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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร  มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 1) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู้
ความแตกต่าง ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ และความรูก้บัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคาร
อสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศกึษาอิทธิพลการรบัรู้ความ
แตกต่าง ประกอบด้วย ด้านผลติภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านภาพลกัษณ์ และความรู้ ที่ร่วมกนัส่งผลต่อความตัง้ใจใช้
บรกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอย่างคอื ประชาชนที่ไม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานครทัง้เพศหญิงและเพศชาย จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง 0.666 ถึง 0.874 สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสถติกิารวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหคูณู (Multiple 
Regression Analysis)  ผลการวจิยั พบว่า 
 1. การรบัรูค้วามแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 2. การรบัรูค้วามแตกต่างดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัต ่ามาก และมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 3. การรบัรูค้วามแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 4. ความรู้กบัความตัง้ใจใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์นัอยู่ในค่อนขา้งต ่า และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01  
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 5. การรบัรู้ความแตกต่างและความรู้มอีิทธพิลร่วมกนัส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัปานกลาง สามารถ
อธบิายการเปลีย่นแปลงของระดบัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ไดร้อ้ยละ 18.5  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั: การรบัรูค้วามแตกต่าง ความรู ้ความตัง้ใช ้
 

ABSTRACT 
 

 The objective of this research is to study the Factors effecting the intention to use the services of the 
Islamic Bank of Thailand for Non-Muslims in Bangkok. The purposes of this study were 1) to study the 
correlation between the Perception Differentiation which, consist on 3 terms as Product Differentiation, 
Personnel Differentiation and Image Differentiation and Intention of Using Services in Islamic Bank of 
Thailand for Non-Muslims in Bangkok. 2) to study the effect of Perception Differentiation which, consist on 3 
terms as Product Differentiation, Personnel Differentiation, Image Differentiation and Knowledge of Islamic 
Bank of Thailand effecting the Intention of Using Services in Islamic Bank of Thailand for Non-Muslims in 
Bangkok. 
 The samples in this research are the Non-Muslims in Bangkok who live or work in the Bangkok 
metropolitan area, totaling 400 persons. Questionnaires are used as the research tool. Instruments for 
collecting data were questionnaires and their reliabilities were between .666 and .874. Various statistical 
techniques are utilized to analyze the data such as percentage, mean, score,standard deviation, Pearson 
product moment correlation coefficient and Multiple Regression Analysis  were applied as the statistical 
analysis tools.   
The findings of the research reveal as follows: 
 1. The perception differentiation in term of product differentiation was correlated with the intention to 
use services of the Islamic Bank of Thailand for Non-Muslim in Bangkok and positively significant at weak 
level as statistically significant level of .01.  
 2. The perception differentiation in term of personnel differentiation was correlated with intention to 
use services of the Islamic Bank of Thailand for Non-Muslim in Bangkok and positively significant at weak 
level as statistically significant level of .01.  
 3. The perception differentiation in term of personnel differentiation was correlated with intention to 
use services of the Islamic Bank of Thailand for Non-Muslims in Bangkok and positively significant at a 
moderate level as statistically significant level of .01.   
 4. The knowledge of Islamic Bank of Thailand was correlated with the intention to use services of 
the Islamic Bank of Thailand for Non-Muslims in Bangkok and positively significant at weak level as 
statistically significant level of .01. 
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 5. The perception differentiation and knowledge together significantly predicted 18.5 percent of the 
variation in intention to use services of the Islamic Bank of Thailand for Non-Muslims in Bangkok at the .05 
statistically significant level. 
 
Keywords: Perception Differentiation, Knowledge, Intention to Use. 

