
ทศันคตต่ิอธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรม 
การเลอืกใช้ผลติภัณฑ์การเงนิ: กรณศึีกษาผู้ใช้บริการ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่ 
Attitude towards a Bank, Marketing Mix and Selective Behavior for 

Monetary Products: Case studies of 
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited’s Customers 

 
ภัทรพร  เฉลมิบงกช  

มารยาท  โยทองยศ 

 
บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม     
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขา
สํานักงานใหญ่ และหาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรม   
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินของผูใ้ชบ้ริการ ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใชเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการธนาคารท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน 
400 คน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคา่ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจยั 
พบว่า (1) ทศันคติต่อธนาคารโดยรวม ดา้นความมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์และดา้นสถานท่ีหรือสาขาของ
ธนาคารอยู่ในระดบัดี (2) ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินของธนาคารโดยรวม 
ดา้นพนกังาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑห์รือการบริการ และดา้นกระบวนการให้บริการอยู่
ในระดบัมาก (3) พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินกบัธนาคารในภาพรวม ดา้นสินเช่ือ ดา้นบตัรเครดิต 
และดา้นสินเช่ือบา้นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ส่วนดา้นเงินฝากอยูใ่นระดบันอ้ย (4) ทศันคติต่อธนาคารโดยรวม 
ดา้นความมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์และอตัราผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
การเงินในภาพรวม ดา้นเงินฝาก และสินเช่ือในทิศทางบวก และ (5) ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ 
ใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินดา้นผลิตภณัฑ์การบริการ ช่องทางการให้บริการ และการส่งเสริมทางการตลาด มีความ 
สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินโดยรวม ดา้นเงินฝาก และดา้นสินเช่ือในทิศทางบวก 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study customers’ attitude towards the bank and 
marketing mix with selective behavior for monetary products of Standard Chartered Bank (Thai) 
Public Company Limited, Sathon branch, and to investigate the relationship between customers’ 
attitude towards the bank and marketing mix with selective behavior for monetary products.  
Survey research methods were used in this study by collecting data from questionnaires completed 
by 400 walk-in customers in the branch.  The data were analyzed by means of frequency, mean 
value, percentage, standard deviation and Pearson product-moment correlation coefficient at 
significance level of 0.05.  The results of this study are as follows: (1) Overall attitude towards  
 



the bank perceived from reputation, image and locations or bank’s branches was in a moderate 
level, (2) marketing mix affecting the overall consumption of bank’s monetary products in aspects 
of staff, physical environment, products, or services, and service’s process was in a high level, (3) 
selective behavior for the use of overall bank’s monetary products in terms of installment loan, 
credit card and house loan was in the lowest level while savings was low, (4) overall attitude 
towards the bank perceived by reputation or image and return rate was positively related to overall 
selective behavior for monetary products, in terms of savings and loan, and (5) marketing mix 
affecting the consumption of bank’s monetary products, service, service channels, and marketing 
campaigns was positively related to the selective behavior for overall monetary products; savings 
and loan. 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีสามารถระดม
เงินฝากและนาํไปใชป้ระโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กูย้ืม 
ในประเทศไทยมีธนาคารพาณิชยแ์ละสาขาท่ีเปิดดาํเนิน 
งานเพ่ิมมากข้ึน ทาํให้ธนาคารพาณิชยต์อ้งเผชิญกบัสภาพ
การแข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือกในการ
ใช้บริการทางการเงินท่ีมากข้ึน ธนาคารพาณิชยต่์างๆ จึง
ตอ้งปรับตวัเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัดว้ยการ
หาวิธีการและแนวทางในการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ช้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและครองส่วนแบ่ง
ตลาดให้ไดม้ากท่ีสุดเพ่ือบรรลุเป้าหมายของการประกอบ
ธุรกิจคือการมีกําไรนั่นเอง ธนาคารพาณิชย์ได้พยายาม
แข่งขนักนัในการหาลูกคา้ให้เพ่ิมข้ึนทั้ งดา้นเงินฝากและ 
การให้บริการอ่ืนๆ ดงันั้น กิจกรรมดา้นการตลาดจึงเขา้มา  
มีบทบาทมากข้ึนโดยการสร้างความสัมพนัธ์และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความตอ้งการของลูกค้า 
เช่น เพ่ิมผลิตภณัฑ์การเงินท่ีหลากหลาย บริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอ้ง เป็นกนัเอง ใชเ้ทคโนโลยีสูง มีความมัน่คง
ปลอดภยั มีภาพลกัษณ์ท่ีดี และมีการให้บริการธุรกิจแบบ
ครบวงจร เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีส่วนช่วยดึงดูดใจ
ลูกคา้ และสร้างความประทบัใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ทาํใหเ้กิด
ความพอใจ มีความรู้สึกท่ีดีต่อธนาคารและยงักลับมาใช้
บริการกบัธนาคารอยา่งต่อเน่ือง 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
เป็นธนาคารพาณิชย์หน่ึงท่ีได้เข้ามาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ซ่ึงกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไดร้วบ 
รวมธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ซ่ึงมี
อายุกว่า  111 ปี เขา้กบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด-   
นครธนในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2548 และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารฯ มีธุรกิจหลกั คือ บุคคลธนกิจและสถาบนัธนกิจ 

