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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์             

ซึง่ไดแ้ก่ การสรา้งฐานขอ้มลูลกูคา้ การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม การก าหนดโปรแกรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธ ์และ
การรกัษาลูกค้า ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิ โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวนคอืลูกคา้กลุ่ม Precious Plus จ านวนทัง้สิน้ 300 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ  Chi-Square, Cramer’s V และ Somer’s D ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 56 ปีขึน้ไป สถานภาพสมรส มกีารศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีท า
อาชพีส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 500,001 บาทขึน้ไป และให้ความส าคญัการบรหิารลูกค้า
สัมพันธ์ ด้านการรักษาลูกค้ามากที่สุด  โดยพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการสาขาใน
หา้งสรรพสนิคา้ ซึง่รปูแบบการลงทุนทีใ่ชม้ากทีส่ดุ คอื ลงทุนในกองทุนรวม วตัถุประสงคห์ลกัในการใชบ้รกิารเพื่อ
การออมเงนิ และสทิธพิเิศษทีใ่ชด้า้นการยกเวน้และสว่นลดค่าธรรมเนียมต่างๆ มากทีส่ดุ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีต่่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการ ใช้บริการของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิ ในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางทีใ่ชบ้รกิารมากที่สุด 
ดา้นรปูแบบการลงทุนทีใ่ชม้ากทีส่ดุ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร และดา้นสทิธพิเิศษทีใ่ชม้ากทีส่ดุ 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ ใช้บริการของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะล ิแยกเป็นรายดา้นสามารถสรุปผลดงันี้ 

ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ด้านการรกัษาลูกค้า มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ากลุ่ม 
Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะล ิในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางทีใ่ช้
บรกิารมากทีสุ่ด ด้านรูปแบบการลงทุนทีใ่ช้มากทีสุ่ด ด้านวัตถุประสงค์ในการใชบ้รกิาร และด้านสทิธพิเิศษทีใ่ช้
มากทีส่ดุ 
 

                                                                 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
2อาจารย ์ดร.ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   



2 
 

 
 

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้กลุ่ม Precious Plus ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะล ิในด้านวตัถุประสงค์ในการใชบ้รกิาร และด้านสทิธิ
พเิศษทีใ่ชม้ากทีส่ดุ 

ด้านการก าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ากลุ่ม 
Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะล ิในดา้นสทิธพิเิศษทีใ่ชม้ากทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั: การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์ ลกูคา้กลุ่ม Precious Plus  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานเขตสวนมะล ิ
 

Abstract 
 

This research aims to study the demographic characteristics and customer relationship 
management, in terms of database electronic action and customer retention affecting customer behavior 
regarding KTB Precious Plus at Krungthai Bank Public Company Limited, Bureau of Suanmali. The sample 
of this research consisted of three hundred Precious Plus customers.  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 results of the study revealed that most of 
the respondents were female, fifty- six years old or above, married, with a lower education levels than a 
Bachelor's degree, business owner or freelance, with an average monthly income of more than 500,000 
baht. Most of the respondents focused on the Customer Relationships Management for customer retention. 
The customer behavior regarding KTB Precious Plus at Krungthai Bank Public Company Limited, Bureau 
of Suanmali most of the service channels were in-store branches for Krungthai Bank. The most investment 
products were Mutual Fund.  The most purpose of using services was to saving money and the most 
Special Privilege was lower Bank transaction fee. 

The results of the hypotheses testing were as follows: 
The demographic characteristics which are age, gender, marital status, education, occupation 

and monthly income affected all aspects of KTB Precious Plus Customer Behavior in terms of service 
channels, investment products, the purpose of using services and the Special Privilege. 

Customer Relationship Management affected the customer behavior of KTB Precious Plus at 
Krungthai Bank Public Company Limited, Bureau of Suanmali as follows: 

The customer relationship management in terms of database and retention affected all aspects 
of customer behavior, including service channel, investment products, the purpose of using services, and 
Special Privilege.  

The customer relationship management in terms of electronics affects customer behavior, 
including the purpose of using services, and Special Privilege. 

The customer relationship management factor in terms of affecting customer behavior was the 
most popular interms of Special Privilege. 
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บทน า 

จากการแข่งขนัที่มีความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ ทัง้การปล่อยสนิเชื่อ การขาย
ผลติภณัฑท์างการเงนิเช่น ประกนัชวีติ บตัรเครดติ และกองทุนรวม ท าใหธ้นาคารพาณิชยส์ว่นใหญ่เน้นทีก่ลยุทธ์
ทางการขายมากกว่าการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้า โดยเน้นที่การจูงใจลูกค้าด้วยผลตอบแทนที่สูง การน า 
INTERNET BANKING เขา้มาเพื่อใหล้กูคา้มคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบรกิารลูกคา้และลดการด าเนินงานของธนาคาร ซึง่จากความกา้วหน้าในการบรกิารลูกคา้ของธนาคารกลบั
ส่งผลกระทบต่อความสมัพันธร์ะหว่างธนาคารและลูกค้า นัน่คอืการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างธนาคารและลูกคา้ทีใ่ช้
บรกิารนัน้ลดลง จากปัญหาดงักล่าวท าใหธ้นาคารพาณิชยต่์างๆ เริม่ใหค้วามสนใจในการบรหิารลูกคา้สมัพนัธท์ีม่ ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าคนพเิศษของธนาคาร โดยมแีนวคดิว่าลูกค้ากลุ่มนี้แม้มจี านวน           
ไม่มากเมื่อเทยีบกบัจ านวนลูกคา้ทัง้หมดของธนาคารการ แต่มีสนิทรพัยภ์ายใต้การบรหิารจดัการ (Asset Under 
Management หรอื AUM) มากกว่าลูกคา้ธรรมดาหลายเท่า รวมถงึมอี านาจในการใชจ้่ายทีส่งูกว่า ท าใหเ้กดิการ
ซื้อซ ้าได้ง่ายกว่า ดังนัน้จึงมีการน ากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้เพื่อรักษาลูกค้าเดิมและสร้าง
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใหม่มากขึน้ 