 
บทน า 
 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 
ด าเนินธุรกจิธนาคารพาณิชย์ตามหลกัอสิลาม มสีถานะเป็นรฐัวสิาหกจิ ภายใต้การก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั  
จากการที่ธนาคารเป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิที่ต้องด าเนินตาม แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครฐั (Statement of 
Direction : SOD) ทีไ่ดก้ าหนดใหท้ าหน้าทีเ่ป็นกลไกการระดมเงนิออมและการลงทุน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
สนบัสนุนทางการเงนิแก่ประชาชนและผูป้ระกอบการตามหลกัศาสนาอสิลาม โดยมฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คงนัน้ การด าเนิน
ธุรกจิของธนาคารทีผ่่านมาไดผ้่านช่วงของการฟ้ืนฟูกจิการทีป่ระสบปญัหาหลายดา้น ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคาร
โดยตรงในส่วนของด้านระบบงาน สาขา ช่องทางการให้บรกิาร การขาดความเขา้ใจด้านระบบการเงนิการธนาคาร
อสิลาม (Islamic Banking & Finance) ทีแ่ทจ้รงิของผูก้ ากบัดูแล รวมทัง้ยงัมีปญัหาทีเ่กีย่วกบักฎหมายและภาษีอากร 
ทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิตามหลกัอสิลามของธนาคาร  
 การบรกิารทางการเงินตามหลกัศาสนาอสิลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้เปิดด าเนินงานมา
ระยะเวลาหน่ึงจนถึงปจัจุบนั รวมประมาณ 9 ปี  มจี านวน 106 สาขา ณ วนัที่ 4 พฤศจกิายน 2555  โดยธนาคาร
อสิลามด าเนินธุรกิจตามหลกัชะรอีะฮ์ หรอืตามหลกัศาสนาอสิลาม จงึเป็นสถาบนัการเงนิที่ไม่พึ่งพาระบบดอกเบี้ย              
ซึ่งท าให้ธนาคารอิสลามมีความแตกต่างจากสถาบนัการเงนิทัว่ไป ในแง่มุมที่ว่า สถาบนัการเงินทัว่ไปตัง้ราคาเงิน             
(ในรปูแบบของดอกเบีย้) แต่ระบบการเงนิการธนาคารอสิลาม ตัง้ราคาใหแ้ก่สนิคา้ สงัหารมิทรพัย ์เครื่องใช ้และบรกิาร
ต่างๆ ทีส่่งเสรมิต่อการประกอบการ สรา้งการกระจายรายไดใ้ห้กบัสงัคม  ด้วยเหตุผลของความแตกต่างในหลกัการ
ด าเนินงานของธนาคารอสิลามขา้งต้น ส่งผลใหก้ารสรา้งความรูเ้กีย่วกบัธนาคารอสิลามและการสื่อสารของธนาคารให้
ลกูคา้รบัรูไ้ดถ้งึความแตกต่าง (Differentiation) จะเป็นรากฐานสูก่ารพฒันาและเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธนาคารต่อไป จงึ
เป็นทีน่่าสนใจว่านอกจากการใหบ้รกิารของธนาคารแลว้ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารของลูกคา้เป็นสิง่ที่
ส าคญัมากเช่นกนั เพราะไม่ว่าธนาคารจะมกีารพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารทีด่มีาใหบ้รกิารแก่ลกูคา้มากเพยีงใด แต่ถา้
บรกิารนัน้ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้หรอืลกูคา้ไม่รบัรูค้วามแตกต่าง ไม่มคีวามรูก้บัระบบธนาคารอสิลาม
แลว้ ย่อมสง่ผลใหก้ารด าเนินธุรกจิของธนาคารไม่ประสบผลส าเรจ็ ในทางตรงขา้มถ้าบรกิารและผลติภณัฑท์างการเงนิ
นัน้ตรงกบัความต้องการของลูกคา้ และลูกค้ารบัรูค้วามแตกต่าง มคีวามรูก้บัระบบธนาคารอสิลามแล้ว กจ็ะส่งผลให้
ลูกค้ามาใช้บรกิารของธนาคารเพิม่ขึน้ ส่วนแบ่งตลาดของธนาคารกม็ากขึน้ รวมถึงท าให้เกิดความได้เปรยีบในเชิง
แขง่ขนัทางธุรกจิดา้นการใหบ้รกิาร และสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุจะน าไปสูก่ารพฒันาบรกิารทางการเงนิใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรบักบัความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต 
 ธนาคารมกีลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นมุสลมิและกลุ่มธุรกจิฮาลาล ซึ่งกลุ่มธุรกิจฮาลาล 
หมายถงึ กลุ่มธุรกจิทีไ่ม่ไดด้ าเนินธุรกจิตามสิง่ตอ้งหา้มตามศาสนาบญัญตัขิองอสิลาม โดยธนาคารมสีโลแกนว่า “ยนิดี
ใหบ้รกิารลกูคา้ทุกชาต ิทุกศาสนา” และทัง้ยงัมกีารประชาสมัพนัธแ์ละสื่อสารทางการตลาดเพื่อจะใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายทุกกลุ่ม ซึง่หมายถงึ กลุ่มลกูคา้ทีไ่ม่เป็นมุสลมิและกลุ่มธุรกจิอื่นๆ  เพื่อกระตุน้ใหล้กูคา้เกดิความต้องการทีจ่ะ
ใชบ้รกิารของธนาคารมากขึน้ 
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 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร  ดว้ยเหตุผลว่า ความตัง้ใจใชบ้รกิารมคีวามส าคญัมาก
เพราะความตัง้ใจใชบ้รกิารสนิค้าหรอืบรกิารเปรยีบเสมอืนแนวทางการท านาย หรอืคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้รโิภคในอนาคตได ้ ดงันัน้ ความตัง้ใจใชบ้รกิาร จงึเป็นสิง่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกจิอย่างยิง่ จากการทีธุ่รกจิใน
ปจัจุบนัมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ และมกีารใชก้ลยุทธต่์างๆ เพื่อแย่งชงิลกูคา้เพื่อใหม้าเป็นลกูคา้ของตน ธุรกจิจงึตอ้ง
ปรบัตวัเพื่อทีจ่ะสนองตอบต่อสภาวะน้ี และตอ้งหนัมาสนใจลกูคา้ทีม่คีวามตัง้ใจใชบ้รกิารเพื่อก าไรทีย่ ัง่ยนื โดยปจัจุบนั
ธนาคารอสิลาม ได้มกีารปรบัภาพลกัษณ์และสื่อสารการตลาดต่อลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายของ
ธนาคารและเพิม่สว่นแบ่งการตลาดภายใตก้ารใหบ้รกิารตามหลกัการของศาสนาอสิลามหรอืหลกัชะรอีะฮ ์ ซึง่ผูว้จิยัเหน็
ว่ายงัมีประชาชนอกีมาก โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งอาจจะไม่รบัรู้หรือมีความรู้เกี่ยวกบัระ บบของ
ธนาคารอสิลาม ทีต่่างจากธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปอย่างไร  ซึง่อาจเป็นผลท าใหธ้นาคารไม่สามารถทีจ่ะขยายฐานลูกคา้ที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายรองได้ตามที่วางแผนไว้ได้  ดงันัน้ ผู้วจิยัจึงเลง็เหน็ถึงความส าคญัในการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์
เกี่ยวกบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ใช่มุสลมิ รบัรู้ความแตกต่างและมีความรู้เกี่ยวกบั
ธนาคารอสิลามทีถู่กตอ้ง โดยผูว้จิยัเหน็ว่าการรบัรูค้วามแตกต่างและความรูน้ัน้ เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิความ
ตัง้ใจใช้บรกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยในอนาคต ด้วยว่าหากว่าลูกค้านัน้เกดิการรบัรู้ความแตกต่าง และมี
ความรู้ต่อธนาคารแล้วนัน้ ย่อมส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจใชบ้รกิารของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยในอนาคต ซึ่ง
สามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้  โดยในการวิจัยครัง้น้ีศึกษา ปจัจัยด้านการรับรู้ความแตกต่าง 
ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ และปจัจยัดา้นความรูต่้อธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
จะเป็นตวัแปรท านายหนึ่งทีส่่งผลใหป้ระชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามตัง้ใจใชบ้รกิารทีธ่นาคาร
อสิลามแห่งประเทศไทยในอนาคต ทัง้นี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุงแผนงานพฒันา กลยุทธ์ทางการตลาด 
และวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิม รวมทัง้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
ผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ อกีทัง้ยงัเป็นการขยายฐานลกูคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เป็นแนวทางในการปรบัปรุงแผนงานพฒันา กลยุทธท์างการตลาด และวางแผนการตลาดใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มผูบ้รโิภคทีไ่ม่ใช่มุสลมิ ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้รองของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ อกีทัง้ยงัเป็นการขยายฐานลกูคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ 
 2. เป็นประโยชน์ต่อธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  สามารถน าเสนอขอ้มูลจากการศกึษาวจิยั มาวเิคราะห ์
เพื่อน าเสนอสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์กบักลุ่มผู้บรโิภคที่ไม่ใช่มุสลมิ เกี่ยวกบับรกิารทางการเงนิของธนาคารได้อย่าง
เหมาะสมและตรงประเดน็ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยัครัง้นี้ไดน้ าแนวคดิและทฤษฎมีาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตัง้ใจใช้บริการ 
  ความตัง้ใจ (Intention) หมายถงึ การเอาใจจดจ่อ ซึง่เป็นการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกหรอืกระท าในวธิใีดวธิี
หนึ่ง มทีศิทางแน่วแน่ของจติ มจีุดมุ่งหมายทีช่ดัเจนต่อสิง่ทีป่รารถนา และแสดงออกตามทีม่ีทศันคตหิรอืมคีวามเชื่อต่อ
สิง่นัน้ (พรชยั ลขิติธรรมโรจน์. 2545. อา้งองิใน ศรญัญา คณิตประเสรฐิ. 2543)  
 J. C. Mowen และ M. Minor (1998) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมากกบัพฤตกิรรมการ
ซือ้ของผูบ้รโิภค เนื่องจากก่อนทีผู่บ้รโิภคจะแสดงพฤตกิรรมการซือ้ ผูบ้รโิภคจะมคีวามตัง้ใจซือ้หรอืแนวโน้มทีจ่ะแสดง
พฤตกิรรมนัน้ขึน้มาก่อน โดยอาจจะอยู่ในรูปของการคน้ควา้หาขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืการบอกเล่าแก่
บุคคลอื่นถงึประสบการณ์ในการใชส้นิคา้หรอืบรกิารเหล่านัน้ 
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 J. A. Haward (1994) ได้ให้ความหมายของความตัง้ใจซื้อไว้ว่า ความตัง้ใจซื้อเป็นกระบวนการที่
เกีย่วขอ้งกบัจติใจทีบ่่งบอกถงึการวางแผนการของผูบ้รโิภคทีจ่ะซือ้ตราสนิคา้ใดตราสนิคา้หนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
 S. Kim และ D. T. Pysarchik (2000) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้ หมายถงึ ช่วงทีผู่บ้รโิภคพรอ้มทีจ่ะเลอืก
ทางเลอืกใดกต็ามที่ดทีีสุ่ดให้สอดคล้องกบัความต้องการ โดยการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคอาจไม่ได้ขึน้อยู่กบัตวัสนิค้า
เพยีงอย่างเดยีว หากแต่เป็นการซือ้ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากสนิคา้ใหต้รงกบัความต้องการทีเ่กดิขึน้ ความตัง้ใจซื้อ
เป็นเพยีงโอกาสทีจ่ะน าไปสูก่ารซือ้จรงิซึง่มคี่าความน่าจะเป็น เท่ากบั 0.95 
 Howard (1994) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้ คอื สภาพทางจติใจ (Mental State) ทีส่ะทอ้น การวางแผนของ
ผูบ้รโิภคทีจ่ะซือ้สนิคา้ตราสนิคา้ใด ๆ จ านวนเท่าไรในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทัง้นี้ความตัง้ใจซือ้เกดิขึน้มาจากทศันคตทิีม่ต่ีอ
ตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค และความมัน่ใจของผูบ้รโิภคในการประเมนิตราสนิคา้ทีผ่่านมา  
 Mowen and Minor (1998) ไดอ้ธบิายว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นความตัง้ใจของผูบ้รโิภคในการกระท าให้
ไดม้า (Acquisition) การจดัการ (Disposition) และการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร ดงันัน้ผูบ้รโิภคอาจจะสรา้งความตัง้ใจซื้อ
โดยการคน้หาขอ้มลู รวมทัง้พดูคุยกบัผูอ้ื่นถงึประสบการณ์เกีย่วกบัสนิคา้ นอกจากนี้ การสรา้งความตัง้ใจซือ้มแีนวโน้ม
ทีจ่ะเกดิขึน้ในกรณีทีม่คีวามเกีย่วพนัสงู 
 Fitzsimons and Morwitz (1996) ได้ศกึษาเกีย่วกบัความตัง้ใจซื้อของผู้บรโิภคโดยมกีารตัง้ค าถาม
เกีย่วกบัความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค พบว่า ค าตอบของผูบ้รโิภคนัน้ขึน้อยู่กบัประสบการณ์การใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภคและ
ทศันคตทิีม่ต่ีอตราสนิคา้ เช่น เมื่อถูกตัง้ค าถามเกีย่วกบัความตัง้ใจซือ้ ผูบ้รโิภคที่ใชร้ถยนต์ตราสนิค้าหนึ่งอยู่แลว้มกั
ตอบค าถามว่า  จะซื้อรถยนต์ตราสนิค้าเดมิซึ่งผู้บรโิภคจะมทีศันคติที่ดต่ีอสนิค้านัน้หลงัจากใช้สนิค้าด้วย ในขณะที่
ส าหรบัผูบ้รโิภคทีไ่ม่เคยซือ้รถยนตไ์ดต้อบค าถามว่ามคีวามตัง้ใจซือ้ตราสนิคา้ทีม่สีว่นแบ่งทางการตลาดทีส่งูทีส่ดุแทน 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรู ้ 
1. ความหมายของการรบัรู้ 
ชฟิฟ์แมนและคานุค (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538; อา้งองิจาก Schiffman; & Kanuk. 1994) ใหค้วามหมาย

