นวนัเดยีวและอตัราค่าธรรมเนียมทีถู่กทีส่ดุ คดิเป็น รอ้ยละ 40.6 

 
สรปุและอภิปรายผล 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชีพ และรายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืน มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย 

ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บรกิารรายย่อยส่วนใหญ่มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิาร
ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จุฑาภรณ์  ไร่วอน (2558)               
ได้ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการใช้บริการบวัหลวงไอแบงก์กิ้งของธนาคารกรุงเทพจ ากดั  (มหาชน) 
กรณีศกึษาผูใ้ชบ้รกิารบวัหลวงไอแบงกก์ิง้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบวัหลวงไอ
แบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ             
อารยี ์จนัทะศร ี(2556) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั
กบัธนาคารพาณิชย์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าที่มีสถานภาพ การศึกษาและรายได้ต่อเดอืนที่
แตกต่างกนัตดัสนิใจเลอืกธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัด้วยปัจจยัทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านเพศของผู้ใช้บริการรายย่อยมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์  สาขา
กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้า และด้านวตัถุประสงค์หลกัที่ตัดสนิใจใช้บรกิาร โดยทัง้เพศชายและ             
เพศหญิงมีระยะเวลาการเป็นลูกค้าที่ยาวนาน เพศชายส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการเป็นลูกค้าสูงสุดอยู่ในช่วงมากกว่า              
3 ปี - 6 ปี และส าหรบัเพศหญิงส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการเป็นลูกคา้สงูสุดอยู่ในช่วงมากกว่า 6 ปีขึน้ไป อาจเป็นเพราะ
การเลอืกใชบ้รกิารธนาคารของผู้ใช้บรกิารรายย่อย เพื่อการตอบสนองการท าธุรกรรมทีต่นต้องการ และการค านึงถึง
การเปลีย่นการใชบ้รกิารของธนาคารหนึ่งไปอกีธนาคารหนึ่งอาจเกดิความยุ่งยากดา้นการจดัการเอกสาร ดงันัน้ท าให้
เกดิการใชง้านในระยะยาว อกีทัง้เพศชายและเพศหญงิมวีตัถุประสงคห์ลกัทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิารทีค่ลา้ยคลงึกนั คอื การ
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้บริการตามความต้องการของตน เพศชายค านึงถึงความสะดวก ส่วนเพศหญิง
ค านึงถึงความคุ้มค่า และจากผลการวจิยัเพศชายมวีตัถุประสงค์หลกัที่ตดัสินใจใชบ้รกิาร คอื การโอนเงนิไปประเทศ
อนิเดยีไดใ้นวนัเดยีวและอตัราค่าธรรมเนียมทีถู่กที่สุด และเพศหญงิมวีตัถุประสงคห์ลกัทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิาร คอื อตัรา
แลกเปลีย่นสกุลเงนิรปีูดทีีส่ดุ 
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ด้านสถานภาพของผู้ใช้บรกิารรายย่อยมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขา
กรุงเทพมหานครในทุกด้าน อันได้แก่ ด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้า ด้านประเภทของการใช้บริการ และด้าน
วตัถุประสงคห์ลกัทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิาร พบว่าผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่สีถานภาพโสดสถานภาพสมรส และสถานภาพหย่า
รา้ง/แยกกนัอยู่/หมา้ย(คู่สมรสเสยีชวีติ) มปีระเภทของการใชบ้รกิาร เช่นเดยีวกนัคอื บรกิารฝาก/ถอน/โอนเงนิ แต่ดา้น
วตัถุประสงคห์ลกัที่ตดัสนิใจใชบ้รกิารแตกต่างกนัออกไป คอื สถานภาพโสด มวีตัถุประสงคห์ลกัที่ตดัสนิใจใช้บรกิาร
ธนาคารเพื่อให้ได้อตัราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิรูปีที่ดทีี่สุด ส่วนผู้ใช้บรกิารรายย่อยที่มสีถานภาพสมรส และสถานภาพ           
หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่/หมา้ย(คู่สมรสเสยีชวีติ) มวีตัถุประสงค์หลกัที่ตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคาร คอื เพื่อการโอนเงนิไป
ประเทศอนิเดยีไดใ้นวนัเดยีวและอตัราค่าธรรมเนียมทีถู่กทีสุ่ด อาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยที่มสีถานภาพสมรส
และสถานภาพหย่ารา้ง/แยกกนัอยู่/หมา้ย(คู่สมรสเสยีชวีติ) มลีูกหลานไปศกึษาเล่าเรยีนทีป่ระเทศอนิเดยี หรอือาจจะมี
การด าเนินธุรกิจส่วนตัวที่ต้องมกีารติดต่อกบัคู่ค้าที่ประเทศอนิเดยี การท าธุรกรรมผ่านธนาคารที่มีสญัชาติอนิเดีย
เหมอืนกนักอ็าจสง่ผลใหก้ารด าเนินการง่ายและรวดเรว็มากขึน้ และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิาร
ธนาคาร คอื เพื่อการโอนเงนิไปประเทศอนิเดยีไดใ้นวนัเดยีวและอตัราค่าธรรมเนียมทีถู่กทีส่ดุ 

