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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร 

ซีไอเอม็บี ไทย ใน จังหวดัสมุทรปราการ 

กรณีศึกษา : ผู้ใช้บริการเงินฝากใน จังหวดัสมุทรปราการ 

(MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION MAKING IN 

SELECTING DEPOSIT SERVICE OF CIMB THAI PUBLIC COMPANY 

LIMITED IN SAMUT PRAKARN PROVINCE ) 

พรพิรุณ พิทกัษก์ุล 1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

-------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จงัหวดั

สมุทรปราการ (1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลใน

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก   (2)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝาก  (3)  เพื่อศึกษาความ

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านอ่ืนๆ ของสถาบนัเงินฝากท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝาก  

การศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นกลุ่มท่ีนบัไม่ไดซ่ึ้ง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่ม

แบบเจาะจงเพื่อใหไ้ดล้กัษณะประชากรท่ีมีความหลากหลายโดยขอความร่วมมือ 
จากผูใ้ชบ้ริการเงินฝากธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 

_______________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 

แบบสอบถามปลายปิด การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จเชิงสถิติ

ดาํเนินการวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติตามลกัษณะของขอ้มูลคือ การใช้สถิติเชิงบรรยาย

เพื่อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ ค่าสถิติท่ีใช้ในการ

ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ กับ ตวัแปรตามผล

การศึกษาสรุปไดว้า่ 

1. จากการศึกษาวิจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

2. จากการศึกษาวิจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด พบว่าส่วนประสมทาง

การตลาดของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จงัหวดั

สมุทรปราการ คือ พนกังาน 

3. จากการศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆพบว่า ภาพลกัษณ์ของธนาคาร และความ

จงรักภกัดี และความซ่ือสัตยน์ั้นมีอิทธิพลมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงิน

ฝาก 

คาํสาํคญั :  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด , การตัดสินใจ , ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

ใน จังหวดัสมุทรปราการ 

Abstract 

 

The purposes of this independent study on marketing mix factors affecting 

decision making in selecting deposit service of CIMB Thai Public Company Limited 

in Samut Prakarn Province were to (1) investigate demographic relationship 

influencing selection of deposit service, (2) explore relationship of marketing mix 

affecting decision making in selecting deposit service and (3) examine relationship 

of other factors of deposit agencies influencing selection of deposit service. 

The samples of this study were uncountable.  Purposing sampling was 

conducted to filter various types of population.  Therefore, 400 respondents were 

chosen from total customers who used the deposit service of CIMB Thai Public 
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Company Limited in Samut Prakarn Province.  Close ended questionnaires were 

applied as research tool to collect data.  A statistical package and descriptive 

statistics were performed to analyze general information of the respondents and 

hypothesis test to find out the relationship between independent and dependent 

variables.  The results found that: 

1. Personal factors had an effect on the selection of deposit service, 

regarding to the demographic research. 

2. The marketing mix of decision making in selecting deposit service of 

CIMB Thai Public Company Limited in Samut Prakarn Province was 

the bank’s employees, according to the marketing mix research. 

3. Considering other factors, it was found that brand image brand loyalty 

and trust have people’s decision making in selecting deposit service 

 

KEYWORDS :  MARKETING MIX , DECISION , CIMB THAI  BANK IN 

SAMUTPRAKARN PROVINCE 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัประเทศไทยไดเ้ป็นประเทศอุตสาหกรรมเต็มตวั โดยดูจากตวัเลข

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ คือ GDP  โดยจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นจงัหวดัท่ี

มีประชากร และ มีผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) สูงเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ 

รองจากกรุงเทพมหานคร โดย GPP คือ  ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของ  GDP  ของประเทศ  ท่ีแสดงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของจงัหวดั โดยใช้

เคร่ืองมือในการเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจ และ ระดับรายได้ของจงัหวดั ทาํให ้

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดรองรับการพัฒนา และ การขยายตัวจาก

กรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นการผลิต คือ ภาคอุตสาหกรรม และ การกระจายตวัของ

ประชากร โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีทาํรายไดใ้ห้กบัจงัหวดัสมุทรปราการมาก