ส าหรบัธนาคารกรุงไทย ในปี 2558 ธนาคารมกีลุ่มลูกค้าดงักล่าว แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มที่มี
สนิทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ (AUM) ตัง้แต่ 2-10 ลา้นบาท เรยีกว่ากลุ่ม Precious และกลุ่มทีม่ ีAUM ตัง้แต่ 
10ล้านบาทขึน้ไป เรยีกว่ากลุ่ม Precious Plus ซึ่งในกลุ่มนี้ประกอบด้วยลูกค้า Precious Plus ที่ม ีAUM 10-50
ลา้นบาท และลูกคา้Precious Plus Infinite ทีม่ ีAUM ตัง้แต่ 50ลา้นบาทขึน้ไป โดยแบ่งเป็น กลุ่มลูกคา้ Precious 
ประมาณ 8 หมื่นราย และกลุ่มลูกค้าPrecious Plus ประมาณ 1.8 หมื่นราย โดยมีสนิทรพัย์ภายใต้การบรหิาร
จดัการ (AUM) ทัง้สิน้ประมาณ 7 แสนลา้นบาท (ฐานเศรษฐกจิ. 2558: ออนไลน์) 

ในส่วนของธนาคารกรุงไทยสงักดัส านักงานเขตสวนมะล ิซึ่งมี15สาขาประกอบด้วย 1) สาขาปทุมวนั  
2) สาขาสะพานขาว 3) สาขาสะพานกษัตริย์ศึก 4) สาขาสยามสแควร์ 5) สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ              
6) สาขาสวนมะล ิ7) สาขามหานาค 8) สาขาจามจุรสีแควร ์9) สาขาเซน็ทรลัเวลิด ์10) สาขามาบุญครอง 11) สาขา
โบ๊เบ๊ 12) สาขาโรงพยาบาลต ารวจ 13) สาขาเทสโก้โลตสั พระราม1 14) สาขาแอมพาร์ค จุฬา 15) สาขาสยาม
พารากอนปัจจุบนั (ตุลาคม 2559) เป็นส านกังานเขตทีม่จี านวนลกูคา้กลุ่ม Precious Plus มากทีส่ดุ แบ่งเป็นลกูคา้ 
Precious Plus จ านวน 998 ราย มี AUM 25,237 ล้านบาท และลูกค้า Precious Plus Infinite จ านวน129 ราย             
มี AUM 13,902 ล้านบาท รวมมีลูกค้าในกลุ่ม Precious Plus ทัง้สิ้น 1,127 ราย (ธนาคารกรุงไทย. 2559: 
ออนไลน์) 

ส านักงานเขตสวนมะลิ อยู่รอยต่อระหว่างเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นพื้นที่    
ศกัยภาพสูง เป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคญัในกรุงเทพมหานคร ทัง้ด้านสนิค้าและบรกิาร มีห้างสรรพสนิค้าชัน้น า          
หลายแห่ง มสีถานศกึษาทีม่ชีื่อเสยีง และเป็นแหล่งรวมของผูป้ระกอบการเก่าแก่อกีดว้ย 

จากขอ้มลูดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องการบรหิารลูกคา้สมัพนัธท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การใช้บริการของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิ           
โดยใช้แนวคิด DEAR MODEL ของ วิทยา ด่านธ ารงกุล ซึ่งผลงานวิจยัจะเป็นขอ้มูลส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์           
ต่อการน าไปพฒันาและปรบัปรุงการบรกิารลูกคา้กลุ่มนี้ เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและรองรบัการแข่งขนัที่เพิม่ขึน้          
ในอนาคต 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้กลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในส านกังานเขตสวนมะล ิโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ 
 2. เพื่อศกึษาการบรหิารลกูคา้สมัพนัธท์ีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้กลุ่ม Precious 
Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะล ิได้แก่ การสร้างฐานขอ้มูลลูกค้า การใช้
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม การก าหนดโปรแกรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธ ์และการรกัษาลกูคา้ 
 3. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้กลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในส านกังานเขตสวนมะล ิ
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของการบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์(CRM)  
วทิยา สุหฤทด ารง (2546) ได้ให้ความหมายของการบรกิารลูกค้าสมัพนัธ์ หรอื CRM หมายถึง การ

สร้างความสมัพนัธก์บัลูกคา้และผู้ทีม่โีอกาสจะมาเป็นลูกคา้ด้วยการสร้างความเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้
และการตอบสนองด้านผลิตภัณฑ์และการบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ แนวทาง CRM ของบริษัททัว่ไปจะมี
คุณลกัษณะทีเ่ป็นกลยุทธธ์ุรกจิในระยะยาวโดยมุ่งเน้นไปทีอุ่ปสงคข์องลกูคา้การจดัการใหค้วามตอ้งการของลกูคา้
ตรงกบัคุณค่าในตวัผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอต่อลูกคา้ การสรา้งส่วนแบ่งทางการตลาดและการวเิคราะหค์วามต้องการ
ความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า สิง่เหล่านี้จะถูกบนัทกึไว้บนฐานข้อมูลขององค์กรหรือบรษิัทเพื่อใช้ในการ
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของลกูคา้ ในการก าหนดและพยากรณ์อุปสงคเ์พื่อบรหิารจดัการโซ่อุปทาน การพยายามสรา้ง
คุณค่าใหก้บัลกูคา้ 

กุณฑล ีรื่นรมย ์(2547) ไดใ้หค้วามหมายของการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์หมายถงึ การบรหิารสมัพนัธข์อง
ลูกค้า เป็นการสานความสมัพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้เกี่ ยวกับตัวลูกค้าความต้องการ และ
พฤติกรรมของลูกค้าในทุกด้านจากการมีปฏิสมัพันธ์กับลูกค้า ท าให้สามารถทราบข้อมูลลูกค้าและน าข้อมูล
เหล่านัน้มาใชใ้นการพฒันาสนิคา้และบรกิารตลอดจนโปรแกรมการตลาดใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้แต่ละราย หรอืแต่ละ
กลุ่มเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงใจ 

โมเดลกระบวนการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์หรอื DEAR Model (วทิยา ด่านธ ารงกุล. 2545: 86-92; 2003: 
29-31) ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 

1. การสรา้งฐานขอ้มูลลูกคา้ (Database) การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์คอื การสรา้งฐานขอ้มูลลูกคา้
ซึ่งไม่เพยีงแต่จะรวบรวมองค์ประกอบที่เป็นรายละเอยีดของลูกค้า (Customer Profile) ไว้เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึ 
การวเิคราะหจ์ดัแบ่ง และเลอืกกลุ่มลูกคา้ออกมาตามคุณค่า หรอืความสามารถทีลู่กคา้แต่ละกลุ่มจะสรา้งก าไรให้
บรษิทัไดใ้นระยะยาว  

2. การเลือกเทคโนโลยีและระบบที่เหมาะสม (ทัง้ระบบปฏิบตัิการ และระบบการวิเคราะห์)              
เป็นสิง่ส าคญัในการสรา้ง การจดัเตรยีมและการเขา้ถงึขอ้มลูลูกคา้ เอือ้อ านวยต่อความส าเรจ็ของระบบการบรหิาร
ลูกค้าสมัพนัธ์ เพื่อให้การเลอืกใช้เทคโนโลยเีป็นไปอย่างเหมาะสมบรษิัทจะต้องจดัท าแผนขอ้มูลลูกค้าขึ้นก่อน  
เพื่อตอบค าถามว่าจะจดัเกบ็ขอ้มลูลกูคา้จากไหน ตอ้งการขอ้มลูลกูคา้ใหอ้ยู่ในลกัษณะใด และสิง่ส าคญัอกีประการ
หนึ่งคอื การยอมรบัและน าขอ้มลูต่าง ๆ ของลกูคา้ไปใชภ้ายในองคก์ร 

3. การก าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ (Action) เมื่อฐานข้อมูลของลูกค้าแยกลูกค้า
ออกเป็นกลุ่มตามมลูค่าของลูกคา้แลว้ขัน้ตอนต่อไปคอืการก าหนดแผนงานกจิกรรมต่างๆ ทางการตลาดและอื่นๆ 
เพื่อสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ดว้ยกจิกรรมต่างๆ  
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4. การรกัษาลูกคา้ (Retention) การรกัษาลูกคา้เป็นการประเมนิผลการบรหิารลูกคา้สมัพนัธแ์ละ
การรกัษาความเตบิโตของความสมัพนัธก์ับลูกค้า วตัถุประสงค์เพื่อสร้างความประทบัใจในตราสนิค้า และสร้าง
ความสมัพนัธภาพทีด่กีบัลกูคา้ปัจจุบนั 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
เปรมจิต เวียงทอง (2554) ศึกษาการประเมินกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร                        

ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพึงพอใจในภาพรวมระดบัปานกลางจากปัจจยัด้าน           
การรกัษาความสมัพนัธล์กูคา้ และพงึพอใจน้อยทีส่ดุในปัจจยัดา้นการมฐีานขอ้มลูลกูคา้ 

พชัรนิทร ์ประภากรธติ ิ(2550) ศกึษาการบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้และปัจจยัการบรหิารงานทีม่ผีลต่อ
ความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่
เป็นเพศหญิงอายุ 25-34 ปี นิยมให้บริการฝากและถอนเงิน มีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัการบริหารลูกค้า
สมัพนัธ์อยู่ในระดบัดี โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ลูกค้ามีความเหน็ด้านการสร้างความสมัพนัธ์อยู่ใน          
ระดบัด ีและการรกัษาความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ลกูคา้กลุ่ม Precious Plus ทีเ่ป็นลกูคา้ของสาขาในสงักดั ส านกังาน

เขตสวนมะล ิ
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ลกูคา้กลุ่ม Precious Plus ซึง่ประกอบดว้ยลกูคา้ Precious Plus 

ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะล ิเนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนคือ 
1,127 คน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการค านวณจากสูตร กรณีทราบจ านวนที่แน่นอน 
(Taro Yamane. 1973: 125) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 295 ตวัอย่าง ส ารองไว ้5 ตวัอย่าง 
รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 300 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารเลอืกสุม่ตวัอย่าง มขี ัน้ตอนดงันี้ 

1. ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยให้ตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุ่ม

ลกูคา้ Precious Plus ของธนาคารกรุงไทยสงักดัส านกังานเขตสวนมะล ิ

2. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified random sampling) ปัจจุบันธนาคารกรุงไทย

สงักดัส านักงานเขตสวนมะลิ มีสาขาจ านวน 15 สาขา ประกอบด้วยลูกค้า Precious Plus จ านวน 1,127 ราย 

ผูว้จิยัตอ้งการขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 300 ตวัอย่าง จงึก าหนดสดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างแต่ละสาขา 

3. ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถาม

ใหแ้ก่ลกูคา้ Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะล ิ

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การวิจยัในครัง้นี้ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย

ค าถาม 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลด้านประชากรศาสตร ์ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกบัการบรหิาร
ลูกค้าสมัพนัธ์ (DEAR Model) และส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลด้านพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้ากลุ่ม 
Precious Plus ซึง่ผลจากการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามในส่วนการบรหิารลูกคา้สมัพนัธ์ การสรา้ง
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ฐานขอ้มูลลูกคา้ไดค้่าความเชื่อมัน่ 0.813 การใชเ้ทคโนโลยทีเ่หมาะสมไดค้่าความเชื่อมัน่ 0.817 การมโีปรแกรม
เพื่อสรา้งความสมัพนัธไ์ดค้่าความเชื่อมัน่ 0.801 และการรกัษาลกูคา้ไดค้่าความเชื่อมัน่ 0.835 

 
ผลการวิจยั 

1. ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของลูกค้า ได้แก่เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษา            

สูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงสถานภาพสมรส               

อายุ 56 ปีขึน้ไป ระดบัการศกึษาสูงสุดต ่ากว่าปรญิญาตร ีประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ และมรีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 500,001 บาทขึน้ไป 

2. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ ์(DEAR MODEL) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรกิารของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิ สามารถ

สรุปผลได ้ดงันี้ 

ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ 
(DEAR MODEL)ด้านการสร้างฐานขอ้มูลลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดบัมากคอืมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.59 เมื่อพจิารณา 
รายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมาก คอืธนาคารมกีารเกบ็ขอ้มูลการซือ้ผลติภณัฑข์องท่าน
อย่างครบถ้วน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ธนาคารมกีจิกรรมส่งเสรมิการตลาดที่เหมาะสมกบัท่านมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.61 และธนาคารมกีารปรบัปรุงขอ้มูลท่านให้เป็นปัจจุบนัทุกครัง้ที่ซื้อผลติภณัฑ์ของธนาคาร ธนาคารสามารถ
ตรวจสอบสถานะของท่านไดร้วดเรว็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 และ 3.51 ตามล าดบั และใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั
ปานกลาง คอื ความท่านสามารถขอแกไ้ขขอ้มลูของตนเองได ้ผ่านช่องทางทีห่ลากหลายมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารลูกคา้สมัพนัธ์ 
(DEAR MODEL)  ดา้นการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 เมื่อพจิารณา
รายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากคอืธนาคารมกีารส่งขอ้มูลผ่านSOCIAL MEDIA  
เพื่อประชาสมัพนัธ์อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั3.63 ธนาคารมีการบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ
รวดเรว็และถูกต้อง ธนาคารมอีุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีท่นัสมยั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากนัที ่3.62 และธนาคารมคีวาม
หลากหลายในการติดต่อ (LINE, FACEBOOK, CALL CENTER) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61 ให้ความส าคญัอยู่ใน 
ระดบัปานกลาง คอืธนาคารตอบขอ้ซกัถามของลูกคา้ผ่าน ช่องทางต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 
ตามล าดบั 

ดา้นการมโีปรแกรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธ ์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารลูกคา้
สมัพนัธ์ (DEAR MODEL)  ด้านการมโีปรแกรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.54 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมาก4ขอ้ ไดแ้ก่ การบรกิารทีด่ี
ของธนาคารท าใหท้่านประทบัใจ ธนาคารมกีจิกรรมพเิศษส าหรบัลกูคา้กลุ่ม Precious Plusอยู่เสมอ ธนาคารการมี
ติดต่อและสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ และธนาคารมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่ม           
ของลูกค้า Precious Plusโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 3.54 3.52 และ 3.50 ตามล าดบัให้ความส าคญัอยู่ในระดบั
ปานกลาง คือธนาคารมีรายการส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้ากลุ่ม Precious Plus โดยเฉพาะ โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 3.37 

ด้านการรักษาลูกค้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ (DEAR 
MODEL) ด้านการรกัษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากทุกขอ้ ได้แก่ พนักงานธนาคารปฏบิตัิต่อท่านเสมอืนเป็นบุคคลพเิศษ 
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ธนาคารมกีารดูแลให้ค าแนะน าทางการเงนิให้ท่านอย่างสม ่าเสมอ ธนาคารมกีารยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคาร  
ใหก้บัท่าน ธนาคารมกีารแนะน าบรกิารใหม่ๆ ทีเ่หมาะสมกบัท่าน ธนาคารมกีารน าความเหน็ของท่านไปปรบัปรุง
การใหบ้รกิารอยู่เสมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 3.69 3.66 3.58 และ 3.56 ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าก ลุ่ม Precious Plus ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะลสิามารถสรุปผลได ้ดงันี้ 

ช่องทางในการใชบ้รกิารกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะล ิพบว่าช่องทาง  
ในการใชบ้รกิารมากทีสุ่ดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คอื สาขาในหา้งสรรพสนิคา้ จ านวน 115 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 38.4 สาขาปกต ิ(เปิด5วนัท าการ) จ านวน 73 คน คดิเป็น รอ้ยละ 24.3 สาขาทีม่สีว่นบรกิารลกูคา้ Precious 
Plus จ านวน 61 คน คดิเป็น รอ้ยละ 20.3 และInternet Banking จ านวน 51 คน คดิเป็น รอ้ยละ 17.0 ตามล าดบั 

รูปแบบการลงทุนทีใ่ชก้บัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะล ิพบว่ารูปแบบการ
ลงทุนที่ใช้มากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ กองทุนรวม จ านวน 138 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.0             
เงินฝากประจ า/พนัธบตัรจ านวน 132 คน คิดเป็น ร้อยละ 44.0 และอื่นๆ (หุ้นกู้ ประกนัชีวิต) จ านวน 30 คน            
คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 ตามล าดบั 

วตัถุประสงค์ในการใช้บริการกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  ในส านักงานเขตสวนมะลิ พบว่า
วัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) คอื เพื่อออมเงนิจ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.3 เพื่อการลงทุนจ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.7 
เพื่อด าเนินธุรกจิ จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.0 ตามล าดบั 

สทิธพิเิศษที่ใช้มากที่สุด พบว่าสทิธพิเิศษทีใ่ชม้ากที่สุดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตดัสนิใจใช้
บริการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) คือการยกเว้นและส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคารจ านวน             
136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.3 ส ารองทีจ่อดรถส าหรบัลกูคา้ Precious Plus ในหา้ง Central  จ านวน 43 คน คดิเป็น
ร้อยละ 14.3 บริการที่ปรกึษาทางการเงนิส่วนบุคคล จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 บริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ณ เครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ เครอืโรงพยาบาลสมติเิวช เครอืโรงพยาบาลพญาไท และเครอืโรงพยาบาล
เปาโล เมโมเรียลจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ห้องรบัรองพิเศษ KTB Precious Plus Lounge @Siam 
Paragon จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 