ธุรกิจดา้นบุคคลธนกิจให้บริการดา้นบตัรเครดิต สินเช่ือ
บุคคล สินเช่ืออสังหาริมทรัพย ์บริการรับฝากเงิน บริการ
ดา้นการบริหารสินทรัพยใ์ห้แก่ลูกคา้รายบุคคล ลูกคา้เจา้ 
ของธุรกิจรายย่อย จนถึงลูกคา้เจา้ของธุรกิจขนาดกลาง 
ส่วนสถาบนัธนกิจนั้นให้บริการแก่ลูกคา้ท่ี เป็นสถาบนั
หรือบริษทัในดา้นต่างๆ เช่น สินเช่ือพาณิชย ์บริการบริหาร
เงินสด การบริการเงินทุน บริการดา้นหลกัทรัพย ์ บริการ
ดา้นเงินตราต่างประเทศ บริการดา้นการกูย้ืมในตลาดทุน 
และบริการดา้นเงินกูส้าํหรับธุรกิจธนาคารฯ (ธนาคารสแตน-
ดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั  (มหาชน), 2008) ธนาคารฯ 
ได้มีการใช้กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพ่ือสร้างความ
เช่ือถือและความไวว้างใจจากผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ท่ีธนาคารฯ สาขาสํานักงานใหญ่ท่ีมีการให้บริการและ
กิจกรรมทางการตลาดในทุกรูปแบบท่ีธนาคารมีจึงมีลูกคา้
เขา้มาใชบ้ริการค่อนขา้งมาก 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาทศันคติของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการผลิต-
ภณัฑก์ารเงินของธนาคารฯ ของผูใ้ชบ้ริการและพฤติกรรม
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินของผูใ้ชบ้ริการ รวมถึงความ 
สัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อธนาคารและส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินกบัพฤติกรรม
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน เพ่ือทราบถึงทศันคติท่ีลูกคา้
มีต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้
บริการ พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน และทราบ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อธนาคารและส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการผลิตภณัฑก์บั
พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินธนาคารสแตน-
ดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกัด (มหาชน) สาขาสํานักงาน
ใหญ่ ซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการนาํเสนอ
ผลิตภัณฑ์การเงินท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการ 



และเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดของผลิตภณัฑก์ารเงินหรือการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างทศันคติท่ีดีต่อ
ลกูคา้ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาทศันคติต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการ 
ตลาดท่ีมีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์การเงินและพฤติกรรม   
การใช้ผลิตภัณฑ์การเงินของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการกับ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขา 
สาํนกังานใหญ่  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อธนาคาร 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์การ 
เงินและพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินของลูกคา้ท่ีเขา้
มาใชบ้ริการกบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรเป้าหมายเป็นลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการกบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน)  สาขาสํานักงานใหญ่  ส่วนตัวแปรท่ี ศึกษา 
ประกอบด้วย ทศันคติต่อธนาคาร แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ดา้นความมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ สถานท่ีของธนาคาร 
การเรียนรู้ และอัตราผลตอบแทน ส่วนประสมทางการ 
ตลาดท่ีมีผลต่อการใช้ผลิตภณัฑ์การเงิน แบ่งเป็น 7 ด้าน 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม
ทางการตลาด กระบวนการใหบ้ริการ พนกังาน ส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ และพฤติกรรมการใชบ้ริการผลิตภณัฑ์การ  
เงิน แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ บัตรเครดิต (วีซ่า แพลตตินั่ม     
อีลิท แพลตตินั่ม วีซ่าเพ่ือธุรกิจ และไทเทเนียม/มอร์เกจ
ลิงก)์ สินเช่ือบุคคล (สินเช่ือบุคคล สินเช่ือสมาร์ทแคช และ
วงเงินสแตนด์บายแคช/วงเงินพิเศษส่วนบุคคล) สินเช่ือ
อสังหาริมทรัพย ์(สินเช่ือบา้นมอร์เกจวนั สินเช่ือบา้นมอร์
เกจลิงก์ และสินเช่ือบา้นมายมอร์เกจ/มนัน่ีมอร์เกจ) และ
บริการด้านเงินฝาก (เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแส   
รายวนั เงินฝากประจาํ และบตัรเดบิตวซ่ีาอิเลก็ตรอน) 
 
 
 

ประโยชน์จากงานวจัิยทีไ่ด้รับ 
ผลงานวิจัยน้ีทําให้ทราบถึงทัศนคติท่ีลูกค้ามีต่อ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขา 
สาํนกังานใหญ่ ความสาํคญัของส่วนประสมทางการตลาด
ของธนาคารท่ีมีต่อการใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน และพฤติกรรม
การใช้บริการผลิตภณัฑ์การเงินของผูใ้ช้บริการ รวมทั้ ง 
สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อธนาคาร 
ส่วนประสมทางการตลาดของธนาคาร และพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการผลิตภณัฑ์การเงินของลูกคา้ธนาคาร ซ่ึงสามารถ
นําไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการนําเสนอผลิตภัณฑ์
การเงินท่ีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ และเป็นแนว 
ทางพฒันาปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดของผลิต-
ภณัฑก์ารเงินหรือการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้บริการอยา่ง
มีประสิทธิภาพและสร้างทศันคติท่ีดีต่อลกูคา้ 