ท่ีสุด ดงันั้นจึงทาํให้จงัหวดัสมุทรปราการมีความสําคญั คือ ความไดเ้ปรียบทางดา้น
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ภูมิศาสตร์ท่ีตั้งอยู่ใกล้ศูนยก์ลางของประเทศและยงัเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ เป็นคลงัสินคา้ท่ีสาํคญั  

ในปัจจุบนัธนาคารพาณิชย ์เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสําคญัในการเป็น

ตวักลางของการระดมเงินออมเขา้สู่ระบบการเงิน เพื่อช่วยในการจดัสรรเงินทุน

ระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชน โดยเป็นตลาดเงินและเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ของ

ประเทศสําหรับผูป้ระกอบการรายต่างๆ ไดน้าํเงินทุนไปใช้หมุนเวียนจนเกิดพลงั

ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ โดยเป็นอาวุธท่ีสําคญัท่ีรัฐบาลใช้ในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

โดยสถาบนัการเงินไดมี้บทบาทสําคญัต่อระบบ คือทาํหนา้ท่ีเป็นแหล่งระดมเงินออม 

และ แหล่งให้กู้ท่ีสําคญัท่ีสุดในตลาดการเงิน ซ่ึงในปัจจุบนัการประกอบธุรกิจ

ธนาคารของประเทศไทยมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึนซ่ึง  

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) เดิมช่ือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั 

(มหาชน) ก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงินเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีสุดของธนาคารมาโดยตลอด จากนั้นเม่ือวนัท่ี 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอ็มบี โดย CIMB Bank Berhad ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ท่ีสุด เป็น ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจในฐานะของ

ธนาคารผูใ้หบ้ริการทางการเงินอยา่งครบวงจร (Universal Bank)  

จากเหตุผล ท่ีกล่าวขา้งตน้ในการศึกษา เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจังหวดั

สมุทรปราการ เพื่อเป็นประโยชน์ ในการพฒันาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

ธนาคารใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ 

เลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

         2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

       3.เพื่อศึกษาความความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ของสถาบนัเงินฝากท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับปรุงในการกาํหนดส่วนประสม

ทางการตลาดของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ 

             2. เพื่อสามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์

ส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริโภค 

             3. เพื่อสามารถนาํผลในการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดส่วนทางการ

ตลาดของธนาคารทาํใหเ้กิดกลยทุธ์ใหม่ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

สมมติฐานของการวจัิย  

                   สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ , อายุ , อาชีพ ,

รายได ้ , สถานภาพสถานภาพ , การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้

บริการเงินฝากท่ีต่างกนั 

              สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบไปด้วย 7P’s มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

              สมมติฐานที ่3 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆสถาบนัการเงินมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพศ   หมายถึง ลกัษณะทางพนัธุกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 

 อายุ   หมายถึง ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ หมายถึง สถานะทางสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม  

ปัจจัยระดับการศึกษา หมายถึง คุณวฒิุทางการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

อาชีพ  หมายถึง การทาํงานตามสายอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  หมายถึง รายไดท่ี้ไดม้าจากการทาํงาน 

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ใน 

จ.สมุทรปราการ 

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย หมายถึง  เดิมช่ือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั 
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(มหาชน) จากนั้นเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุ่มซีไอเอม็บี  โดย CIMB Bank 

Berhad  ไดเ้ขา้เป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีสุดและไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนเป็น

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน  

เงินฝาก หมายถึง เงินท่ีสถาบนัการเงินรับฝากจากประชาชนหรือบุคคลใด 

โดยความผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายเงินคืนแก่ผูฝ้ากเงิน 

ส่วนประสมทางการตลาด คือ  

1.Product=เงินฝาก  

2.Price=ราคา 

3. Place / Distribution = สถานท่ี  

4.Promotion=การส่งเสริมการขาย 

5. People = พนกังาน 

             6. Process = กระบวนการ/การใหบ้ริการ  

             7. Physical Evidence = ลกัษณะทางกายภาพ/ภายนอก 

ภาพลกัษณ์ตราสารสินค้า หมายถึง ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ 

ความจงรักภักดีต่อสินค้า หมายถึง อารมณ์ หรือ ความประพฤติท่ีซ่ือสัตย ์ 

หรือจงรักภกัดี เป็นส่ิงท่ีมีสาระสาํคญัในแง่ความรู้สึก 

ความไว้วางใจ หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมีอยูต่่อกนับน  พื้นฐานของความ 