 
สรปุและอภิปรายผล 

จากการศกึษาคน้ควา้ สามารถอภปิรายผลการบรหิารลูกคา้สมัพนัธท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ของลกูคา้กลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะล ิไดด้งันี้ 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)            

ในส านักงานเขตสวนมะล ิผลการวจิยัพบว่าลกัษณะประชากรศาสตร์ของลูกคา้กลุ่ม Precious Plus ส่วนใหญ่มผีล

ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้กลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขต

สวนมะลซิึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อเนกพงศ ์โคตา (2556) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัการจดัการลูกค้า

สมัพนัธ์ที่มผีลต่อการใช้บรกิารซ ้าโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบว่าปัจจยัด้านประชากร

ศาสตร ์ไดแ้ก่ อาชพี รายได ้ระดบัการศกึษา และสถานภาพมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารซ ้าของโรงพยาบาล

เอกชนที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ รมณีย์ อ่างแก้ว 

(2558) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การบรหิารลกูคา้สมัพนัธท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโรงแรม           ระดบั 
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5 ดาว ของนักท่องเทีย่วในเขตอ าเภอหวัหนิ พบว่าเพศ การศกึษาและรายไดต่้อเดอืนทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้

บรกิารโรงแรมระดบั 5 ดาว ของนักท่องเทีย่วในเขตอ าเภอหวัหนิทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 

0.05 

 เพศของลกูคา้กลุ่ม Precious Plusทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้กลุ่ม Precious 
Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิดา้นช่องทางการใชบ้รกิาร ดา้นรูปแบบการ
ลงทุนทีใ่ชม้ากทีสุ่ด และดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบว่าเพศชายส่วนใหญ่ใชบ้รกิารสาขาใน
ห้างสรรพสนิค้า ลงทุนในกองทุนรวม มวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกจิ เพศหญิงส่วนใหญ่ใชบ้รกิารในสาขาปกติ
ลงทุนในเงนิฝากประจ าและพนัธบตัร มวีตัถุประสงคเ์พื่อออมเงนิ แสดงใหเ้หน็ว่า พืน้ฐานของเพศหญงิทีร่อบคอบ
และระมดัระวงัสูง ท าให้เกดิความกงัวล ตดัสนิใจช้าหรอืตดัสนิใจไม่ได้ จนปิดโอกาสการลงทุน ฉะนัน้ เพศหญงิ
ส่วนใหญ่จึงเลือกการออมเงินซึ่งมีความปลอดภัยสูงเป็นหลัก ขณะที่เพศชายส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวม 
เน่ืองจากธรรมชาตขิองเพศชายทีม่คีวามมัน่ใจในตวัเองสงู ตดัสนิใจเรว็ และยอมรบัความเสีย่งไดม้ากกว่าเพศหญงิ 
ส่วนด้านสทิธพิเิศษที่ใช้มากที่สุดพบว่าเพศชายและเพศหญงิส่วนใหญ่ใช้สทิธพิเิศษด้านการยกเว้นและส่วนลด
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคารมากทีส่ดุ  
 อายุของลกูคา้กลุ่ม Precious Plusทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้กลุ่ม Precious 
Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิดา้นช่องทางการใชบ้รกิาร ดา้นรูปแบบการ
ลงทุนทีใ่ชม้ากทีสุ่ด และดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั พบว่าลูกคา้ทีอ่ายุต ่ากว่า 35 ปี ส่วนใหญ่
นิยมใชบ้รกิารสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ ลงทุนในเงนิฝากประจ าหรอืพนัธบตัรมวีตัถุประสงคเ์พื่อการออมเงนิ ลูกคา้
อายุตัง้แต่ 36 - 55 ปี ส่วนใหญ่นิยมใชบ้รกิารสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ ลงทุนในกองทุนรวมมวีตัถุประสงคเ์พื่อการ
ออมเงนิ ลกูคา้อายุ 56 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่ใชบ้รกิารสาขาปกต ิลงทุนในกองทุนรวม มวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกจิ 
แสดงให้เหน็ว่า ลูกค้าที่อายุตัง้แต่ 36 ปีขึน้ไป ลูกค้ากลุ่มนี้มคีวามรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุน และต้องการ       
ได้รบัผลตอบแทนที่สูงกว่าเงนิฝากประจ าหรอืพนัธบตัรจงึเลอืกลงทุนในกองทุนรวม ขณะที่ลูกค้าที่อายุต ่ากว่า           
35 - 55 ปี เป็นกลุ่มทีก่ าลงัสรา้งครอบครวั ลูกคา้ส่วนใหญ่จงึมวีตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิารเพื่อออมเงนิ ส่วนดา้น
สทิธพิเิศษทีใ่ชม้ากทีสุ่ด พบว่าลูกคา้ทุกช่วงอายุส่วนใหญ่ใชส้ทิธพิเิศษดา้นการยกเว้นและส่วนลดค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ของธนาคาร 
 สถานภาพของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้กลุ่ม 
Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะลทิีแ่ตกต่างกนัในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ช่องทางการใชบ้รกิาร ดา้นรูปแบบการลงทุนทีใ่ชม้ากทีสุ่ด ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร และดา้นสทิธพิเิศษ          
ทีใ่ชม้ากทีสุ่ด พบว่าลูกคา้สถานภาพโสดส่วนใหญ่ใชบ้รกิารสาขาในห้างสรรพสนิคา้ลงทุนในเงนิฝากประจ าหรอื
พนัธบตัรมวีตุัประสงคเ์พื่อการออมเงนิใชส้ทิธพิเิศษด้านการยกเวน้และส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร
มากทีสุ่ด ลูกคา้สถานภาพสมรสหรอือยู่ดว้ยกนั ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ ลงทุนในกองทุนรวมมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการออมเงนิใชส้ทิธพิเิศษด้านการยกเวน้และส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคารมากที่สุด 
ลกูคา้สถานภาพ หมา้ย หย่ารา้งหรอืแยกกนัอยู่ สว่นใหญ่ใชบ้รกิารสาขาทีส่ว่นบรกิารลกูคา้ Precious Plus ลงทุน
ในเงินฝากประจ าหรือพันธบตัร มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนใช้สิทธิพิเศษด้านบริการที่ปรึกษาทางการเงิน              
ส่วนบุคคลมากทีสุ่ด แสดงใหเ้หน็ว่า ลูกคา้ทีส่ถานภาพโสดและสถานภาพ หมา้ย หย่ารา้งหรอืแยกกนัอยู่ ลูกคา้
กลุ่มนี้อาจมคีวามกงัวลในเรื่องความเสีย่งจากการลงทุน จงึลงทุนในเงนิฝากประจ าหรอืพนัธบตัร 
 ระดบัการศกึษาสูงสุดของลูกคา้กลุ่ม Precious Plus ที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ
ลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิด้านช่องทางการใช้
บรกิาร ด้านรูปแบบการลงทุนที่ใชม้ากที่สุด และด้านวตัถุประสงค์ในการใชบ้รกิาร ที่แตกต่างกนั พบว่าลูกค้าที่
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ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรสีว่นใหญ่ใชบ้รกิารสาขาปกติลงทุนในเงนิฝากประจ าและพนัธบตัรมวีตัถุประสงค์
เพื่อด าเนินธุรกจิลกูคา้ทีร่ะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีสว่นใหญ่ใชบ้รกิารสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ลงทุนในกองทุนรวม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออมเงิน ลูกค้าที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้บริการสาขาใน
หา้งสรรพสนิคา้ลงทุนในกองทุนรวมมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุน แสดงใหเ้หน็ว่า ลูกคา้ทีร่ะดบัการศกึษาปรญิญา
ตรแีละสงูกว่าปรญิญาตรไีป ลูกคา้กลุ่มนี้มคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นการลงทุน และต้องการไดร้บัผลตอบแทนทีส่งู
กว่าเงนิฝากประจ าหรอืพนัธบตัร ลูกค้าส่วนใหญ่จงึเลอืกลงทุนในกองทุนรวม ส่วนด้านสทิธพิเิศษที่ใช้มากทีสุ่ด 
พบว่าลูกคา้ทุกระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ใชส้ทิธพิเิศษดา้นการยกเวน้และส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร
มากทีส่ดุ 
 อาชีพของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้ากลุ่ม 
Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะลดิา้นรปูแบบการลงทุนทีใ่ชม้ากทีส่ดุ 
ทีแ่ตกต่างกนั พบว่าลูกคา้ทีม่อีาชพีขา้ราชการและรฐัวสิาหกจิ ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวม ขณะทีลู่กคา้กลุ่มทีม่ี
อาชพีพนักงานเอกชนและธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ ส่วนใหญ่ลงทุนในเงนิฝากประจ าหรอืพนัธบตัร ส่วนดา้น
สทิธพิเิศษที่ใช้มากที่สุด พบว่าทุกอาชพีส่วนใหญ่ใช้สทิธพิเิศษการยกเว้นและส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
ธนาคารมากทีสุ่ด แสดงใหเ้หน็ว่าลูกคา้ทีท่ าธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ อาจลงทุนในเงนิฝากเพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากการลงทุน และเน้นถงึรายไดจ้ากการประกอบอาชพีมากกว่าผลตอบแทนจากการลงทุน 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารของ
ลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะล ิด้านช่องทางการใช้
บริการ และด้านรูปแบบการลงทุนที่ใช้มากที่สุด ที่แตกต่างกนั พบว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 
100,000 บาท ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ ลงทุนในเงนิฝากประจ าและพนัธบตัร ลูกคา้ทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 100,000 ถงึ 500,000 บาท ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ ลงทุนในกองทุนรวม ลูกคา้
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 500,001 บาทขึน้ไป ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารสาขาทีม่สี่วนบรกิารลูกคา้ Precious Plus ลงทุน
ในเงนิฝากประจ าและพนัธบตัร แสดงใหเ้หน็ว่า ลูกค้าที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 500,001 บาทขึน้ไป ลูกค้ากลุ่มนี้
ต้องการไดร้บัการบรกิารเป็นพเิศษ ส่วนดา้นสทิธพิเิศษทีใ่ชม้ากทีสุ่ด พบว่าลูกคา้ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่า 
100,000 บาท จนถึง 500,001 บาทขึน้ไป ส่วนใหญ่ใชส้ทิธพิเิศษดา้นการยกเวน้และส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ของธนาคารมากทีส่ดุ 