 
ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุคคลแต่ละคน 

กลุ่มคนหรือองค์กรและกระบวนใชใ้นการเลือกเฟ้น การ
สร้างความมัน่ใจ การใช ้และการกาํจดัผลิตภณัฑ์ บริการ 
ประสบการณ์หรือแนวความคิด เพ่ือสนองความตอ้งการ
และความพึงพอใจของตน ซ่ึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติ-
กรรมผูบ้ริโภคประกอบดว้ย ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กลุ่ม
อา้งอิง ลกัษณะทางประชากร สถานภาพทางสังคม ครอบ- 
ครัว สถานภาพทางสังคม วฒันธรรม และกิจกรรมทางการ
ตลาด ส่วนปัจจยัภายในหรือปัจจยัดา้นจิตวิทยาของบุคคล 
ไดแ้ก่ การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพและทศัน-  
คติ ความคิดเก่ียวกบัตนเอง และรูปแบบการดาํเนินชีวิต ซ่ึง
การตดัสินใจ และกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
จะสะทอ้นออกมาเป็นรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น ซ้ือ
อะไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ืออยา่งไร ซ้ือเม่ือไร เป็นตน้ (Hawkins, 
Best and Coney. 2001 อา้งใน อศัน์อุไร  เตชะสวสัด์ิ, 
2547) 

 
 
 
 
 
 



ทฤษฎเีกีย่วกบัทศัคตขิองผู้บริโภค 
ทศันคติ คือ ความรู้สึกและแนวโนม้ท่ีมีต่อส่ิงของหรือ

ความคิดเห็นจะชอบหรือไม่ชอบส่ิงต่างๆ เป็นความชอบ  
จากน้อยไปหามาก (อดุลย  ์ จาตุรงคกุล, 2543) เป็นท่ียอม   
รับกันโดยทั่วไปว่าทัศนคติมีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ 
ไดแ้ก่ ความรู้สึก (Affection) พฤติกรรม (Behavior) และ
ความรู้ความเข้าใจ (Cognition) โดยท่ีความรู้สึก หมายถึง 
ความรู้สึก หรืออารมณ์ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง พฤติ-
กรรมเป็นแนวโน้มเอียงหรือความตั้งใจของผูบ้ริโภคท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมบางอยา่งต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และความรู้ความ
เขา้ใจ คือ ความเช่ือ (Belief) ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ดงันั้น การท่ีผูบ้ริโภคจะมีทศัคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง คือ การ
ผสมผสานทั้งความรู้สึก ความโนม้เอียงท่ีจะแสดงพฤติกรรม 
และความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริโภคต่อส่ิงนั้น  

ทศันคติจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออก
ของบุคคล เพราะทศันคติจะช่วยให้สามารถประเมินทาง 
เลือกท่ีตอ้งตดัสินใจ ไดเ้ร็วข้ึน และมีความเส่ียงจากการ
ตดัสินใจน้อยลง (ฉัตราพร  เสมอใจ และมทันียา  สมมิ, 
2546) และทศันคติมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการ
ของผูบ้ริโภคอีกดว้ย (Kotler, 2549) สําหรับทศันคติต่อ
ธนาคารจึงเป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่ 
เก่ียวกบัการเรียนรู้ ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
สถานท่ีของธนาคาร และอตัราผลตอบแทน 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ 
ส่วนประสมทางการตลาดว่าเป็นส่ิงกระตุน้ทางการ

ตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนัเพ่ือตอบสนองความ
พึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีอิทธิพลต่อความ
ต้องการซ้ือหรือใช้บริการในตัวผลิตภัณฑ์นั้ น (Kotler, 
2549) ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี  

1) ผลิตภณัฑ ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดย
ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ 
ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายนั้นจะมีตวัตนหรือไม่มีก็ได ้ รวมไป
ถึงบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

2) ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน 
เช่น อตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม เป็นตน้  

3) สถานท่ีหรือการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribu-
tion) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบไปดว้ย
สถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ หรือ

บริการจากองคก์ารไปยงัตลาด เช่น ทาํเลท่ีตั้งของธนาคาร 
ความสวยงาม และความสะอาดของสถานท่ี สถานท่ีจอด
รถ เป็นตน้  

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อ 
ส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อสินคา้ เพ่ือ
สร้างทศันคติท่ีดี และพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองมือท่ีสาํคญั 
เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวประชา-
สัมพนัธ์ การให้พนักงานออกไปแนะนาํดา้นการบริการ 
เป็นตน้  

ส่วนประสมทางการตลาด (Market Mix) สําหรับ
ธุรกิจใหบ้ริการนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยงัตอ้งอาศยั
เคร่ืองมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติม ซ่ึงประกอบดว้ย (ศิริวรรณ  เสรี-
รัตน์ และคณะ, 2541)  

1) บุคลากร (People) หมายถึง พนกังานผูใ้หบ้ริการ ซ่ึง
ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือ
จากคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดี
สามารถตอบสนองต่อลกูคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหา เป็นตน้  

2) มีการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical evidence and presentation) โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม เช่น รูปแบบการใหบ้ริการ ไม่วา่จะเป็น
ดา้นความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์ เพ่ือ
สร้างคุณค่าใหก้บัลกูคา้ 

3) กระบวนการใหบ้ริการ (Process) หมายถึง กระบวน 
การในการใหบ้ริการเพ่ือส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบั
ลูกคา้ไดร้วดเร็วและประทบัใจ เช่น ความรวดเร็วในการให ้
บริการ ความเสมอภาคในการให้บริการ ความถูกตอ้งและ
ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดจัดเป็นส่ิงกระตุน้ทาง 
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือใช้บริการของผู ้
บริโภคอีกดว้ย (Kotler, 2549) 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถเขียนกรอบแนว  
คิดในการวิจยัว่า ทศันคติต่อธนาคารและส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินมีความสัมพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสํานัก- 
งานใหญ่ ดงัภาพท่ี 1  



 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

  

วธีิดําเนินการวจัิย 
การดาํเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) มีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรเป็นลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการธนาคารสแตน-

ดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสํานกังาน
ใหญ่ ซ่ึงไม่สามารถระบุจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนได ้จึง
ใช้กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกั-
งานใหญ่ อยา่งนอ้ย 385 คน ซ่ึงขนาดกลุ่มตวัอย่างในการ

วิจัยใช้สูตร 
2

2

B
pqZn =  ท่ีใช้ในกรณีไม่ทราบขนาดของ

ประชากร (p, q = 0.5) โดยกาํหนดความเช่ือมัน่ 95% (Z = 
1.96) ความผิดพลาดไม่เกิน 5% (B = 0.05)  (กลัยา  วานิชย์
บญัชา, 2545) และเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะ
เป็น (Non-Probability Sampling) โดยใชว้ิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบ 
สอบถามกบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ประกอบ 

ดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่  
ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วน

บุคคลของลูกคา้ ประกอบด้วยคาํถามเก่ียวกับ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ธนาคาร  

ส่วนท่ี 3 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน 

ส่วนท่ี 4 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินของลกูคา้  

การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัทดสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบ-
สอบถามและหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ ง
ฉบบัเท่ากบั 0.940 และแต่ละส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคาร ค่าสัม-
ประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.905 

ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้
บริการค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.943 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.814 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้

บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
สาขาสาํนกังานใหญ่ ในระหวา่งวนัท่ี 1 ถึง 20 พฤศจิกายน 
2552 ไดแ้บบสอบถามคืนมาจาํนวน 400 ชุด จากแบบสอบ 
ถามท่ีไดน้าํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics 
Analysis) ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละของขอ้มูลเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน และค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติต่อธนาคาร ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน และพฤติกรรม
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงิน มีเกณฑ์การแปลความหมาย
คะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
 
 

 

พฤตกิรรมการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์การเงนิ 

ทศันคตต่ิอธนาคาร 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้
ผลติภัณฑ์ทางการเงนิ 



คะแนนเฉล่ีย 
ความหมาย 

ทศันคติต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน
และพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน 

1.00 – 1.80 ไม่ดีอยา่งมาก นอ้ยท่ีสุด 
1.81 – 2.60 ไม่ดี นอ้ย 
2.61 – 3.40 ปานกลาง ปานกลาง 
3.41 – 4.21 ดี มาก 
4.21 – 5.00 ดีมาก มากท่ีสุด 

 
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics 

Analysis) ดว้ยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติ
ท่ีมีต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้
ผลิตภัณฑ์การเงินกับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
การเงิน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product-moment Correlation Coefficient) 

 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจัยจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 400 คน พบว่า ลูกคา้ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง 
ร้อยละ 64.0 มีอายุระหว่าง 26-45 ปี ร้อยละ 71.0 จบการ 
ศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 65.5 เป็นพนักงานบริษทั 
เอกชนร้อยละ 77.8 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000–
30,000 บาท ร้อยละ 58.0 และผลการวิจยัเก่ียวกบัทศันคติ
ต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้
ผลิตภณัฑ์การเงิน และพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์

การเงิน และความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติท่ีมีต่อธนาคาร 
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการใชผ้ลิตภณัฑก์าร เงิน กบั
พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน มีดงัน้ี 

ทศันคตต่ิอธนาคาร 
ผูใ้ชบ้ริการมีทศัคติต่อธนาคารโดยรวมอยู่ในระดบัดี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 คะแนน โดยผูใ้ชบ้ริการมีทศันคติดา้น
ความมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์สูงท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.97 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี รองลงมา คือ ดา้นสถานท่ี
หรือสาขาของธนาคารอยู่ในระดบัดี ดา้นการเรียนรู้และ
ด้านอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.61, 3.39 และ 3.36 คะแนน ตามลาํดบั รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าธนาคารมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักและมีภาพลกัษณ์ท่ีดี รวมทั้ งยงัเห็นว่า
สถานท่ีตั้ งของธนาคารมีความสวยงามเป็นระเบียบและ
สะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ ส่วนเร่ืองของการเรียนรู้และ
อตัราผลตอบแทนนั้นผูใ้ชบ้ริการเห็นวา่ยงัไม่ถึงกบัดี 

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัทศันคติต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

สาขาสาํนกังานใหญ่ 

ทศันคติต่อธนาคาร ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัทศัคติต่อธนาคาร 
ความมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ 3.97 0.77 ดี 
สถานท่ีหรือสาขาของธนาคาร 3.61 0.90 ดี 
การเรียนรู้ 3.39 0.87 ปานกลาง 
อตัราผลตอบแทน 3.36 0.84 ปานกลาง 

    รวม 3.72 0.55 ดี 
 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์

การเงนิ 
ผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ

การใชบ้ริการผลิตภณัฑ์การเงินอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.51 คะแนน โดยผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าพนักงานมีผล
ต่อการใชบ้ริการสูงท่ีสุดค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 คะแนน ซ่ึงอยู่
ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นกระบวนการให้บริการซ่ึงอยู่ใน



ระดับมาก ส่วนด้านส่งเสริมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่ายและดา้นราคาอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่า 
เฉล่ียเท่ากบั 3.81, 3.52, 3.45, 3.32, 3.24 และ 3.24 คะแนน 
ตามลาํดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ การมา
ใชบ้ริการผลิตภณัฑ์การเงินนั้น ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญั
กบัความสุขภาพเป็นกนัเองทาํให้สนใจในการให้บริการ