ด้านอายุของผู้ใช้บริการรายย่อยมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์  สาขา
กรุงเทพมหานครในทุกดา้น ไดแ้ก่ ด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้า ดา้นประเภทของการใชบ้รกิาร และดา้นวตัถุประสงค์
หลักที่ตัดสินใจใช้บริการ จากผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการรายย่อยที่มีอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 29 ปี ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาการเป็นลูกคา้สงูสุดน้อยกว่า 1 ปี และส าหรบัผู้ใชบ้รกิารรายย่อยทีม่อีายุในช่วง 30-39 ปี และอายุ 40 ปีขึน้
ไป สว่นใหญ่มรีะยะเวลาการเป็นลูกคา้สงูสุดมากกว่า 3 ปี - 6 ปี และมากกว่า 6 ปีขึน้ไป ตามล าดบั ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า
ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่อีายุมากมรีะยะเวลาการเป็นลูกคา้ยาวนานกว่าผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่อีายุน้อย อาจเป็นเพราะ
แต่ละกลุ่มอายุมีความต้องการในการตอบสนองของการได้รบับรกิารที่แตกต่างกนั รวมทัง้ผู้ใช้บริการรายย่อยที่มี               
อายุมากมปีระสบการณ์และมกีารไตร่ตรองมาอย่างดต่ีอการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารและเมื่อใชบ้รกิารเป็นระยะเวลา
ยาวนานกจ็ะเกดิความจงรกัภกัด ีซึง่แตกต่างจากผู้ใชบ้รกิารรายย่อยทีม่อีายุน้อยทีอ่าจจะมคีวามลงัเลในการตดัสนิใจ
หรอืชอบในการเปลี่ยนแปลง ชอบทดลองสิง่ใหม่ๆ จงึท าให้ระยะเวลาการเป็นลูกค้าสัน้กว่าผู้ใช้บรกิารรายย่อยที่มี             
อายุมาก  

ดา้นระดบัการศกึษาสงูสุดของผู้ใชบ้รกิารรายย่อยมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์
สาขากรุงเทพมหานครในทุกด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้า ด้านประเภทของการใช้บริการ และด้าน
วตัถุประสงคห์ลกัทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิาร โดยพบว่าผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีรีะยะเวลา
การเป็นลูกค้ายาวนานกว่าผู้ใช้บริการรายย่อยที่มีระดับการศึกษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึ้นไป อาจเป็นเพราะ ระดับ
การศกึษาที่สงูกว่าท าให้ผูใ้ช้บรกิารรายย่อยสามารถคดิวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบความคุ้มค่า ประโยชน์ทีต่นจะไดร้บัได้
ดกีว่าผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่ ่ากว่า ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกม็โีอกาสจะไปใช้
บรกิารธนาคารอื่นๆ ท าใหม้รีะยะเวลาการเป็นลกูคา้น้อยกว่าผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า 