2.  การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(DEAR MODEL) ประกอบดว้ย ดา้นการสรา้งฐานขอ้มลูลกูคา้ ดา้นการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้านการก าหนดโปรแกรมสร้างความสมัพนัธ์ และการรักษาลูกค้ามีความสมัพนัธ์ ต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้กลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวน
มะลผิลการวจิยัพบว่าการบรหิารลูกคา้สมัพนัธ ์(DEAR MODEL) มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ
ลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลลิูกคา้กลุ่ม Precious 
Plus ไดใ้หค้วามส าคญัทางดา้นการสรา้งฐานขอ้มูลลูกคา้ และดา้นการรกัษาลูกคา้มากทีสุ่ด รองลงมา ไดแ้ก่ดา้น
การใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม และด้านการมโีปรแกรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ ์ตามล าดบั ทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดบั
มาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รมณีย ์อ่างแกว้ (2558) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การบรหิารลูกคา้สมัพนัธท์ีม่ผีล
ต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารโรงแรมระดับ 5 ดาว ของนักท่องเที่ยวในเขตอ าเภอหวัหนิ พบว่าการบรหิารลูกค้า
สมัพนัธข์องธุรกจิโรงแรมในเขตอ าเภอหวัหนิ ทัง้ 4 ดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น ดา้นทีม่ากทีส่ดุคอื
การสร้างฐานข้อมูล รองลงมาคือการรกัษาลูกค้าการมโีปรแกรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์และการใช้เทคโนโลย ี         
ทีเ่หมาะสม ตามล าดบั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรนิทร ์ประภากรธติ ิ(2550) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง
การบรหิารความสมัพนัธ์ลูกค้าและปัจจยัการบรหิารที่มผีลต่อความจงรกัภกัดขีองลูกค้าธนาคาร ธนชาต จ ากดั 
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(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการบรหิารลกูคา้สมัพนัธท์ัง้ 4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้น 
ดา้นทีม่ากทีส่ดุคอืการรกัษาลกูคา้ 