ของค าว่า “การรบัรู ้คอื กระบวนการซึง่แต่ละบุคคลเลอืกสรร จดัระเบยีบและ ตคีวามหมายสิง่กระตุ้นออกเป็นภาพทีม่ี
ความหมายและเป็นภาพรวมของโลก”   

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 117) ไดอ้ธบิายว่า กระบวนการรบัรู้ (Perceptual process) เป็นขัน้ตอนที่
เริม่ตน้ดว้ยผูร้บัขา่วสารไดร้บัรูส้ ิง่ กระตุน้จากประสาทสมัผสั จากการไดเ้หน็ ไดย้นิ ไดก้ลิน่ ไดล้ิม้รสและไดส้มัผสัทัง้  5 
คอื ตา หู จมูก ปาก และผวิหนัง ซึง่ การรบัรู้จากสิง่เหล่านี้ท าใหเ้กดิการเปิดรบั (Exposure) แลว้น าไปสู่ความตัง้ใจ 
(Attention) และการตคีวาม (Interpretation) ซึง่ท าใหเ้กดิการรบัรูใ้นทีส่ดุ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น สามารถสรุปไดว้่าการรบัรู้ หมายถงึกระบวนการที่บุคคลตีความหรอืประมวลผล
จากขอ้มลูต่าง ๆทีไ่ดร้บัทราบเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้ๆ 

2. กระบวนการรบัรู ้
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 81 – 83) ไดก้ล่าวถงึ การรบัรู ้ประกอบดว้ย 
1. ธรณีประตูแห่งการรบัรูห้รอืระดบัต ่าทีบุ่คคลรบัรูไ้ด ้(The Absolute threshold) หมายถงึ ระดบัต ่า 

ซึง่แต่ละบุคคลสามารถสมัผสักบัความรูส้กึได ้จุดนี้บุคคลจะสามารถป้องกนั ความแตกต่างระหว่างการรบัรูบ้างสิง่และ
ไม่รูอ้ะไรเลย ซึง่กค็อืระดบัต ่าสดุทีไ่ดร้บัจากสิง่กระตุน้ 

2. ความแตกต่างต ่าสุดทีบุ่คคลจะเหน็ได ้(The differential Threshold) หมายถงึ ความแตกต่างน้อย
ทีสุ่ดทีจ่ะท าใหบุ้คคลสามารถรบัรูค้วามแตกต่างไดเ้รยีกภาษาอังกฤษว่า J.N.D. (Just  Noticeable Difference) ขอ้นี้
สามารถน ามาใชก้บัธุรกจิไดโ้ดยท าใหล้กูคา้เหน็ความแตกต่างระหว่างสิง่กระตุน้ 2 สิง่ไดอ้ย่างชดัเจน 
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3. ระดบัการรบัรู ้(Threshold of Awareness) แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบัดงันี้ 
 3.1 ระดบัต ่าสุดทีบุ่คคลสามารถรบัรู้ได ้(Lower Threshold) ถอืเป็นคนที่มกีารรบัรูเ้รื่องต่างๆ ได้

น้อยมาก 
 3.2 ระดบัสงูสุดทีบุ่คคลสามารถรบัรูไ้ด ้(Upper Threshold) คอืเป็นคนทีม่กีารรบัรูเ้รื่องต่างๆ ไดส้งู

มาก 
 3.3 ความแตกต่างต ่าสุดที่บุคคลสามารถรบัรู้ได้ (Difference Threshold) คอืเป็นคนที่รบัรู้เรื่อง        

ต่างๆ แตกต่างจากผูอ้ื่น 
4. การรบัรูโ้ดยไม่รูต้วั (Subliminal Perception) หมายถงึ การรบัรูส้ ิง่ใดสิง่หนึ่งเขา้ไปในสมองของเรา

โดยทีเ่ราไม่รูต้วัเราว่าเราก าลงัเรยีนรูส้ ิง่นัน้ เช่น เราเหน็บางสิง่บางอย่างแลว้เราเกนิความเขา้ใจ ท าใหเ้กดิการตคีวาม
ในทนัทโีดยทีเ่ราไม่รูต้วัก าลงัว่าก าลงัรูส้ ิง่นัน้สิง่นี้ เราเรยีกว่าการรูใ้นจติใตส้ านึก (Conscious Awareness)  

 ขณะเดยีวกนั รตันา ปญัญาด ี(2541 : 38 - 40) ไดส้รุปกระบวนการรบัรูไ้ว ้ดงันี้ 
1. อาการสมัผสั หมายถงึอาการทีอ่วยัวะรบัสมัผสั รบัสิง่เรา้ หรอืสิง่ทีผ่่านเขา้มากระทบอวยัวะรบัสมัผสั

ต่างๆ 
2. การแปลความหมายจากอาการสมัผสั คอื สว่นส าคญัทีจ่ะช่วยใหแ้ปลความนัน้ถูกต้องเพยีงใด ซึง่ต้อง

อาศยัสตปิญัญาความเฉลยีวฉลาดการสงัเกตการตัง้ใจความสนใจและคุณภาพจติใจของบุคคลในขณะนัน้ 
3. การใชค้วามรูเ้ดมิหรอืประสบการณ์ทีผ่่านมาเพื่อช่วยแปลความหมาย ไดแ้ก่ ความคดิความรูแ้ละการ

กระท าที่ได้เคยปรากฏแก่ผู้นัน้มาแล้วในอดีต ความรู้เดิม และประสบการณ์เดิมมีความส าคัญมากในการแปล
ความหมาย และในการแปลความหมายไดด้ตี้องมคีุณลกัษณะดงันี้ คอื เป็นความรูท้ีแ่น่นอนถูกต้อง ชดัเจนและต้องมี
ปรมิาณมากหมายถงึ มคีวามรูห้ลาย ๆ อย่างจงึจะช่วยแปลความหมายไดส้ะดวก 

4.  การรบัรูเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของการพฒันาพฤตกิรรมทางดา้นความรู้ 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู ้
ความรู้ หมายถึง ขอ้เทจ็จรงิและรายละเอยีดของเรื่องราวและการกระท าใดๆ ที่บุคคลได้สะสมและ

ถ่ายทอดต่อๆ มาตัง้แต่ในอดตี และบุคคลสามารถรบัทราบสิง่เหล่านี้ได ้(ชวาล แพรตันกุล .2516: 11)   
ความรู ้หมายถงึ ความสามารถในการรกัษาไวซ้ึง่เรื่องราวทัง้ปวงของประสบการณ์ทีผ่่านมา รวมสิง่ที่

สมัพนัธก์นักบัประสบการณ์นัน้ๆ ดว้ย (จ านง พรายแยม้แข. 2531: 44)  
ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมขัน้ต้น ซึ่งผู้เรยีนเพยีงแต่จ าได้ อาจจะโดยการฝึกหรอืโดยการมองเหน็ 