ด้านอาชีพของผู้ใช้บริการรายย่อยมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์  สาขา
กรุงเทพมหานครในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระยะเวลาการเป็นลูกค้า ดา้นประเภทของการใชบ้รกิาร และดา้นวตัถุประสงค์
หลกัทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิาร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากลกัษณะการท างานของแต่ละอาชพีแตกต่างกนัออกไป จากผลการวจิยั
พบว่า ประเภทของการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิสว่นตวั/อสิระ คอื เพื่อการส่งออกและ
น าเขา้สนิคา้ แต่ในขณะเดยีวกนัประเภทของการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และ
อาชพีอื่นๆ (นิสติ /นักศกึษา,แม่บา้น,ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ) เพื่อบรกิารฝาก/ถอน/โอนเงนิ ท าใหอ้าชพีมผีล
ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารตามลกัษณะอาชพีของตนเอง อกีทัง้พบว่าผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่อีาชพีประกอบธุรกจิ
สว่นตวั/อสิระ มรีะยะเวลาการเป็นลกูคา้ยาวนานกว่าอาชพีอื่นๆ อาจเป็นเพราะการประกอบธุรกจิสว่นตวัมผีลใหต้อ้งใช้
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บรกิารธนาคารอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ซึ่งประโยชน์ทางธุรกจิทีผู่ใ้ชบ้รกิารรายย่อยกลุ่มนี้จะไดร้บั คอื ความมัน่ใจ
และการการนัตีความแน่นอนของการโอนเงนิไปประเทศอินเดยีได้ภายในวนัเดยีวและอตัราค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า
ธนาคารอื่นๆ  

ดา้นรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนของผู้ใชบ้รกิารรายย่อยมผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอร์ซสี์  
สาขากรุงเทพมหานครในทุกด้าน ได้แก่ ด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้า ด้านประเภทของการใช้บริการ และด้าน
วตัถุประสงคห์ลกัทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิาร โดยผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท 
และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 45,000 บาท ประเภทของการใชบ้รกิารที่บ่อยทีสุ่ด คอื บรกิารฝาก/ถอน/โอนเงนิ 
แต่ส าหรบัผูใ้ช้บรกิารรายย่อยที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไปส่วนใหญ่ ประเภทของการใช้บรกิารทีบ่่อย
ทีส่ดุ คอืบรกิารสง่ออกและน าเขา้สนิคา้ อาจเป็นเพราะผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ธนาคารเพื่อบริการส่งออกและน าเข้าสินค้า อีกทัง้ได้รับเงื่อนไขจากธนาคารในการพักรายการเงินที่เข้ามาจาก
ต่างประเทศ สงูสดุได ้15 วนัโดยไม่มคี่าธรรมเนียม เพื่อรอน าเขา้บญัชดีว้ยอตัราแลกเปลีย่นทีด่ทีีส่ดุ ซึง่สง่ผลดต่ีอธุรกจิ
ดา้นก าไรขาดทุนที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน ส่วนผู้ใชบ้รกิารรายย่อยที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนใน
ระดบัต ่าตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารเพื่อบรกิารฝาก/ถอน/โอนเงนิ ซึ่งการโอนเงนิไปประเทศอนิเดยีได้ในวนัเดยีวและ
อตัราค่าธรรมเนียมทีถู่กทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็ถงึความประหยดัและคุม้ค่าจากการใชบ้รกิาร 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 7P ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และด้านลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคาร
อนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย 

ผลการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาด 7P มีผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารอนิเดียนโอเวอร์ซีส์ 
สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยไดใ้หค้วามส าคญัทางดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และ
ด้านลกัษณะทางกายภาพมากที่สุด รองลงมา คอื ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิทาง
การตลาด  