ดา้นการสรา้งฐานขอ้มูลลูกคา้ของลูกคา้กลุ่ม Precious Plus มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ของลกูคา้กลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะลทิุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ช่องทางการใชบ้รกิาร ดา้นรูปแบบการลงทุนทีใ่ชม้ากทีสุ่ด ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร และดา้นสทิธพิเิศษ           
ทีใ่ชม้ากทีส่ดุ โดยดา้นช่องทางการใชบ้รกิาร พบว่าลกูคา้สว่นใหญ่ใชบ้รกิารสาขาในหา้งสรรพสนิคา้มากทีส่ดุ ดา้น
รปูแบบการลงทุนทีใ่ชม้ากทีส่ดุ พบว่าลกูคา้สว่นใหญ่ลงทุนในกองทุนรวม ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร พบว่า
ลกูคา้สว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการออมเงนิเป็นหลกั สว่นดา้นการสทิธพิเิศษทีใ่ชม้ากทีส่ดุ พบว่าลกูคา้สว่นใหญ่
ใชส้ทิธพิเิศษดา้นการยกเวน้และสว่นลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธนาคาร แสดงใหเ้หน็ว่าการสรา้งฐานขอ้มลูลกูคา้ 
ท าให้ลูกค้ามคีวามสะดวกในการใช้มากบรกิารมากยิง่ขึน้ เช่นการไปใช้บรกิารต่างสาขา การซื้อผลติภณัฑ์ของ
ธนาคาร หรอืการขอค าแนะน าจากเจา้หน้าทีธ่นาคาร เมื่อธนาคารมขีอ้มลูของลกูคา้กส็ามารถใหบ้รกิารกบัลกูคา้ได้
เหมาะกบัความตอ้งการมากยิง่ขึน้ 

ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิ ด้าน
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร และดา้นสทิธพิเิศษทีใ่ชม้ากทีสุ่ด โดยดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร พบว่าลูกคา้
ส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการออมเงนิเป็นหลกั ส่วนดา้นสทิธพิเิศษทีใ่ชม้ากทีสุ่ด พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ใชส้ทิธิ
พเิศษในด้านการยกเว้นและส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร แสดงให้เหน็ว่าเทคโนโลยมีสี่วนช่วยเพิม่
ความสะดวกในการใชบ้รกิาร ท าใหล้กูคา้เขา้ถงึขอ้มลูต่างๆของธนาคาร เช่นขอ้มลูผลติภณัฑ ์โปรโมชัน่สทิธพิเิศษ 
หรอืประกาศของธนาคาร ซึ่งมผีลท าใหลู้กคา้ตดัสนิใจใชบ้รกิารของธนาคารไดง้่ายและรวดเรว็มากขึน้ รวมถงึมี
ประโยชน์ในด้านการสื่อสารระหว่างธนาคารและลูกค้า ซึ่งเมื่อลูกค้ามีข้อซักถามหรือมีข้อสงสยัในบริการใด            
แลว้ไดร้บัค าตอบอย่างรวดเรว็ตรงกบัความตอ้งการหรอืวตัถุประสงคข์องตนเอง ย่อมท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ
และตดัสนิใจใชบ้รกิารนัน้กบัธนาคารไดง้่ายยิง่ขึน้ 

ด้านการก าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านักงานเขต 
สวนมะลิ ด้านสิทธิพิเศษที่ใช้มากที่สุด พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ใช้สิทธิพิเศษในด้านการยกเว้นและส่วนลด
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคารเนื่องจากการก าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสมัพนัธข์องลูกคา้กลุ่ม Precious 
Plus เป็นการมอบสทิธพิเิศษใหก้บัลูกคา้อกีรปูแบบหนึ่ง เพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละความผกูพนัอย่างต่อเน่ืองและ
น าไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ดังนัน้ การก าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสมัพันธ์ของลูกค้ากลุ่ม 
Precious Plus จงึไม่มคีวามสมัพนัธ ์ในดา้นช่องทางการใชบ้รกิาร ดา้นรูปแบบการลงทุนทีใ่ชม้ากทีสุ่ด และดา้น
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร 

ดา้นรกัษาลูกคา้ของลูกคา้กลุ่ม Precious Plus มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้กลุ่ม 
Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะล ิทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการใช้
บรกิาร ด้านรูปแบบการลงทุนที่ใชม้ากที่สุด ด้านวตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร และด้านสทิธพิเิศษที่ใชม้ากทีสุ่ด 
โดยด้านช่องทางการใชบ้รกิาร พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่ใชบ้รกิารสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ เนื่องจากเดนิทางสะดวก 
และต้องการท าธุรกรรม และกจิกรรมอื่นๆ ภายในทีเ่ดยีวกนั ดา้นรูปแบบการลงทุนทีใ่ชม้ากทีสุ่ด พบว่าลูกคา้สว่น
ใหญ่ลงทุนในกองทุนรวม เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝากประจ าทัว่ไป ดา้นวัตถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 
พบว่าลกูคา้สว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการออมเงนิ และดา้นสทิธพิเิศษทีใ่ชม้ากทีส่ดุ พบว่าลกูคา้สว่นใหญ่ใชส้ทิธิ
พเิศษในด้านการยกเว้นและส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคารเพื่อลดค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการท าธุรกรรม 
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ทางการเงนิ ทัง้หมดนี้แสดงใหเ้หน็ว่าการรกัษาลูกคา้มสี่วนส าคญักบัพฤติกรรมของลูกค้าอย่างมาก เนื่องจากมี
ส่วนท าให้ลูกค้าใช้บริการกับธนาคารอย่างต่อเนื่ องยาวนาน รวมถึงท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีและ                    
มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัธนาคารต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัการบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้ากลุ่ม Precious 
Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะล ิผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของลูกค้าได้แก่เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษา          
สูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงสถานภาพสมรส             
อายุ 56 ปีขึน้ไป ระดบัการศกึษาสูงสุดต ่ากว่าปรญิญาตร ีประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ และมรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 500,001 บาทขึน้ไป แสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มลูกคา้Precious Plus ของธนาคารส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ
และมีรายได้สูง ธนาคารควรให้ความส าคญัโดยการให้มีรายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มนี้             
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ให้ใช้บริการกบัธนาคารต่อไป อีกทัง้เป็นการต่อยอดไปยงัทายาท             
ซึง่จะรบัช่วงต่อใหใ้ชบ้รกิารกบัธนาคารต่อไปดว้ย 

2. ผลการศกึษาการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(DEAR MODEL) มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิลูกค้ากลุ่ม 
Precious Plus ไดใ้หค้วามส าคญัในดา้นการสรา้งฐานขอ้มลูลูกคา้ และดา้นการรกัษาลูกคา้มากทีสุ่ด รองลงมาคอื 
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและดา้นการมโีปรแกรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธต์ามล าดบั  ดงันัน้ธนาคารควรน า
การบรหิารลูกคา้สมัพนัธม์าใชอ้ย่างต่อเนื่อง เพราะการบรหิารลูกคา้สมัพนัธถ์ือเป็นการท าการตลาดอย่างหนึ่งทีม่ ี
ผลต่อการใชบ้รกิาร อกีทัง้เป็นการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้อย่างต่อเนื่องดว้ยการเรยีนรูเ้กีย่วกบัความต้องการ
และพฤติกรรมของลูกค้าในทุกด้านจากการมปีฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้ ท าให้สามารถทราบขอ้มูลลูกค้าและน าขอ้มูล
เหล่านัน้มาใช้ในการพัฒนาสนิค้าและบริการ ตลอดจนโปรแกรมการตลาดให้เหมาะสมกบัลูกค้าแต่ละรายหรือ           
แต่ละกลุ่ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ  

3. ผลการศกึษาพฤติกรรมการใช้บรกิารบรกิารของลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในส านกังานเขตสวนมะล ิพบว่าดา้นช่องทางในการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ ลกูคา้กลุ่ม Precious Plus 
ส่วนมากใชบ้รกิารสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ ธนาคารจงึควรพฒันาคุณภาพของพนกังานใหร้องรบัต่อความตอ้งการ
ของลกูคา้ทีม่มีากขึน้ รวมถงึจดัสรรพนกังานใหเ้พยีงพอต่อจ านวนธุรกรรมที่จะเพิม่ขึน้ในอนาคต ซึง่จะท าใหล้กูคา้
ได้รบัความสะดวกและรวดเรว็ในการรบับรกิารมากยิง่ขึน้  ด้านรูปแบบการลงทุนที่ใชม้ากที่สุด พบว่าลูกค้ากลุ่ม 
Precious Plus ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมมากที่สุด ธนาคารจึงควรพฒันาผลิตภัณฑ์ด้านกองทุนรวมของ
ธนาคารใหส้ามารถแข่งขนักบัธนาคารอื่นได้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาลูกคา้เดมิใหอ้ยู่กบัธนาคารต่อไป และดงึดูด
ลูกค้ารายใหญ่จากธนาคารอื่นใหม้าใชบ้รกิารกบัธนาคารกรุงไทยด้วย ด้านวตัถุประสงค์ในการใชบ้รกิาร พบว่า 
ลูกค้ากลุ่ม Precious Plus ส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์เพื่อการออมเงนิ ธนาคารจงึควรใหค้วามส าคญักบัการเป็นที่
ปรกึษาในดา้นการออมเงนิ โดยค านึงถงึวตัถุประสงคข์องลูกคา้เป็นส าคญั ส่วนดา้นสทิธพิเิศษทีใ่ชม้ากทีสุ่ดลกูคา้
กลุ่ม Precious Plus ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการยกเวน้และส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร แสดงให้
เหน็ว่า สทิธพิเิศษดา้นอื่น ลูกคา้ในบางพืน้ทีอ่าจมขีอ้จ ากัด ไม่สามารถเขา้ใชบ้รกิารไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ธนาคารจงึ
ควรพฒันาสทิธพิเิศษใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และต้องใหลู้กคา้เขา้ถงึบรกิารไดง้่ายขึน้ เช่น เพิม่จ านวน
โรงพยาบาลในเครอื หรอื เพิม่จ านวน Lounge ในสาขาอื่นๆ ในส านกังานเขต เป็นตน้ 
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ประกาศคณูุปการ 
สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์ได้ดว้ยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.สนัติ เติมประเสรฐิสกุล อาจารย์           

ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนนัตอคัรกุล ทีไ่ดใ้ห้
ค าปรกึษา ค าแนะน าและขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ในการท าวจิยั ตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง รวมถงึความกรุณา
จากคณาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญั จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์
ดว้ยด ีซึง่ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ และขอขอบคุณเจา้หน้าที่
โครงการของหลกัสตูรบรหิารธุรกจิทีอ่ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ตลอดหลกัสตูร 

ขอขอบคุณท่านผู้จ ัดการสาขาของธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในส านักงานเขตสวนมะลิ            
ทีอ่นุญาตใหเ้กบ็แบบสอบถามในการวจิยั รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 

และทา้ยสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครวัทีใ่หก้ารเลีย้งดู อบรมสัง่สอน 
ตลอดจนคอยให้ก าลงัใจและค าแนะน าที่ดโีดยเสมอมา รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆ SWU MBA 17 ทุกคนที่ให้ความ
ช่วยเหลอืมาโดยตลอด และใคร่ขอขอบคุณทุกท่านทีม่สีว่นช่วยเหลอืทีม่ไิดเ้อ่ยนามไว ้ณ โอกาสนี้ดว้ย 
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