ความรูข้ ัน้น้ีได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัค าจ ากดัความ ความหมายทฤษฎี ขอ้เทจ็จรงิ กฎโครงสรา้ง และวธิกีารแก้ปญัหา
เหล่าน้ี (ประภาเพญ็ สวุรรณ. 2520: 10) 

ความรู ้หมายถงึ ขา่วสารทีเ่กบ็ไวใ้นความทรงจ า สว่นหนึ่งของขา่วสารทัง้หมดเกีย่วขอ้งกบัหน้าทีข่อง
ผูบ้รโิภคในตลาดเรยีกว่า ความรูเ้กีย่วกบัผูบ้รโิภค (Consumer knowledge) ซึง่อาจจะศกึษาไดโ้ดยการตอบค าถาม
ดงันี้ คอื ผูบ้รโิภครูอ้ะไร ความรูจ้ดัระเบยีบอยู่ในความทรงจ า ในรูปใดและจะวดัความรูไ้ดอ้ย่างไร (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 
2543: 185-189) 
 3.1 เน้ือหาของความรู้ (The content of knowledge)  เนื้อหาของความรู ้คอืค าตอบของค าถามขา้งบนนี้
เกีย่วกบัผูบ้รโิภครูอ้ะไรนัน้ขึน้อยู่กบัความเขา้ใจในสิง่ทีถู่กบรรจุอยู่ในความทรงจ า นกัจติวทิยาไดจ้ าแนกไวว้่า มคีวามรู้
อยู่ 2 ประเภทดงันี้ (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2543: 186-189) 
 Declarative knowledge หมายถงึ ขอ้เทจ็จรงิ (Subjective Fact อนัเกดิจากการนึกเอาเอง) ทีเ่รารู ้ซึง่แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ Episodic knowledge ซึ่งเกี่ยวข้องกบัข่าวสารที่ผูกพันกับระยะเวลา กบั Semantic 
knowledge บรรจุความรูท้ีส่รุปรวมยอดเอาไว ้(Generalized knowledge) 
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 Procedural knowledge หมายถงึ ความเขา้ใจการน าเอาขอ้เทจ็จรงิเหล่านี้ไปใชข้อ้เทจ็จรงิเหล่านี้เกดิจากที่
ผูบ้รโิภคนึกเอาเอง เพราะมนัไม่จ าเป็นต้องผูกพนักบัสิง่ทีเ่ป็นจรงิทีเ่ราเหน็ได ้ (Objective Reality) เช่น ผูบ้รโิภคอาจ
เชื่อว่า ราคาเป็นเครื่องชีคุ้ณภาพ แมแ้ต่เมื่อจรงิๆ แลว้มนัไม่เกีย่วขอ้งกนัเลย 
 3.2 ประเภทความรู้  จากบทความวารสารของบรษิทั Ecoz-Alen of Hamilton (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2543: 
186-189; อา้งองิจาก Ecoz-Alen of Hamilton. 1996. ฉบบั Second quarter. The Right Path to Knowledge 
Management) ว่าความรู ้(Knowledge) แบ่งได ้3 ประเภท คอื 

1. Craft ความรูช้นิดนี้จะเกดิขึน้ในตวัคนทีท่ างานมานาน และเป็นงานทีบุ่คคลนัน้สรา้งสรรคข์ึน้มาเอง 
เป็นความรู้ที่มีการปรบัเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา จึงเหมาะกบัสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ เป็นความรู้ที่
ถ่ายทอดกนัได้ยาก มกัใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้นอกจากนัน้ยงัยากต่อการที่จะถ่ายทอดได้อย่างตรงกบัที่ครู
ตอ้งการ เช่น ความรูใ้นงานการผลติศลิปหตักรรม 

2. Practical ความรูช้นิดนี้จะเกดิขึน้จากการท างานตามค าสัง่ซ ้าๆ แต่ละคนจะคดิและปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สายพานการผลติ เมื่อพวกเขาคุ้นเคยกบังานแล้วจะสามารถหยบิจบัเครื่องมอืต่างๆได้โดยไม่ต้องใช้ตามองความรู้
เหล่านี้เกดิขึน้กบัคนรุ่นหนึ่งและสามารถถ่ายทอดไปสู่คนอกีรุ่นหนึ่งไดง้่าย ประโยชน์ของความรูเ้หล่านี้เหน็ไดเ้ด่นชดั 
และสามารถสอนกนัไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงาน 

3. Architectural ความรูเ้หล่านี้จะเกดิขึน้กบัการไดค้ดิ และปรบัปรุงขบวนการผลติต่างๆวธิทีีส่ามารถ
เพิ่มประสทิธิภาพของระบบงานค่อยๆ เปิดเผยตัวเองขึ้นมา และกลายเป็นความรู้อยู่ในตัวคนเหล่านัน้ คนพวกนี้
สามารถกลับมานัง่โต๊ะแล้วออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ๆได้มากมายและสามารถประมาณความสามารถของ
ขบวนการผลติเหล่านัน้ไดอ้ย่างแม่นย า ความรูป้ระเภทนี้เป็นส่วนผสมระหว่างความรู ้2 แบบแรก และเป็นสุดยอดของ
ความรู ้ทัง้นี้เพราะช่วยพฒันาวธิกีารผลติไดใ้นระดบัสงู ลดค่าใชจ้่าย เพิม่ความเรว็ในการท างาน คนทีม่คีวามรูป้ระเภท
นี้หายาก คนทีส่รา้งความรูป้ระเภทนี้จะต้องมคีวามสามารถสงู เป็นคนฉลาดและช่างสงัเกต การสรา้งคนประเภทนี้จงึ
ค่อนข้างยาก แต่เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจประเภทนี้จึงจะสามรถถ่ายทอดให้แก่คนอื่น (ที่มีความฉลาดในระดับ
เดยีวกนั) ได้ง่าย ความรู้ประเภทนี้จงึเป็นสิง่ที่มคี่าทีสุ่ด ทีส่ามารถพัฒนาสงัคมได้ การก่อตวัของความรูท้างดา้นนี้จะ
สามารถท าไดแ้ทบจะนบัไม่ถว้น แต่ตอ้งใชเ้วลาและโอกาสพฤตกิรรมดา้นความรู ้หรอืความสามารถทางดา้นสตปิญัญา
ออกเป็น 6 ระดบั โดย เรยีงล าดบัจากความสามารถขัน้ต ่าไปสงู ดงันี้ (Bloom; others. 1971: 359) 

1. ความรู-้ความจ า (Knowledge or Recall) ไดแ้ก่พฤตกิรรมความรูท้ีแ่สดงถงึการจ าไดห้รอืระลกึได ้
เป็นความรู้ในเรื่องเฉพาะๆ เช่น ความรู้ค าศพัท์เฉพาะ ความรู้ในขอ้เทจ็จรงิบางอย่างเป็นความรู้ในเรื่องวิธกีารจดั
กระท าเฉพาะเรื่อง และเป็นความรู้ในเรื่องนี้ที่เป็นสากลและนามธรรมในสาขาต่างๆ เช่น ความรู้ในเรื่องกฎ ทฤษฎ ี
โครงสรา้ง 

2. ความเขา้ใจ (Comprehension or Understanding) ไดแ้ก่ พฤติกรรมความรูท้ี่แสดงว่าสามารถ
อธบิายได ้ขยายความดว้ยค าพูดของตนเองได ้มุ่งให้ผูเ้รยีนเกดิพฤตกิรรมหรอืการตอบสนอง 3 แบบ คอื การแปล 
(Translation) การตคีวามหมาย (Interpretation) และการขยายความสรุปความ (Extrapolation) 

3. การน าไปใช(้ Application) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมทีแ่สดงว่า สามารถน าความรูท้ีม่อียู่ไปใชใ้นสถานการณ์
ใหม่ๆ และแตกต่างจากสถานการณ์เดมิได ้

4. การวเิคราะห ์(Analysis) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมความรูค้วามสามารถแยกสิง่ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้
อย่างมีความหมาย และเห็นความสัมพันธ์ของส่วนย่อยๆ เหล่านัน้ด้วยหรืออาจกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์มี 3 
ความหมาย คอื การวเิคราะหใ์หไ้ดห้น่วยย่อย การวเิคราะหเ์น้ือหาความสมัพนัธ ์และการวเิคราะหเ์น้ือหาหลกั 