ดา้นราคา ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยใหค้วามส าคญัภาพรวมดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก และดา้นราคาของผูใ้ชบ้รกิาร
รายย่อยมีผลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์ีส์ สาขากรุงเทพมหานคร ด้านประเภทของการใช้
บรกิาร ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยใหร้ะดบัความส าคญัดา้นราคาในสว่นของบรกิารฝาก/ถอน/โอนเงนิ อาจเน่ืองมาจากอตัรา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ หรอืมูลค่าในรูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิทีผู่ใ้ชบ้รกิารรายย่อยต้องช าระเป็นค่าบรกิาร เช่น อตัรา
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าดราฟต์ในรูปสกุลเงนิรูปี (Demand Draft) มอีตัราค่าธรรมเนียมเพียง 200 บาทต่อหนึ่ง
รายการ แต่ส าหรบัธนาคารอื่นมอีตัราค่าบรกิารประมาณ 400-1,000 บาทต่อหนึ่งรายการ เป็นต้น รวมถึงดอกเบี้ย
ทางดา้นฝากของธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี์ สาขากรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม จงึท าใหด้า้นราคามผีลต่อ
การตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของจุฑาภรณ์ ไร่วอน (2558) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการใช้บรกิารบวัหลวงไอแบงก์กิ้งของธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั (มหาชน) กรณีศึกษาผู้ใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของการใชบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบั

มากโดยด้านราคามคีวามส าคญัในระดบัมาก (  = 3.69, S.D. = 0.60) และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของนัฐกาญจน์  
จนัทะทงั (2558) ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารออมสนิ สาขาสะพานจอมเกล้า 
จงัหวดัเพชรบุร ีไดท้ าการศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารออมสนิ สาขา
สะพานจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบุร ีพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านราคามคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.54 
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ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้ช้บรกิารรายย่อยใหค้วามส าคญัภาพรวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายอยู่ใน
ระดบัมาก และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมคีวามสมัพนัธแ์บบผกผนักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี์ สาขากรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้ อาจเป็นเพราะ แมว้่าช่องทางการจดั
จ าหน่ายของธนาคารอินเดยีนโอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพมหานครมน้ีอยแต่การเดนิทางไปยงัธนาคารมีความสะดวก               
มหีลากหลายเสน้ทาง เช่น ทางเรอืด่วนเจา้พระยา (ท่าราชวงศ)์, รถเมล ์(ปอ.204) และรถไฟฟ้าใตด้นิ (สถานีหวัล าโพง) 
เป็นต้น จงึสามารถท าให้ลูกค้าใช้บรกิารได้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง แสดงออกมาในรูปแบบของระยะเวลาการเป็น
ลูกคา้ยาวนานมากกว่า 3 ปี- 6 ปี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑาภรณ์ ไร่วอน (2558) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่
สง่ผลต่อการใชบ้รกิารบวัหลวงไอแบงกก์ิง้ของธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) กรณีศกึษาผูใ้ชบ้รกิารบวัหลวงไอแบงก์
กิง้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดของการใชบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายมคีวามส าคญัในระดบัมาก (  = 3.70, 
S.D. = 0.61) และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อารยี ์จนัทะศร ี(2556) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการ
ตัดสนิใจเลือกใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยักับธนาคารพาณิชย์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้า
ตดัสนิใจเลอืกธนาคารพาณิชยเ์พื่อใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัดว้ยปัจจยัทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย

อยู่ในระดบัมาก (  = 3.78) 
ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยให้ความส าคญัภาพรวมดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดอยู่

ในระดบัมาก และดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมีผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีน
โอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร ด้านวตัถุประสงค์หลกัทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมวีตัถุประสงค์หลกั
เพื่อการโอนเงนิไปประเทศอนิเดยีได้ในวนัเดยีวและอตัราค่าธรรมเนียมทีถู่กที่สุด อาจเนื่องมาจากทางธนาคารมกีาร
ติดต่อและให้ข่าวสารด้านอตัราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บรกิารรายย่อยในทุกเช้า ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอร์ซสี์ สาขากรุงเทพมหานครได้มากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารว ี
เชื้อปรางค ์(2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารสนิเชื่อเคหะธนาคารออมสินในเขตอ าเภอเมอืง
จงัหวดัพษิณุโลก พบว่า ปัจจยัทางดา้นการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการ
สง่เสรมิการขายมคีวามส าคญัอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่ามากทีสุ่ด คอื การสื่อสารทีเ่ขา้ใจได้
และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ อารยี์ จนัทะศร ี(2556) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ลกูคา้ตดัสนิใจเลอืกธนาคารพาณิชยเ์พื่อใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัดว้ยปัจจยัทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิ

การตลาดอยู่ในระดบัมาก (  = 3.87) 
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยใหค้วามส าคญัภาพรวมดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก

ที่สุด และด้านบุคลากรผู้ให้บรกิารของผู้ใช้บรกิารรายย่อยมผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์ีส ์
สาขากรุงเทพมหานคร ด้านวตัถุประสงค์หลกัที่ตดัสนิใจใชบ้รกิาร ในส่วนของการโอนเงนิไปประเทศอนิเดยีไดใ้นวนั
เดยีวและอตัราค่าธรรมเนียมทีถู่กทีส่ดุ อาจเป็นเพราะบุคลากรของธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร
ได้ใหข้อ้มูลด้านอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิรูปีที่ดทีีสุ่ด การใหค้ าปรกึษาทางการเงนิรวมถงึการให้ขอ้มูลอื่นๆ ดว้ย เช่น 
รายการเคลื่อนไหวในบญัชแีก่เจา้ของบญัช ีการใหบ้รกิารดา้นเอกสารทางการเงนิต่างๆ ที่ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยรอ้งขอ 
และการใหร้ายละเอยีดเสน้ทางของการเดนิทางมายงัธนาคาร เป็นตน้ แก่ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย และมคีวามเตม็ใจในการ
ให้บรกิารซึง่อาจมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารและใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สุกฤตา สงัขแ์กว้ (2556) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารเงนิฝากสลากออมทรพัย์ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัระนอง พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดด้านบุคคล/ พนักงานอยู่ในระดบัมากที่สุด และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ อารยี์ จนัทะศร ี
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(2556) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย์
ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกูคา้ตดัสนิใจเลอืกธนาคารพาณิชยเ์พื่อใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัดว้ย

ปัจจยัทางการตลาดดา้นพนกังานใหบ้รกิารมากทีส่ดุ (  = 4.14) 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยใหค้วามส าคญัภาพรวมดา้นลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบั

มากที่สุด อาจเป็นเพราะด้านลกัษณะทางกายภาพสิง่แวดล้อมหรอืปัจจยัใดๆ ของธนาคารอนิเดยีนโอเวอร์ซสี ์สาขา
กรุงเทพมหานครทีล่กูคา้สามารถจบัตอ้งได ้เช่น บรกิารเครื่องถ่ายเอกสารฟร ีหนงัสอืพมิพ ์น ้าดื่ม ชา กาแฟ หอ้งน ้าทีม่ ี
ความสะอาด เป็นตน้ ซึง่สามารถสรา้งความสะดวกสบายหรอืบรรยากาศทีด่ใีนสถานทีใ่หบ้รกิาร ดงันัน้ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาการเป็นลกูคา้ 
คอื ผู้ใช้บรกิารรายย่อยส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการเป็นลูกค้ายาวนานมากกว่า 3 ปี- 6 ปี และด้านประเภทของการใช้
บรกิาร คอื ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยส่วนใหญ่ใชบ้รกิารในสว่นของบรกิารฝาก/ถอน/โอนเงนิมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปารว ีเชือ้ปรางค ์(2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการใชบ้ริการสนิเชื่อเคหะธนาคารออมสนิในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ พบว่าปัจจยัทางด้าน
การตลาดที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารภาพรวมมคีวามส าคญัอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า
อนัดบัแรกคอื ดา้นสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ในส่วนของความสะอาดและเป็นระเบยีบในธนาคาร และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุกฤตา สงัขแ์กว้ (2556) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารเงนิฝากสลากออม
ทรพัย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) จังหวัดระนอง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

3. ทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึและดา้นพฤตกิรรม มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคาร
อนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร ของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย  

ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติของผู้ใชบ้รกิารรายย่อยส่วนใหญ่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีน           
โอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร เฉลิมบงกช (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ทศันคติต่อธนาคารส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงนิ กรณีศึกษาผู้ใช้บรกิาร
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่ พบว่า ทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารต่อธนาคาร
สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) สาขาส านกังานใหญ่โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปารว ีเชือ้ปรางค ์(2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการใชบ้รกิารสนิเชื่อเคหะธนาคารออมสนิในเขต
อ าเภอเมอืงจงัหวดัพษิณุโลก พบว่า ปัจจยัดา้นทศันคตภิาพรวม มคีวามส าคญัอยู่ในเกณฑร์ะดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้นมากทีส่ดุคอื พบว่า ดา้นความรูส้กึ รองลงมาดา้นความเขา้ใจ และดา้นพฤตกิรรม ตามล าดบั 

ดา้นความเขา้ใจ ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยใหร้ะดบัความคดิเหน็ภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และดา้นความเขา้ใจ
ของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร ในทุกดา้นคอื 
ด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้า พบว่าผู้ใช้บรกิารรายย่อยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นลูกค้ามากกว่า 3 ปี- 6 ปี ด้าน
ประเภทของการใช้บริการ ในส่วนของบริการฝาก/ถอน/โอนเงิน และด้านวัตถุประสงค์หลักที่ตัดสินใจใช้บริการ 
ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการโอนเงนิไปประเทศอนิเดยีไดใ้นวนัเดียวและอตัราค่าธรรมเนียมทีถู่กทีสุ่ด 
อาจเป็นเพราะเมื่อผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมคีวามเขา้ใจ มคีวามรู ้การรบัรู ้และความเชื่อจากการไดร้บัประสบการณ์โดยตรง 
และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มลู ท าใหส้ าหรบัดา้นความเขา้ใจของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมผีลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร   

ด้านความรู้สึก ผู้ใช้บริการรายย่อยให้ระดบัความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง และด้าน
ความรูส้กึของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมคีวามสมัพนัธแ์บบผกผนักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขา
กรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาการเป็นลูกคา้ อาจเน่ืองมาจากมปัีจจยัอื่นๆ ทีป่ระกอบกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารของ
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ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย เช่น การปิดกจิการส่วนตวั เงื่อนไขของธนาคารอื่นๆ ทีน่่าสนใจ ความสะดวกของการเดนิทางของ
ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย เป็นต้น ดงันัน้แม้ว่าผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมคีวามรูส้กึที่ด ีและมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารของ
ธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร แต่ดว้ยปัจจยัต่างๆ ทีก่ล่าวมานัน้กอ็าจท าใหเ้กดิการเลกิใชบ้รกิาร
ของธนาคารได ้ท าใหร้ะยะเวลาการเป็นลกูคา้มรีะยะเวลาไม่นาน และหากผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมคีวามรู้สกึพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัต ่าต่อการใชบ้รกิารธนาคาร แต่กลบัมรีะยะเวลาการเป็นลูกคา้ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนานนัน้ อาจเป็นเพราะ
มเีหตุผลจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชบ้รกิารธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมของการใชบ้รกิารบางรายการทีม่อีตัราถูกกว่าธนาคารอื่น 
เงื่อนไขการท าธุรกรรมระหว่างประเทศ (การท าดราฟตส์กุลเงนิรปีูซึง่บางโรงเรยีนในประเทศอนิเดยีเจาะจงว่านกัเรยีน
ตอ้งออกดราฟตจ์ากธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สีเ์ท่านัน้) อตัราสกุลเงนิรปีูทีด่กีว่าธนาคารอื่นๆ เป็นตน้ 