และการแนะนาํการบริการของพนกังานมาก และดา้นส่ิง-
แวดล้อมทางกายภาพ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการให ้
บริการก็เช่นเดียวกัน การมีสถานท่ีท่ีสะอาดเรียบร้อย มี
บริการท่ีมีคุณภาพและถูกตอ้ง หลากหลาย และสามารถทาํ
ธุรกรรมดว้ยตนเองได ้

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสาํคญัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์
การเงินธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่ 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญั 
พนกังาน 3.97 0.78 มาก 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 3.81 0.86 มาก 
ผลิตภณัฑ ์ 3.52 0.78 มาก 
กระบวนการใหบ้ริการ 3.45 0.97 มาก 
การส่งเสริมทางการตลาด 3.32 0.92 ปานกลาง 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.27 1.03 ปานกลาง 
ราคา 3.24 0.87 ปานกลาง 

    ภาพรวม 3.51 0.57 มาก 
 

พฤตกิรรมการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์การเงนิ 
ผูใ้ช้บริการมีพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การ  

เงินโดยรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.65 
คะแนน โดยผูใ้ชบ้ริการมีการเลือกใชบ้ริการดา้นเงินฝาก
สูงสุดค่าเฉล่ีย 2.45 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดบัน้อยรองลงมา 
คือ ดา้นสินเช่ือ ดา้นบตัรเครดิต และดา้นสินเช่ือบา้นอยูใ่น

ระดบันอ้ยท่ีสุด โดยดา้นสินเช่ือบา้นมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.48, 1.36 และ 1.23 คะแนน ตามลาํดบั เม่ือ
พิจารณาผลิตภณัฑ์การเงินแต่ละตวั พบว่า ส่วนใหญ่ใช้
บริการในระดบัน้อยท่ีสุด มีเพียงเงินฝากออมทรัพยท่ี์อยู ่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 คะแนน รายละเอียดดงั
ตารางท่ี 3  

 
ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่  

พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการเลือกใช ้
ดา้นเงินฝาก 2.45 1.33 นอ้ย 

- เงินฝากออมทรัพย ์ 3.63 1.32 มาก 
- เงินฝากกระแสรายวนั  1.74 1.20 นอ้ยท่ีสุด 
- เงินฝากประจาํ 1.90 1.20 นอ้ย 
- บตัรเดบิตวซ่ีาอิเลก็ตรอน 2.54 1.60 นอ้ย 

ดา้นสินเช่ือ 1.48 1.00 นอ้ยท่ีสุด 
- สินเช่ือบุคคล 1.59 1.12 นอ้ยท่ีสุด 
- สินเช่ือสมาร์ทแคช 1.36 0.89 นอ้ยท่ีสุด 
- วงเงินสแตนดบ์ายแคช/วงเงินพิเศษส่วนบุคคล 1.49 0.99 นอ้ยท่ีสุด 

 



พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการเลือกใช ้
ดา้นบตัรเครดิต 1.36 0.90 นอ้ยท่ีสุด 

- วซ่ีา แพลตตินัม่ อีลิท 1.40 1.03 นอ้ยท่ีสุด 
- แพลตตินัม่ 1.65 1.26 นอ้ยท่ีสุด 
- วซ่ีาเพ่ือธุรกิจ 1.17 0.64 นอ้ยท่ีสุด 
- ไทเทเนียม 1.44 1.04 นอ้ยท่ีสุด 
- มอร์เกจลิงก ์ 1.15 0.58 นอ้ยท่ีสุด 

ดา้นสินเช่ือบา้น 1.23 0.74 นอ้ยท่ีสุด 
- สินเช่ือบา้นมอร์เกจวนั 1.26 0.77 นอ้ยท่ีสุด 
- สินเช่ือบา้นมอร์เกจลิงก ์ 1.24 0.76 นอ้ยท่ีสุด 
- สินเช่ือบา้นมายมอร์เกจและมนัน่ีมอร์เกจ 1.20 0.68 นอ้ยท่ีสุด 

ภาพรวม 1.65 0.55 นอ้ยท่ีสุด 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อธนาคารกับ
พฤตกิรรมการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์การเงนิ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อธนาคาร
กบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน พบวา่ ทศันคติ
ต่อธนาคารโดยรวมกบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
การเงินมีความสัมพนัธ์ในทางบวก (r = 0.147) อยา่งมีนยั-
สําคญัท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์การเงินในรายดา้น พบว่า ทศันคติต่อธนาคาร
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิต-
ภณัฑก์ารเงินดา้นเงินฝาก และดา้นสินเช่ือในทางบวก (r = 
0.178, 0.202) ทศันคติต่อธนาคารดา้นการเรียนรู้มีความ 
สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินดา้น

สินเช่ือและโดยรวมในทางบวก (r = 0.165, 0.116) ทศันคติ
ต่อธนาคารด้านสถานท่ีหรือสาขาของธนาคารมีความ 
สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินดา้น
สินเช่ือในทางบวก (r = 0.108) ทศันคติดา้นความมีช่ือเสียง
หรือภาพลักษณ์มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือก    
ใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินดา้นเงินฝาก ดา้นสินเช่ือ และโดยรวม
ในทางบวก (r = 0.194, 0.168, 0.132) ในส่วนทศันคติต่อ
ธนาคารดา้นอตัราผลตอบแทนความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินดา้นเงินฝาก ดา้นสินเช่ือ และ
โดยรวมในทางบวก (r = 0.212, 0.224, 0.189 ) อยา่งมีนยั-
สาํคญัท่ีระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(r) ระหวา่งทศันคติต่อธนาคารกบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน

ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่ 

ทศันคติต่อธนาคาร 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(r) 
พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน 

ดา้นเงินฝาก ดา้นสินเช่ือ ดา้นสินเช่ือบา้น ดา้นบตัรเครดิต รวม 
การเรียนรู้ 
สถานท่ีหรือสาขาของธนาคาร 
ความมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์
อตัราผลตอบแทน 
รวม 

0.079 
0.053 

0.194** 
0.212** 
0.178** 

0.165** 
0.108* 

0.168** 
0.224** 
0.202** 

0.092 
0.070 
0.033 
0.091 
0.077 

0.020 
-0.071 
-0.025 
0.020 
-0.026 

0.116* 
0.048 

0.132** 
0.189** 
0.147** 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 
  



ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์การเงิน กับพฤติกรรมการเลือกใช้
ผลติภัณฑ์การเงนิ 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินกบัพฤติกรรม
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงิน พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินมีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินโดยรวมใน
ทางบวก (r = 0.116) อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินรายดา้น 
พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์
การเงินโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์การเงินดา้นเงินฝากและดา้นสินเช่ือในทางบวก 
(r = 0.132, 0.177) ดา้นผลิตภณัฑห์รือการบริการมีความ 
สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินดา้น

เงินฝาก ดา้นสินเช่ือ และโดยรวม (r = 0.165, 0.254, 0.172) 
ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิต-
ภณัฑก์ารเงินดา้นสินเช่ือ (r = 0.150) ดา้นช่องทางการให ้
บริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
การเงินดา้นเงินฝาก ดา้นสินเช่ือ (r = 0.143, 0.127, 0.115) 
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินด้านเงินฝาก ด้านสินเช่ือ     
และโดยรวม (r = 0.167, 0.141, 0.130) ดา้นกระบวนการให ้
บริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
การเงินดา้นสินเช่ือ (r = 0.104) ดา้นพนกังานมีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินด้านสินเช่ือ       
(r = 0.149) และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีความสัมพนัธ์
กับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินด้านเงินฝาก   
ดา้นสินเช่ือ(r = 0.104,0.128) รายละเอียดดงัตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 5 ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินกบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

การเงินของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่ 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ต่อการใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(r) 
พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน 

ดา้นเงินฝาก ดา้นสินเช่ือ ดา้นสินเช่ือบา้น ดา้นบตัรเครดิต ภาพรวม 
ผลิตภณัฑห์รือการบริการ 
ราคา 
ช่องทางการใหบ้ริการ 
การส่งเสริมทางการตลาด 
กระบวนการใหบ้ริการ 
พนกังาน 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
รวม 

0.165** 
0.074 

0.146** 
0.167** 
0.104* 
-0.058 
0.104* 
0.132** 

0.254** 
0.150** 
0.129** 
0.141** 

0.001 
0.149** 
0.128* 

0.177** 

0.035 
0.011 
0.061 
0.057 
-0.021 
0.029 
0.013 
0.042 

0.039 
-0.017 
-0.006 
0.004 
-0.084 
-0.011 
-0.068 
-0.014 

0.172** 
0.075 

0.115* 
0.130** 

0.007 
0.027 
0.061 

0.116* 
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
การอภิปรายผล 

การศึกษาทัศนคติต่อธนาคาร ส่วนประสมทางการ 
ตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงิน พฤติกรรม
การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินกบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จาํกดั  (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่ และ
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อธนาคารและ
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์

การเงินกับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงิน มี
ประเดน็ท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

พฤตกิรรมการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์การเงนิ 
ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงิน

กบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั  (มหาชน) 
สาขาสํานักงานใหญ่ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการจะใช้บริการดา้น
เงินฝากสูงท่ีสุด โดยจะใชบ้ริการดา้นเงินฝากออมทรัพย ์



สอดคลอ้งกบั สุมารี  พรรณนิยม (2548) และสุรีรัตน์ วรรณ-
ทอง (2550) ท่ีพบว่า ลูกคา้ใช้บริการฝาก/ถอนมากท่ีสุด 
ส่วนการบริการดา้นสินเช่ือ ดา้นสินเช่ือบา้น และดา้นบตัร
เครดิตมีการใช้บริการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด จึงส่งผลให้
พฤติกรรมการใชบ้ริการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดดว้ย ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการมัน่ใจในการฝากหรือถอนเงินกบัทาง
ธนาคารโดยตรง ส่วนการชาํระเงินอ่ืนๆ เช่น ชาํระค่าบตัร
เครดิต ค่าสินเช่ือ ผูใ้ชบ้ริการมีหลายช่องทางท่ีจะชาํระเงิน
เช่น ผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิ หกัเงินผา่นบตัรเครดิต เป็นตน้ 

ทัศนคติต่อธนาคารกับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิต-
ภัณฑ์การเงนิ 