5. การสงัเคราะห ์(Synthesis)  ไดแ้ก่ พฤตกิรรมความรูท้ีแ่สดงถงึความสามารถในการรวบรวมความรู้
และขอ้มูลต่างๆเขา้ด้วยกนัอย่างมรีะบบ เพื่อให้ได้แนวทางที่น าไปสู่การแก้ปญัหาได้การสงัเคราะห์ม ี3 ประเภท คอื 
สงัเคราะหใ์หไ้ดผ้ลเฉพาะเรื่อง สงัเคราะหใ์หไ้ดแ้ผนงานหรอืแผนปฏบิตักิาร และสงัเคราะหใ์หไ้ดร้ะดบันามธรรมทีส่งูขึน้ 
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6. การประเมนิค่า (Evaluations) ได้แก่ พฤติกรรมทีแ่สดงถึงความสามารถในการตดัสนิคุณค่าของ
สิง่ของหรอืทางเลอืกได้อย่างถูกต้อง จ าแนกได้ 2 ประเภท คอื การประเมนิที่องิเกณฑ์ภายใน และการประเมนิที่องิ
เกณฑภ์ายนอก 
 3.3 การวดัความรู ้

การที่จะกล่าวว่า ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ที่จะนับว่า เป็นผู้มคีวามรู้ในเรื่องใดๆนัน้ จะต้องมพีฤติกรรมทาง
จติวทิยา 2 ประการ คอื จ าเรื่องราวนัน้ไดก้บัระลกึเรื่องราวนัน้ออกมาจากความจ า (Memory) เป็นฝ่ายรบัเกบ็ไวใ้นตวั 
ความระลกึ (Recall) เป็นฝา่ยจ่ายออกจากตวั การทีใ่ครกล่าวว่า “รูแ้ต่พดูไม่ถูก” หรอื “รูแ้ต่นึกไม่ออก” นัน้ แทจ้รงิกค็อื
ผูท้ีย่งัไม่มคีวามรูใ้นเรื่องนัน้ เพราะเรายงัไม่มวีธิตีรวจสอบว่า สมองของผูน้ัน้ไดบ้นัทกึเรื่องนี้ไวจ้รงิๆหรอืปล่า เราต้อง
อาศยัพฤตกิรรมทีผู่น้ัน้แสดงออกมาเป็นเครื่องชีว้ดัว่า ผูน้ัน้เป็นผูม้คีวามรูใ้นเรื่องนัน้จรงิหรอืไม่ ฉะนัน้การวดัความรูส้กึ
กค็อื การวดัสมรรถภาพสมองดา้นการระลกึออกของความทรงจ านัน่เอง (ชวาล แพรตักุล. 2516:201) 

การวดัความรู้ ความสามารถในการระลกึ (Recall) เรื่องราวขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์ต่างๆ หรอื
เป็นการวดัการระลกึประสบการณ์เดมิทีบุ่คคลไดร้บัจากค าสอนการบอกกล่าว การฝึกฝนของผูส้อน รวมทัง้ต าราจาก
สิง่แวดลอ้มต่างๆดว้ย ค าถามวดัความรูแ้บ่งออกเป็น 3 ชนิด คอื 

1. ถามความรูใ้นเนื้อเรื่อง เป็นการถามรายละเอยีดของเนื้อหา ขอ้เทจ็จรงิต่างๆของเรื่องราวทัง้หลาย 
ประกอบดว้ยค าถามประเภทต่างๆ เช่น ศพัทแ์ละนิยาม กฎและความจรงิหรอืรายละเอยีดเน้ือหาต่างๆ 

2. ความรูใ้นวธิกีาร เป็นการถามวธิปีฏบิตัต่ิางๆ แบบแผน ประเพณี ขัน้ตอนการปฏบิตัทิัง้หลาย เช่น 
ถามระเบยีบแบบแผน ล าดบัขัน้และแนวโน้ม การจดัประเภทและหลกัเกฑต่์างๆ 

3. ถามความรูร้วบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจ าขอ้สรุปหรอืหลกัการของเรื่ องทีเ่กดิจาก
การผสมผสานหาลกัษณะ เพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลกัหรอืหวัใจของเน้ือหานัน้ๆ   
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. การรบัรูค้วามแตกต่าง ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความตัง้ใจใชบ้รกิาร  
 2. ความรู ้มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชบ้รกิาร  
 3. การรบัรูค้วามแตกต่างและความรู ้มอีทิธพิลร่วมกนัสง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร  
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่  ประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานครทัง้เพศหญงิและเพศ
ชาย เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาด
ตวัอย่าง ในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2545: 25-26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 จาก
การค านวณจะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่าง แต่เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนจงึท าการเกบ็แบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 400 ชุด  
 1. วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบผสมผสาน ตามล าดบัดงันี้ 
 ขัน้ตอนที่ 1  ใช้วธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดว้ยการเลอืกเขตพืน้ที ่         

ทีส่าขาของธนาคารตัง้อยู่ทัง้หมด 24 เขต จ านวน 32 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัท าการเลอืกเขตพืน้ที่         
ที่สาขาของธนาคารตัง้อยู่ทัง้หมด 8 เขต จ านวน 15 สาขา ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตมีนบุร ี เขตสวนหลวง           
เขตปทุมวนั เขตสาทร เขตวฒันา เขตบางกอกน้อย  และเขตหว้ยขวาง 
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 ขัน้ตอนที ่2  วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบการก าหนดจ านวนตวัอย่าง (Quota  Sampling) ตามจ านวน
ของเขตพืน้ทีต่ัง้ของสาขาในกรุงเทพมหานครทีเ่ลอืกไดข้ ัน้ที ่1 ดว้ยการก าหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 
คน จะไดส้ดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างจ านวน  50 คน ต่อเขตพืน้ทีจ่ านวนเท่าๆ กนั  

 ขัน้ตอนที ่3  การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวม ขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการแต่ละเขตทีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ที ่1 และขัน้ที ่2 

2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่สร้างตามกรอบ

แนวคดิและสมมตฐิานโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้  

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัดา้นความรู ้จ านวน 10 ขอ้  
ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูค้วามแตกต่าง จ านวน 11 ขอ้ 
ตอนที ่4 แบบสอบถามความตัง้ใจใชบ้รกิาร  จ านวน 2 ขอ้  

3. การวิเคราะหข์้อมูล 
การวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้แบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ตอน คอื การวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้น และการ
วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบค าถามการวจิยั ซึง่มแีนวทางในการวเิคราะหข์อ้มลูและวธิกีารทางสถติ ิดงันี้ 
 1. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถติดิงันี้ 
    1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
    1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชใ้นการอธบิาย
ลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ตอนที ่2 ความรู ้ตอนที ่3 การรบัรู้ความแตกต่างและตอนที่ 4 ความตัง้ใจใช้
บรกิารของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิานดงันี้ 
    2.1 การวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่1 และ 2   
               2.2 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่3  
 
ผลการวิจยั 

ตอนท่ี  1 การวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ผลการวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เพศ รอ้ยละ 59.8  ศาสนาพุทธ มรีอ้ย

ละ 97.5 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 69.5 ,ระดบัการศกึษาสูงสุดปรญิญาตร ีร้อยละ 83.4  รองลงมา อาชพีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน รอ้ยละ 84.8  รองลงมา  

 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามทีใ่ชว้ดัความรู ้

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นความรู ้โดยรวมพบว่า มคีวามรูต่้อธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 7.423  