ด้านพฤติกรรม ผู้ใช้บริการรายย่อยให้ระดบัความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ ง และด้าน
พฤตกิรรมของผู้ใช้บรกิารรายย่อยมผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี์ สาขากรุงเทพมหานคร 
ด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้า ผู้ใช้บริการรายย่อยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเป็นลูกค้ามากกว่า 3 ปี- 6 ปี และด้าน
ประเภทของการใช้บรกิาร ในส่วนของบรกิารฝาก/ถอน/โอนเงนิ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความน่าจะเป็นหรอืแนวโน้ม
พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย ดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์
สาขากรุงเทพมหานคร 

ทัง้นี้โดยภาพรวมผู้ใช้บรกิารรายย่อยมีทศันคติที่ดีต่อธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซสี์ สาขากรุงเทพมหานคร              
อาจเนื่องมาจากธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สีส์าขากรุงเทพมหานครได้เขา้มาประกอบธุรกจิในประเทศไทย ซึ่งมอีายุ            
กว่า 70 ปี บ่งบอกถงึความน่าเชื่อถอืและอกีทัง้พนกังานของธนาคารดแูลเอาใจใส่ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยเป็นอย่างดใีนทุก
ครัง้ที่ได้เข้ามาใช้บริการ จึงท าให้ผู้ใช้บริการรายย่อยมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร มีความรู้และได้รบั
ประสบการณ์ที่ดี ส่งผลถึงความรู้สกึที่ดีที่มีต่อการใช้บรกิาร และจะสะท้อนถึงพฤติกรรมในการตัดสนิใจใช้บริการ
ธนาคารในครัง้ต่อๆ ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยั ส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติที่มีผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารธนาคารอนิเดยีน            
โอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ผู้ใช้บรกิารรายย่อยได้ให้ความส าคญัทางด้านบุคลากรผู้ให้บรกิารมากที่สุด เนื่องจากด้านบุคลากรผู้
ใหบ้รกิารไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาการเป็น
ลกูคา้ และดา้นประเภทของการใชบ้รกิาร ดงันัน้ธนาคารควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร เน่ืองจาก
ธุรกจิดา้นการบรกิารพนักงานเป็นกุญแจส าคญัที่จะช่วยส่งเสรมิการสรา้งภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงที่ดี รวมถงึสามารถ
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ช้บรกิารไดเ้พื่อน าไปสู่การใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องดว้ยความพงึพอใจ ดงันัน้พนักงานของ
ธนาคารต้องมคีุณภาพ มคีวามรอบรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคาร เพื่อใหพ้นักงานสามารถให้
ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้บรกิาร และเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกบัธนาคาร ตลอดจนมีการอบรมให้กบัพนักงานเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑห์รอืการบรกิารอย่างต่อเนื่อง  

2. ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 7P ของผู้ใช้บรกิารรายย่อยที่มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ
ธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์ีส ์สาขากรุงเทพมหานคร ผู้ใช้บรกิารรายย่อยได้ให้ความส าคญัด้านลกัษณะทางกายภาพ 
มากทีสุ่ด ดงันัน้ ธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานคร ควรมกีารดูแลปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและ
ภายนอกธนาคารใหม้บีรรยากาศทีด่สีรา้งความสะดวกสบายใหไ้ดม้ากทีสุ่ดแก่ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย เช่น การจดัใหม้พีืน้ที่
จอดรถมากขึน้ การตดิป้ายธนาคารใหม้คีวามโดดเด่นสงัเกตไดง้่าย เป็นตน้  
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3. ผลการศกึษาทศันคต ิของผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์
สาขากรุงเทพมหานคร ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยมทีศันคตทิี่ดต่ีอธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี์ สาขากรุงเทพมหานคร และมี
ความคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ในดา้นพฤตกิรรม และดา้นความรูส้กึ และในดา้นความเขา้ใจผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย
มคีวามคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ย ทัง้นี้การทีผู่ใ้ชบ้รกิารรายย่อยจะเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอธนาคารไดน้ัน้ ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยก็
ต้องได้รบัความพงึพอใจในการไดร้บัการบรกิารเป็นอนัดบัแรก การที่จะสรา้งความพงึพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย
ทางธนาคารกต็อ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยการฟังความคดิเหน็จากผูใ้ชบ้รกิารรายย่อย เช่น การมกีล่องรบั
ฟังความคดิเหน็ การใหค้ะแนนเมื่อใชบ้รกิารของธนาคาร เป็นต้น เพื่อธนาคารจะไดน้ าขอ้บกพร่องดงักล่าวมาปรบัปรุง 
แก้ไข เพื่อการใหบ้รกิารของธนาคารใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป และสร้างทศันคติที่ดต่ีอผู้ใชบ้รกิารรายย่อยเพื่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครในระยะยาว 

4. ผลการศกึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์สาขากรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารราย
ย่อย พบว่าผู้ใชบ้รกิารรายย่อยส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการเป็นลูกค้ามากกว่า 3 ปี- 6 ปี รองลงมา คอื 6 ปีขึน้ไป ดงันัน้
ทางธนาคารควรเลง็เหน็ถึงความส าคญัในขอ้นี้ การรกัษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้ใช้บรกิารต่อไปในอนาคต ด้วยการมอบ
ของขวญัพเิศษในเทศกาลต่างๆหรอืวนัส าคญัแก่ลูกคา้ทีม่คีวามภกัดแีละใชบ้รกิารอย่างยาวนาน เช่น วนัคลา้ยวนัเกดิ 
วนัขึน้ปีใหม่ เป็นตน้ และสว่นของประเภทการใชบ้รกิารทีบ่่อยทีส่ดุผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยสว่นใหญ่มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ทางดา้นฝาก/ถอน/โอนเงนิมากทีส่ดุ รองลงมาคอืการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ดงันัน้ธนาคารอนิเดยีนโอเวอรซ์สี ์
สาขากรุงเทพมหานครควรใหค้วามส าคญัดา้นแผนกเงนิสดเพื่อรองรบัการใชบ้รกิารของลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารฝาก/ถอน/
โอนเงนิ และการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เช่น การเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ เพื่อลดการรอควิของลกูคา้ 
เป็นต้น ส่วนทางดา้นวตัถุประสงคห์ลกัทีต่ดัสนิใจใชบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการโอนเงนิ
ไปประเทศอนิเดยีไดใ้นวนัเดยีวและอตัราค่าธรรมเนียมทีถู่กทีส่ดุ ดงันัน้ทางธนาคารควรมกีารส่งเสรมิทางการตลาดให้
ผูใ้ชบ้รกิารรายย่อยใชบ้รกิารดา้นน้ีใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ อาจจะสนบัสนุนดว้ยการใหส้ทิธพิเิศษตามเงื่อนไขของธนาคาร เช่น 
อตัราแลกเปลีย่นพเิศษส าหรบัจ านวนเงนิโอนทีม่จี านวนมาก เป็นตน้ 

 
ประกาศคณูุปการ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.สนัติ เติมประเสริฐสกุล อาจารย์ที่
ปรกึษาสารนิพนธ ์อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษาดา้นวชิาการ ตรวจคุณภาพเครื่องมอื
วจิยัและเป็นคณะกรรมการสอบร่วมกบั อาจารย ์ดร.จโิรจน์ บุรณศริ ิตลอดจนการใหข้อ้แนะน าแกไ้ขขอ้บกพร่อง ท าให้
สารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยด์ว้ยความเคารพอย่างสงู 

ขอขอบคุณ เจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยั ทุกท่านทีอ่ านวยความ
สะดวก และใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทัง้ในและนอกหลกัสตูรรวมทัง้ญาตมิติร ซึง่ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืในการเกบ็ขอ้มูลและ
ค าแนะน าทีม่ปีระโยชน์และความรูใ้นการวจิยั อนัท าใหก้ารวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี

ทา้ยสุดนี้ คุณงามความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอน้อมบูชาคุณบดิามารดาและ
บรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทวชิาอบรมสัง่สอนขา้พเจา้ จนกระทัง่ประสบผลส าเรจ็ในวนัน้ี 
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