ไวว้างใจกนัจนกระทัง่ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจและ ตอบสนองต่อส่ิงนั้น 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการเลือกซ้ือ

บริการโดยบริการนั้นสามารถตอบสนองตรงตามความตอ้งการของบุคคล 
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กรอบแนวความคิด 

                ตวัแปรอิสระ  

                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- รายได ้

- การศึกษา 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- Price 

- Place 

- Product 

- Promotion 

- People 

- Process 

- Physical 

ปัจจยัอ่ืนๆ 
- Brand Image 

- Brand Royalty 

-  Trust 

 

 

 

 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ

เงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอม็บี 

ไทย 
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2. แนวคิดและทฤษฎี 

 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ใน จงัหวดัสมุทรปราการ” ผูว้ิจยัได้

นาํแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

Engle,Kollat and Blackwell (1968: 5 อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ,์2546) ไดใ้ห้

คาํจาํกดัความไวว้า่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภคหรือลูกคา้” หมายถึง การกระทาํของบุคคลใด

บุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้ และบริการ ทั้งน้ีหมาย

รวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การ

กระทาํดงักล่าว 

ส่วนประสมทางการตลาด ( Marketing mix ) ของสินคา้นั้นโดยพื้นฐานจะมี

อยู ่4 ตวั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด 

Kotler (2003: 139 ) แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ จะมีความแตกต่าง

จากส่วนประสมทางการตลาดสินคา้ทัว่ไป กล่าวคือ จะตอ้งมีการเน้นถึงพนักงาน 

กระบวนการใหบ้ริการ และ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพซ่ึงทั้งสามส่วนประสมเป็นปัจจยั

หลักในการส่งมอบบริการ ดังนั้ น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึง

ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

พนกังานกระบวนการใหบ้ริการ และ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ( Payne,1993 อา้งถึงใน 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 : 59-60 )  

สุทธิ ป้ันมา (2535 : 9) ไดอ้ธิบาย ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการของ

ธนาคารกสิการไทย สาขากาฬสินธ์ุ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ พอใจหรือ

ประทบัใจ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมาใชบ้ริการซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ 

2. ดา้นสถานท่ีประกอบการ 

3. ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ 

4. ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บบริการ 

5. ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการ 
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ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคารจึงหมายถึง ความรู้สึก

ของลูกคา้หรือ ความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีชอบ หรือ ท่ีพึงพอใจต่อการให้บริการในดา้น

ต่างๆของธนาคารท่ีเขากาํลงัติดต่ออยูใ่นเวลานั้น 

Millet (1954 :8 อา้งถึงในออ้ยทิพย ์กองสมบติั ,2538 ) ไดใ้ห้รายละเอียด

เก่ียวกบั ความพึงพอใจ ในการให้บริการ ( Satisfactory Service ) หรือความสามารถ

ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ โดยการพิจารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้น 

ความสามารถในการจดับริการให้อย่างยุติธรรม โดยลกัษณะการจดัให้นั้น จะตอ้ง

เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ และ เสมอภาค ( Equitable Service )ความสามารถในการ

จดับริการอยา่งรวดเร็วทนัต่อเวลา ( Timely Service ) ตามลกัษณะของความจาํเป็น

เร่งด่วน ในการให้บริการ และ ความตอ้งการของประชาชนในการให้บริการนั้นแก่

ผูรั้บบริการ ความสามารถในการจดับริการให้เพียงพอแก่ความตอ้งการผูข้อรับบริการ 

(Ample Service ) ความสามารถในการจดับริการอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Service ) 

โดยไม่มีการหยุดชะงกั หรือ ติดขดั ในการให้บริการนั้น ความสามารถในการพฒันา

บริการท่ีจดัให้ทั้งในดา้นปริมาณ และ คุณภาพ ให้มีความเจริญกา้วหนา้ ( Progressive 

Service ) ตามลกัษณะของบริการนั้น เร่ือยไป 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นการศึกษาถึง

การตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จงัหวดั

สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยศึกษาค้นควา้จากแนวคิดทฤษฎีและ

ผลงานวจิยัท่ึเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยมีตวัแปรคือ 

ตวัแปรอิสระ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 

      2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดั จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

3.   ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย Brand Image , Brand Royalty และ Trust   
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ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

เว้น 1 การคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและไดใ้ชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