ผูใ้ช้บริการมีทัศนคติต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์-     
เตอร์ด (ไทย) จาํกดั  (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่ พบวา่ 
ในภาพรวม ผู ้ใช้บริการมีทัศนคติด้านความมีช่ือเสียง   
หรือภาพลกัษณ์ และดา้นสถานท่ีของธนาคารอยูใ่นระดบั 
ดี  ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากธนาคารไดเ้ขา้มาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ซ่ึงมีอายกุวา่ 111 ปี และมีการตอบแทนสังคม
อยา่งสมํ่าเสมอ การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดีและแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยของพนกังาน การเดินทางมาใชบ้ริการ
กบัสาขามีความสะดวก และมีความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ทั้งน้ี การท่ีผูใ้ชบ้ริการมีทศัคติท่ีดีต่อธนาคาร    
อาจเน่ืองจากธนาคารมีสาขาคลอบคลุมทั่วโลก มีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ท่ีตอบแทนสังคม เช่น การวิ่งมาราธอนเฉลิม 
พระเกียรติในทุกปี โครงการ Seeing is Believing ท่ีบริจาค
เงินเพ่ือคนตาบอด เป็นตน้ ส่วนดา้นสถานท่ีสํานกังานของ
ธนาคารตั้งอยูใ่จกลางเมืองและมีรถไฟฟ้าผา่น ทาํให้ง่ายต่อ
การมาใชบ้ริการ แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงจนัทร์  
งามมีลาภ (2551) ท่ีพบวา่ ลูกคา้มีทศัคติท่ีดีต่อสาขาหรือจุด
บริการท่ีทัว่ถึงสามารถใชบ้ริการไดง่้ายและมีสาขาหรือจุด
บริการเปิดใหบ้ริการนอกเวลาปกติ  

สําหรับด้านการเรียนรู้ และด้านอตัราผลตอบแทน    
ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะธนาคารขาดการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์อย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง จึงทาํให้
ลูกคา้ไม่ไดรั้บทราบข่าวสารต่างๆเก่ียวกบัธนาคารอย่าง 
ทนัท่วงที และดา้นอตัราผลตอบแทนท่ีไม่ตรงตามความ
ตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการแข่งขนัดา้นการตลาดใน
การให้ผลตอบแทนจากธนาคารต่างๆ จึงทาํให้ลูกค้ามี
หลายทางในการเลือกใชบ้ริการ  

เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อธนาคาร
กบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์การเงิน พบว่า ทศัน-
คติต่อธนาคารในภาพรวม ดา้นการเรียนรู้ ดา้นสถานท่ีหรือ
สาขาของธนาคาร ดา้นความมีช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ และ
ดา้นอตัราผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เลือกใช้ผลิตภณัฑ์การเงินในภาพรวม ด้านเงินฝาก และ
สินเช่ือในทางบวก แสดงว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อ
ธนาคารมีการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์ารเงินกบัธนาคารสูงดว้ย 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของคอตเลอร์ (Kotler, 2549) ท่ีกล่าว
ว่า ทัศคติของผูบ้ริโภคเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือเลือกใชบ้ริการ กล่าวคือ การท่ีลูกคา้
มีทศัคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการของธนาคารจะทาํให้
ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใช้บริการ ของธนาคารมาก  
ข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ  ขนัติภาพ 
(2546) ท่ีว่าทศัคติต่อธนาคารดา้นบริการมีความสัมพนัธ์
กบัความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือนผูบ้ริโภคในทางบวก  

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
การเงนิกบัพฤตกิรรมการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์การเงนิ 

ผูใ้ชบ้ริการเห็นว่าส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การใช้ผลิตภัณฑ์การเงินธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่ พบวา่ ในภาพ 
รวมดา้นพนักงาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิต-
ภณัฑ์หรือการบริการ และดา้นกระบวนการให้บริการมีผล
ต่อการใช้บริการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านส่งเสริมทาง 
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นราคามีผล
ต่อการใชบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเน่ืองจากมีพนกั-
งานคอยให้ความรู้และแนะนําการใช้บริการ ด้วยความ
สุภาพเป็นกันเอง แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ให้บริการแก่
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ เนน้การให ้ บริการ
ท่ีดีแก่ลูกค้าทุกคนจึงทาํให้ผูใ้ช้บริการมีความประทับใจ
และกลบัมาใชบ้ริการกบัทางธนาคารอีก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
เสรี  วงษม์ณฑา (2542) ท่ีวา่พนกังานเป็นองคป์ระกอบของ
ภาพพจน์องค์กรซ่ึงบริษทัท่ีดีจะตอ้งมีพนักงานท่ีมีความ 
สามารถ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีวิญญาณของการให้บริการ 
และมีบุคลิกภาพท่ีดี นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พรชยั  อนนับุญทริก (2547) ผลการ วิจยัพบวา่ การแต่งกาย
ของเจา้หนา้ท่ีท่ีสุภาพเรียบร้อยเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมาใช้
บริการของลูกคา้ และจนัทนา  วรคุณพินิจ (2547) ท่ีพบว่า  
 



การให้บริการของพนกังานดว้ยความสุภาพ มีอธัยาศยัเป็น
กนัเองเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ให้ความสําคญัมากท่ีสุดในการเลือก 
ใชบ้ริการกบัธนาคาร  

การท่ีสํานกังานสาขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มี
ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจนมีท่ีนั่งรอเพียงพอต่อความ
ตอ้งการทาํให้สามารถดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้บริการได ้
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ อรุญณี  สุขแสงจนัทร์ (2550)   
ท่ีพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านอาคารสถานท่ีอยู่ใน
ระดบัมาก 

การมีผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีความหลากหลาย 
ครอบคลุมความตอ้งการ ทนัสมัยเหมาะกับสถานการณ์
ปัจจุบนั เช่น บญัชีเงินฝากมาราธอน ท่ีเป็นบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพยพิ์เศษให้อตัราดอกเบ้ียแบบขั้นบนัไดดว้ยอตัรา 
ท่ีสูง สามารถเบิกถอนไดเ้ดือนละ 2 คร้ัง ซ่ึงเพ่ิมความคล่อง 
ตวัแก่ลูกคา้ บญัชีเงินฝาก JUST ONE เป็นบญัชีเงินฝากท่ี
เหมาะแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการออมเงินดว้ยอตัราดอกเบ้ียพิเศษ
ตามจาํนวนเงินท่ีฝากและต้องการความคล่องตวัในการ
เบิก-ถอนท่ีไม่เสียค่าธรรมเนียม เป็นตน้ ทาํให้สามารถ
เขา้ถึงลูกคา้ไดง่้ายและใชบ้ริการกบัของธนาคาร เช่นเดียว 
กนักบักระบวนการให้บริการท่ีไม่ยุง่ยากซับซ้อนในการใช้
บริการจะทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการไดอ้ย่างรวด 
เร็ว และเขา้มาใชบ้ริการกบัธนาคารซํ้ าอีก 

ส่วนดา้นราคา ดา้นช่องทางการให้บริการ และดา้น
ส่งเสริมทางการตลาด ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็น
เพราะมีการแข่งขนัทาํให้มีการแข่งขนัเร่ืองอตัราผลตอบ 
แทน การมีสาขาให้บริการไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช้
บริการทาํให้ตอ้งเสียเวลาในการหาสาขาเพ่ือเขา้ใชบ้ริการ 
การให้อตัราดอกเบ้ียพิเศษในโอกาสต่างๆ ท่ีไม่พอเพียง  
ต่อความตอ้งการของลกูคา้ และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ท่ีไม่ทัว่ถึง ทาํให้ลูกคา้ไม่ทราบในผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ของ
ธนาคาร และคเชนค ์ ดิสภานุวฒั (2544) ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือ โดยพบวา่ 
ปัจจยัดา้นราคา บุคคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และผลิต-
ภณัฑมี์ผลต่อการใชบ้ริการระดบัมาก  

เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์การเงินระหว่างกบัพฤติกรรมการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์การเงินกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์-     
เตอร์ด (ไทย) จาํกดั  (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่ พบวา่ 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชผ้ลิตภณัฑ์การ 

เงินมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์
การเงินในภาพรวม ดา้นเงินฝาก และดา้นสินเช่ือในทาง 
บวก แสดงว่าผูใ้ช้บริการให้ความสําคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์หรือการบริการ ช่องทางการ
ให้บริการ และส่งเสริมทางการตลาดสูงจะการเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์การเงินกบัธนาคารมากดว้ย สอดคลอ้งกับ 
ทฤษฎีของคอตเลอร์ (Kotler, 2549) ท่ีกล่าววา่ ส่วนประสม
ทางการตลาดเป็นส่ิงกระตุ้นอย่างหน่ึงท่ีทําเกิดการตัด     
สินใจซ้ือสินค้าหรือเลือกใช้บริการ และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สุมารี  พรรณนิยม (2548) ท่ีพบว่า ลูกคา้เขา้ใช ้
บริการเน่ืองจากสะดวก ใกลบ้า้น ใกลท่ี้ทาํงานมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํไปใชส้าํหรับธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินสามารถนาํไปใชต่้อไปน้ี 

1. การสร้างทัศนคติท่ีดีต่อธนาคาร ธนาคารควรส่ง 
เสริมการสร้างภาพลกัษณ์และช่ือเสียงท่ีดี โดยเนน้ท่ีพนกั-
งานต้องมีคุณภาพ มีความรอบรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคาร เพ่ือให้พนักงานสามารถให้
ขอ้มูลท่ีถูกต้องแก่ผูใ้ช้บริการ และเผยแพร่ข่าวสารเก่ียว   
กับธนาคาร โดยอาจมีการอบรมให้กับพนักงานเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์หรือการบริการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ เพ่ือให้มีการบอก    
ต่อแก่คนท่ีรู้จกัเพ่ือช่วยเพ่ิมจาํนวนลกูคา้ใหม้ากข้ึน 

2. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารให้มี
ความหลากหลายครอบคลุมความตอ้งการ อตัราค่าธรรม-
เนียมต่างๆ มีความเป็นธรรม เพ่ิมช่องทางในการใชบ้ริการ
ให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคาร 
ไดง่้ายและสะดวกข้ึน เช่น การเพ่ิมช่องทางให้บริการทาง
อินเตอร์เน็ต การส่งเสริมทางการตลาด ควรมีอัตราดอก   
เบ้ียและผลตอบแทนท่ีมีความพิเศษ กระบวนการในการ   
ให้บริการท่ีไม่ยุง่ยากซับซ้อน และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
ควรมีป้ายประชาสัมพนัธ์ภายในสาขาท่ีมีความชดัเจนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม ซ่ึงจะช่วยใหแ้ผนการตลาด
ของธนาคารมีแขง็แกร่งสามารถดึงดูดให้ลูกคา้มาใชบ้ริการ
กบัธนาคารและสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
หรืออาจจดักิจกรรมรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ร่วมกบัทอ้งถ่ิน
เพ่ือช่วยทาํใหมี้การเปิดบญัชีออมทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน 



สําหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป ผูว้ิจัย  
เห็นวา่อาจทาํการศึกษากบัผูใ้ชบ้ริการกลุ่มอ่ืนๆ หรือศึกษา
พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์อ่ืนของธนาคาร ซ่ึงจะทาํ
ให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติต่อธนาคาร ส่วน
ประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์
ทางเงินของกลุ่มอ่ืนๆ และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของธนาคารอีก
ดว้ย หรืออาจจะศึกษาเพ่ิมเติมถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยั
อ่ืนๆ  เช่น  ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
การเงิน  
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