 
 ตอนท่ี3 การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามทีใ่ชว้ดัความตัง้ใจใชบ้รกิาร 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการรบัรู้ความแตกต่าง พบว่า มกีารรบัรู้ความแตกต่างเกี่ยวกบัธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.59  เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าระดบัการรบัรู้
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ความแตกต่างเรยีงจากมากไปน้อย ประกอบด้วย ด้านภาพลกัษณ์ ดา้นบุคลากร และด้านผลติภณัฑ์ มคี่าเฉลี่ย คอื 
3.68  3.63 และ 3.42  ตามล าดบั ผลการวเิคราะห ์ดงันี้  
 ดา้นผลติภณัฑ ์ พบว่า มกีารรบัรูค้วามแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.42 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า มกีารรบัรูค้วามแตกต่าง ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ และมกีารรบัรูค้วามแตกต่าง
ในระดบัค่อนขา้งสงู 2 ขอ้ 
 ด้านบุคลากร พบว่า มกีารรบัรู้ความแตกต่างด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างสูง โดยมกีารรบัรู้
ความแตกต่างในระดบัค่อนขา้งสงูทุกขอ้ 
 ดา้นภาพลกัษณ์ พบว่า มกีารรบัรูค้วามแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง โดยมกีาร
รบัรูค้วามแตกต่าง ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ และมกีารรบัรูค้วามแตกต่างในระดบัค่อนขา้งสงู 4 ขอ้ 
 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามทีใ่ชว้ดัความตัง้ใจใชบ้รกิาร 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความตัง้ใจใชบ้รกิาร พบว่าประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามตัง้ใจ
ใชบ้รกิารโดยรวมทีร่ะดบัไม่แน่ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.065  โดยเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่ามคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลอืกใช้
บรกิารของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยในอนาคต ในระดบัไม่ใชบ้รกิารแน่นอน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.76 และใน
ดา้นความตัง้ใจแนะน าใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัเลอืกใชบ้รกิารของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ในระดบัไม่แนะน าแน่นอน โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.77 
 
 ตอนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 การรบัรูค้วามแตกต่าง ดา้นผลติภณัท ์ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ มคีวามสมัพนัธ์
กบัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนทีไ่มใ่ชมุ่สลมิในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวจิยั พบว่า 1) การรบัรู้ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใช้
บรกิาร อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  2) การรบัรู้
ความแตกต่างดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชบ้รกิารธ อยู่ในระดบัต ่ามาก และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  3) การรบัรูค้วามแตกต่างด้านภาพลกัษณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัความ
ตัง้ใจใชบ้รกิาร อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
สมมติฐานข้อท่ี 2 ความรูม้คีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย ของ

ประชาชนทีไ่มใ่ชมุ่สลมิในเขตกรงุเทพมหานคร  
จากผลการวจิยั พบว่า ความรูก้บัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนทีไ่มใ่ช่

มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์นัอยูใ่นค่อนขา้งต ่า และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
สมมติฐานข้อท่ี 3 การรบัรูค้วามแตกต่าง และความรูม้อีทิธพิลร่วมกนัสง่ผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารธนาคาร

อสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนทีไ่มใ่ชมุ่สลมิในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยั พบว่า การรบัรู้ความแตกต่างและความรู้มีอิทธิพลร่วมกนัส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บริการ
ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบั
ปานกลาง สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับความตัง้ใจใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยของ
ประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดร้อ้ยละ 18.5  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี้ 
 1. จากวตัถปุระสงคก์ารวิจยัข้อท่ี 1  ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามแตกต่าง ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์
ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนที่
ไม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากบั .407 แสดงว่ามคีวามสมัพนัธอ์ยู่ใน
ระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั และความรูม้คีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคาร
อสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r)  
เท่ากบั .306  แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า  
 ขอ้คน้พบจากงานวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูค้วามแตกต่าง ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้น
ภาพลกัษณ์ และความรู้ต่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นตัวแปรที่มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจใช้บริการ
ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร   
 โดยตวัแปรการรบัรูค้วามแตกต่าง ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ เป็นตวัแปรที่
มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากบั .407 ซึง่สามารถอธบิายความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม คอื ความตัง้ใจใช้บรกิาร
ได้โดยรวมในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรด้านการรับรู้ความแตกต่างที่มี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม เรยีงจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นบุคลากร โดยมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากบั .401, .310 และ .298 ตามล าดบั  
 ส าหรบัตวัแปรด้านความรูต่้อธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย เป็นตวัแปรทีม่ค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  
เท่ากบั .306 ซึง่สามารถอธบิายความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามไดใ้นระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01  
 จากผลการวจิยัดงักล่าว สรุปได้ว่า ความตัง้ใจใช้บรกิารของบริการธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของ
ประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการรบัรู้ความแตกต่างและความรู้ที่มีต่อ
ธนาคารในระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปรปจัจยัมรีะดบัปานกลางและค่อนขา้งต ่า หมายความว่า ถงึแมป้ระชาชนทีไ่ม่ใช่
มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มรีะดบัการรบัรูค้วามแตกต่างและระดบัความรูท้ีเ่พิม่ขึน้ กส็่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร
เพยีงเลก็น้อยถงึปานกลางเท่านัน้ 
 วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที ่1  มสีมมตฐิานการวจิยัย่อย 2 ขอ้ ผูว้จิยัจงึอภปิรายผลการวจิยัตามสมมตฐิานย่อย
และผลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่สง่ผลต่อตวัแปรผลของสมมตฐิานย่อยแต่ละสมมตฐิาน ดงันี้ 
 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 กล่าวว่า “การรับรู้ความแตกต่างของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์กับความตัง้ใจใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร”  ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามแตกต่างของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย ดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์บั
ความตัง้ใจใช้บรกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ผลการวจิยันี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1 ดงันี้ 
 จากผลการวจิยัดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ว่า ประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มรีะดบัการรบัรูเ้พิม่
มากขึน้เพยีงใด ความตัง้ใจใชบ้รกิารต่อธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยกจ็ะเพิม่ขึน้แค่เพยีงระดบัปานกลาง โดยพบว่า
ระดบัการรบัรู้ความแตกต่างโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างสูง และมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามในระดบัปานกลา ง 
หมายความว่าแมว้่าประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มรีะดบัการรบัรูเ้พิม่มากขึน้เพยีงใด แต่กไ็ม่ไดส้ง่ผล
ใหเ้กดิความตัง้ใจใชบ้รกิารเพิม่ขึน้มากตามไปดว้ย  สามารถพจิารณาเป็นรายดา้น ไดด้งันี้ 
 การรับรู้ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่าระดับการรับรู้ความแตกต่าง                 
ดา้นผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู และมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า
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หมายความว่า ถ้าประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มรีะดบัการรบัรูค้วามแตกต่างดา้นผลติภณัฑท์ีเ่พิม่
มากขึน้ กจ็ะสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจใชบ้รกิารเพิม่ขึน้แค่เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้   
 การรบัรูค้วามแตกต่างดา้นบุคลากร  จากผลการวจิยัดงักล่าว พบว่าระดบัการรบัรูค้วามแตกต่างดา้นบุคลากร 
อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู และมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก หมายความว่า 
แมว้่าประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร จะมรีะดบัการรบัรูค้วามแตกต่างดา้นบุคลากรเพิม่มากขึน้เพยีงใด 
แต่กไ็ม่ไดส้ง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจใชบ้รกิารเพิม่ขึน้มากตามไปดว้ย   
 การรบัรู้ความแตกต่างด้านภาพลกัษณ์  จากผลการวิจยัดงักล่าว พบว่าระดบัการรบัรู้คว ามแตกต่างด้าน
ภาพลกัษณ์ อยู่ในระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามเป็นไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
หมายความว่า หากประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มรีะดบัการรบัรูเ้พิม่มากขึน้ กจ็ะส่งผลใหเ้กดิความ
ตัง้ใจใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง   
 อย่างไรกต็าม จากการทีต่วัแปรเหล่านี้สามารถอธบิายความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใช้บรกิารธนาคารอสิลาม
แห่งประเทศไทยโดยรวมของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ไดใ้นระดบัปานกลาง  แสดงใหเ้หน็ว่า ตวั
แปรเหล่านี้มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชบ้รกิารในระดบัปานกลางเท่านัน้ กล่าวไดว้่า นอกจากการรบัรูค้วามแตกต่าง 
ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์แลว้ ยงัมปีจัจยัอื่นทีส่ามารถอธบิายความสมัพนัธก์บั
ความตัง้ใจใช้บรกิารได้ ซึ่งตรงกบักบังานวิจยัของ ศริพิรรณ มาลเิสน (2546 ) พบว่า ส่วนประสมการตลาดที่มี
ความส าคญัมากทีส่ดุในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร ของธนาคารอสิลาม ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์
รองลงมาไดแ้ก่ สถานที ่การสง่เสรมิการตลาด และราคา ตามล าดบั ส าหรบัปจัจยัทีม่ผีลต่อความต้องการใชบ้รกิารของ
ธนาคารอสิลาม ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ และการเคยใช้บรกิารทางการเงนิของ
ธนาคารทัว่ไป และตรงกบักบังานวจิยัของ แวดอืนนั นาแซ (2552)  พบว่า พบว่าปจัจยัทางการตลาดดา้นกระบวนการ
ใหบ้รกิารมคีวามส าคญัมากทีส่ดุต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคาร  
 สมมติฐานข้อท่ี 2  กล่าวว่า “ความรู้ต่อธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจใช้
บรกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยัพบว่า ความรู้
ต่อธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจใช้บริการธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของ
ประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจยันี้จึงสนับสนุน
สมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่2 
 จากผลการวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า ประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก หมายความว่า ประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมแลว้ มคีวามรูเ้กีย่วกบั
ธนาคารในระดบัที่สูง และปจัจยัด้านความรู้มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามในระดบัค่อนข้างต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 
หมายความว่า แมว้่าประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร มรีะดบัความรูข้ ึน้มากเพยีงใด แต่กไ็ม่ไดส้่งผลให้
เกดิความตัง้ใจใช้บรกิารเพิม่มากขึน้ตามไปด้วย หรอืเพิม่ขึน้กแ็ค่เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ซึง่สอดคล้องผลการวจิยัของ            
สริวิรรณ เฉิดจงัหรดี (2553) พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจต่อเทคโนโลย ี3G โดยรวมมผีลต่อการใชบ้รกิารระบบ 3G กบั
แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบ 3G มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 2. จากวตัถปุระสงคก์ารวิจยัข้อท่ี 2 ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามแตกต่าง ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์
ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ และความรู ้มอีทิธพิลทีร่่วมกนัสง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของระดบัความตัง้ใจใช้
บรกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยโดยรวมของประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดร้อ้ยละ 18.5  
ข้อค้นพบจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความแตกต่าง ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้าน
ภาพลกัษณ์ และความรู ้เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชน
ทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร  
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 โดยตวัแปรการรบัรู้ความแตกต่าง ประกอบด้วย ดา้นผลติภณัฑ ์ด้านบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ และตวัแปร
ความรูส้ามารถร่วมกนัอธบิายการเปลีย่นแปลงของระดบัความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยโดยรวม
ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้รอ้ยละ 18.5 ตวัแปรทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารมากทีสุ่ด 
คอื การรบัรูค้วามแตกต่าง มค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอย เท่ากบั .407 ซึง่เป็นอทิธพิลในเชงิบวก เมื่อทดสอบนัยส าคญั
ทางสถิติของค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย พบว่า มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และตวัแปรที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้
บรกิารล าดบัถดัมาเป็นตวัแปรดา้น ความรู ้มค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอย เท่ากบั .081 ซึ่งเป็นอทิธพิลในเชงิบวก เมื่อ
ทดสอบนยัส าคญัทางสถติขิองค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย พบว่า มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า ความตัง้ใจใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยรวมของ
ประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร  มอีทิธพิลของการรบัรูค้วามแตกต่างและความรูท้ีม่ต่ีอธนาคารอสิลาม
แห่งประเทศไทย เป็นปจัจยัทีจ่ะสามารถพยากรณ์หรอืท านายความตัง้ใจใชบ้รกิารโดยรวมในอนาคตของผูบ้รโิภค โดย
หากบุคคลมคีวามรู้และมกีารรบัรู้ความแตกต่างเพิ่มมากขึ้น กจ็ะส่งผลให้เกดิความตัง้ใจใช้บรกิารในอนาคตได้ แต่
อาจจะมผีลแค่เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ เมื่อเทยีบกบัระดบัการรบัรูค้วามแตกต่างกบัความรูท้ีเ่พิม่มากขึน้แลว้ 
วตัถุประสงค์การวิจยัข้อที่  2   มีสมมติฐานการวิจยั 1 ข้อ ผู้วิจ ัยจึงอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานและผลที่
เกีย่วขอ้งซึง่สง่ผลต่อตวัแปรผลของสมมตฐิานดงันี้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 กล่าวว่า “ การรบัรู้ความแตกต่างของธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย และความรู้ต่อ
ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย มอีทิธพิลร่วมกนัส่งผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของ
ประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า การรบัรู้ความแตกต่าง และความรู้ต่อธนาคาร
อสิลามแห่งประเทศไทย มอีทิธพิลร่วมกนัสง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของประชาชน
ทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการวจิยันี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยั
ขอ้ที ่3 
 จากผลการวจิยัดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ว่า แมป้ระชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร จะมรีะดบัการรบัรู้
ความแตกต่างและระดบัความรูท้ีร่ะดบัมาก แต่กไ็ม่ไดห้มายความว่าจะส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจใชบ้รกิารทีเ่พิม่มากขึน้
ตามไปดว้ย  
 อย่างไรกต็าม จากการที่ตวัแปรเหล่านี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงไปของระดบัความตัง้ใจใช้บริการ
ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยโดยรวมของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้เพยีงร้อยละ 18.5  
แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรเหล่านี้สามารถท านายการเปลี่ยนแปลงของความตัง้ใจใช้บริการได้น้อยมาก กล่าวได้ว่า 
นอกจาก การรบัรูค้วามแตกต่าง และความรูต่้อธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยแลว้ ยงัมปีจัจยัอื่นทีส่ามารถอธบิาย
ระดบัความตัง้ใจใชบ้รกิารได้  ซึง่ตรงกบัผลการวจิยัของ องัครกัษ์  มวีรรณสุขกุล (2553) พบว่า  การรบัรูป้ระโยชน์ 
การรบัรู ้ความง่ายในการใชง้าน ทศันคต ิการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ความเชื่อมัน่ในการออนไลน์ มผีลต่อความตัง้ใจใช้
ธุรกรรมการเงนิผ่านนวตักรรม 3G อย่างมนีัยส าคญั นอกจากน้ีการศกึษาอทิธพิลของปจัจยัโดยรวม พบว่าตวัแปรที่
สามารถใชพ้ยากรณ์ความตัง้ใจใชธุ้รกรรมการเงนิผ่านนวตักรรม 3G ประกอบดว้ย การรบัรูป้ระโยชน์ ทศันคติ การ
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ และความเชื่อมัน่ในการออนไลน์ โดยกลุ่มตวัแปรทัง้ 4 มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชธุ้รกรรม
การเงนิผ่านนวตักรรม 3G ในระดบัสงู (r =0.678) และจะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงความตัง้ใจใชธุ้รกรรม การเงนิผ่าน
นวตักรรม 3G รอ้ยละ 45.40 สว่นทีเ่หลอื 54.60% เกดิจากอทิธพิลตวัแปรอื่นทีไ่ม่น ามาพจิารณา โดยพบว่า ตวัแปรทีม่ี
ระดบัความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชธุ้รกรรมการเงนิผ่านนวตักรรม 3G มากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุตามล าดบั คอื ทศันคต ิ
ความเชื่อมัน่ในการออนไลน์ การรบัรู้ประโยชน์ การรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน และการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ จาก
ผลการวจิยันี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่าทศันคติ มผีลต่อความตัง้ใจใช้ธุรกรรมการเงนิผ่านนวตักรรม 3G มากที่สุด แสดงว่า
ทศันคตเิป็นสิง่ทีส่ามารถโน้มน้าวใหผู้บ้รโิภคมคีวามตัง้ใจใชธุ้รกรรมการเงนิผ่านนวตักรรม 3G มากกว่าปจัจยัอื่น โดย
ทศันคต ิมผีลมาจากความเชื่อของบุคคล เป็นจุดเริม่ตน้ของการกระท าพฤตกิรรมต่างๆ ต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 จากผลการศึกษาวิจยัเรื่อง “ปจัจยัที่มผีลต่อความตัง้ใจใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของ
ประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิ ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้  

1. จากผลการศกึษาพบว่าความรูใ้นระบบธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของกลุ่มประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิใน
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีความรู้อยู่ในระดบัมาก แต่ยงัคงมีความเข้าใจเกี่ยวกบัการให้สนิเชื่อ สถานะของ
ธนาคารและการน าเงนิไปลงทุนทีอ่าจจะยงัไม่ถูกตอ้ง และพบว่าความรูม้คีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชบ้รกิารโดยรวม
ในระดบัค่อนขา้งต ่า แต่อย่างไรกต็าม ปจัจยัดา้นความรูก้ย็งัคงเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธใ์หเ้กดิความตัง้ใจใชบ้รกิาร 
ดงันัน้ ธนาคารกค็วรทีจ่ะยงัคงใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นความรู ้เน่ืองจากว่าเพื่อไม่ใหเ้กดิการเขา้ใจหรอืรูใ้นสิง่ทีไ่ม่
ถูกต้องเกีย่วกบัธนาคาร ซึง่อาจจะส่งผลกบัธนาคารในทางลบได ้หากมกีารถ่ายทอดความรูต่้อไปยงับุคคลอื่น ดงันัน้
เพื่อสือ่สารใหก้บักลุ่มประชาชนทัว่ไปเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการต่างๆ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคารทีถู่กตอ้ง ธนาคาร
อาจจะมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของธนาคาร เว็บบอร์ด หรอือาจจะจดัท าเอกสารความรู้
ฉบบักระเป๋าแจกแก่บุคคลทัว่ไป โดยเป็นการตอบประเดน็ค าถามต่างๆ ที่เกีย่วกบัธนาคาร ทัง้น้ีเพื่อสรา้งความรูแ้ละ
ความเขา้ใจในประเดน็ทีย่งัไม่ชดัเจนเกีย่วกบัธนาคาร  

2. จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มประชาชนที่ไม่ใช่มุสลมิในกรุงเทพมหานครมีระดบัการรบัรู้ความแตกต่าง
โดยรวมทีร่ะดบัค่อนขา้งสงู ซึง่หมายความว่า มกีารรบัรูแ้ละความคดิเหน็เกีย่วกบัธนาคารทีค่่อนขา้งดใีนเชงิบวก ใน
ทุกๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร และดา้นภาพลกัษณ์ ซึง่เมื่อพจิารณาระดบัความสมัพนัธร์ายดา้นพบว่า
ปจัจยัการรบัรูค้วามแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใชบ้รกิารในระดบัทีส่งูกว่าปจัจยัดา้นอื่นๆ ที่
อยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งต ่าถงึต ่ามาก แสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์จะส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจใชบ้รกิารมากทีสุ่ด 
ดงันัน้ เหน็ว่าธนาคารควรจดัล าดบัความส าคญัในการพฒันา ปรบัปรุงดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่หากพจิารณาจากทัง้ 3 
ดา้น น้ีแลว้ ธนาคารควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์มากทีส่ดุหรอืพจิารณาเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากว่าเป็น
ปจัจยัทีจ่ะสง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารมากทีส่ดุ โดยธนาคารควรมกีารสือ่สาร ประชาสมัพนัธ ์เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารแก่ลกูคา้ในดา้นต่างๆ ทีช่ดัเจน เพื่อสรา้งความเป็นเอกลกัษณ์ ความจดจ าแก่ลกูคา้ แต่อย่างไรกต็ามธนาคารก็
ควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นบุคคลากร ตามล าดบัดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากถงึแมว้่าปจัจยัทัง้สองน้ี
จะมคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจใช้บรกิารที่ค่อนขา้งต ่าและต ่ามาก แต่กย็งัเป็นปจัจยัเสรมิที่ช่วยให้เกดิความตัง้ใจใช้
บรกิารดว้ยเช่นกนั 

3. จากผลการศกึษาพบว่า ความตัง้ใจใชบ้รกิารธนาคารโดยรวมอยู่ในระดบัทีไ่ม่แน่ใจ ซึง่อาจจะเนื่องมาจาก
ในช่วงของการท างานวจิยัและการเกบ็แบบสอบถามงานวจิยันี้  ธนาคารมขีา่วเกีย่วกบัสถานะทางการเงนิ และการด ารง
อยู่ของธนาคาร ที่อาจจะส่งผลใหก้ารตอบแบบสอบถามของผู้ตอบคลาดเคลื่อนได้ ดงันัน้ธนาคารควรเร่งสร้างความ
เขา้ใจต่อลกูคา้โดยเรว็ ซึง่อาจจะสง่ผลใหร้ะดบัความตัง้ใจใชบ้รกิารนัน้เพิม่ขึน้ได้ 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. จากการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีมุ่งเน้นทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามแตกต่าง ประกอบดว้ย ดา้น
ผลติภณัฑ์ ดา้นบุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ และปจัจยัดา้นความรู้ต่อธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ใน
การศกึษาครัง้ต่อไปควรท าการศกึษาวจิยัปจัจยัที่มผีลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ของ
ประชาชนทีไ่ม่ใช่มุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ในปจัจยัดา้นอื่นๆ เช่น คุณภาพบรกิาร ความไวว้างใจ ส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อการศกึษาขอ้มูล อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษามาเปรยีบเทยีบ และปรบัปรุง
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารของธนาคาร ใหเ้หมาะสมมากยิง่ขึน้  และจากผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นความรู้
และการรบัรู้ความแตกต่างสามารถอธบิายความสมัพนัธ์และส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารธนาคารโดยรวมได้เพยีง
เลก็น้อยเท่านัน้ อาจกล่าวได้ว่าปจัจยัดงักล่าวขา้งต้นไม่ใช่ปจัจยัที่ส่งผลให้เกดิความตัง้ใจใช้บรกิาร แสดงให้เหน็ว่า
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อาจจะมปีจัจยัอื่นๆ อกี  ดงันัน้ ธนาคารควรศกึษาปจัจยัดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิ หรอืพฒันาปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ของธนาคารดา้นอื่นๆ เช่น ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้เหมอืนกบัธนาคารพาณิชยอ์ื่นๆ 
 2. การศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไป ควรจะมกีารศกึษาเฉพาะกลุ่มทีเ่ป็นลูกคา้ของธนาคารอยู่แลว้ ทัง้ทีเ่ป็นกลุ่ม
ลกูคา้ทีเ่ป็นมุสลมิและกลุ่มลกูคา้ทีไ่ม่ใช่มุสลมิ เพื่อใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารซ ้า  ความจงัรกัภกัด ี
ความไวว้างใจต่อธนาคาร ความพงึพอใจบรกิารของธนาคาร เพื่อน าขอ้มลู ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ทีไ่ดจ้ากการวจิยั 
มาวเิคราะห์ในการวางแผนด าเนินการด้านต่างๆของธนาคารให้เหมาะสมกบัความต้องการและจะยงัคงท าให้ลูกค้า
ตอ้งการใชบ้รกิารกบัธนาคารอยู่ต่อไป  
 3. ควรมกีารศกึษาการใหบ้รกิารเกีย่วกบัผลติภณัฑต่์างๆ ของธนาคาร เช่น ความคดิเหน็ของกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็น
มุสลิมและกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลมิ ที่มีต่อการให้บรกิารสนิเชื่อ บริการเงินฝาก ซึ่งเหล่านี้เป็นผลิตภณัฑ์และบริการ
หลกัๆของธนาคาร  
 4. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ในดา้นต่างๆ  เช่น ด้านผลติภณัฑ์ ด้านการบรกิาร ดา้นตราสนิค้า 
ดา้นพนกังาน และดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นตน้  เน่ืองจากการศกึษาวจิยัครัง้น้ี พบว่าปจัจยัดา้นการรบัรูค้วาม
แตกต่างดา้นภาพลกัษณ์มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจใช้บรกิารมากที่สุด ดงันัน้ควรใหค้วามส าคญัในการศกึษาเรื่อง
ดงักล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งและสือ่สารเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของธนาคารใหเ้หมาะสมต่อประชาชนทัว่ไป 
 5. จากการวจิยัครัง้นี้มขีอ้จ ากดัเรื่องของข่าวเกีย่วกบัสถานะทางการเงนิและการด ารงอยู่ของธนาคารท าให้
ระดบัความตัง้ใจใชบ้รกิารโดยรวมอยู่ในระดบัทีไ่ม่แน่ใจ ดงันัน้ หากว่าธนาคารอยู่ในสภาวะปกตแิลว้ควรน างานวจิยันี้
มาพจิารณาท าวจิยัอกีครัง้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูและผลการวจิยัทีช่ดัเจนและแน่ชดัมากยิง่ขึน้ 
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