แบบทราบจาํนวนประชากร แทนค่าในสูตร (1) ของ Yamane (1967)  ดงัน้ี 

     

                         สูตร      n    =                              - - - - - - - - - - - - -  (1) 

 

n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีคาํนวณได ้

  N    คือ จาํนวนประชากร 

E    คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(allowable error) 
 

โดยสมมติค่าท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และกาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได้

ไม่เกิน  + 5% 

 

                                n    =                       

 

                                    n    =            399.20       ~  399 ตวัอยา่ง 

             

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีคาํนวณได้เท่ากับ 399  ดังนั้นจึงทาํการเก็บกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง จากประชากรใน จงัหวดัสมุทรปราการท่ีเคยตดัสินใจเลือกใช้

บริการเงินฝากธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 400 

คน  

 

 

 

 

 1 + N( E ) 

 

  N  

      1 + 199,783( 0.05 ) 

 

  199,783  
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)ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 
โดยสถิติท่ีใชใ้นการอา้งอิงคือ 

          สถิติพรรณนา : 

 Frequency   :  เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

              Descriptive :  พนกังาน ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย การโฆษณาและการ

ส่งเสริมการขาย  กระบวนการใหบ้ริการ  องคป์ระกอบทางกายภาพ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้ ความไวว้างใจ  และ การตดัสินใจ 

          สถิติอนุมาน :  

 ANOVA  ( T-test , F-test ) 

 Regression Analysis  

 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน

สาขา 

จํานวนตัวอย่าง / 1 

เขต 

จํานวนตัวอย่าง 

สาขาสุขสวสัด์ิ 1 45 45 

สาขาพระประแดง 1 45 45 

สาขาสมุทรปราการ 1 45 45 

สาขาปู่ เจา้สมิงพราย 1 45 45 

สาขาถนนสายลวด 1 44 44 

สาขาบ๊ิกซี บางพลี 1 44 44 

สาขาเทพารักษ ์ 1 44 44 

สาขาอิมพีเรียลเวลิด์ิ 

สาํโรง 

1 44 44 

สาขาบางนา-ตราด 1 44 44 

รวม 9 กลุ่มตัวอย่าง 9 44 400 
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4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

  1.  เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดคิด 

เป็นร้อยละ 54  ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46 

2. อาย ุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาย ุ20 - 30  ปี มากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ30 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.8 และช่วงอายขุอง

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ ตํ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 

3. รายได ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 10,001-20,000  

บาท คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมา คือ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.5  และ 

นอ้ยท่ีสุด คือ 40,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 

4. การศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 

ร้อยละ 48.5 รองลงมาจบการศึกษา ระดบัมธัยมตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ 

นอ้ยท่ีสุด คือ ปริญญาโท คิดเป็น ร้อยละ8.8 

5. สถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ  

55.3 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 39.8 และตํ่าท่ีสุดคือ สถานภาพหมา้ย หรือ 

หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 5.0 

6.   อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ เอกชน โดยคิดเป็นร้อยละ 38.3  

รองลงมาคือ รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 21.3 และท่ีนอ้ยท่ีสุด นกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.8 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 
1. ปัจจยัดา้นพนกังาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหใ้หค้วามสาํคญั 

กบัความน่าเช่ือถือ และ ไวว้างใจได้ของพนักงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน ในการให้คาํแนะนําบริการต่างๆซ่ึงมีความต้องการ

ใกลเ้คียงกนั  

2. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการกบัลูกคา้มากท่ีสุด รองลงคือ 

มีการเสนอขอ้มูลท่ีทนัสมยั เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย  ซ่ึงมีความตอ้งการ

ใกลเ้คียงกนั  
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3. ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบั 
ค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรม เช่น การโอนเงิน มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ค่าธรรมเนียมในการชาํระค่าบริการ  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
4. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ 

ความสาํคญักบัการตกแต่งและความสะอาดของสาขามากท่ีสุด รองลงมาคือ การความ

สะดวกในการติดต่อสอบถาม  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
5. ปัจจยัดา้นการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานธนาคารใหค้าํแนะนาํ และ คาํปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง

รวดเร็ว มากท่ีสุดรองลงมาคือ การมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบับริการใหม่ๆ 

ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
6. ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน 

ใหญ่ให้ความสําคญักับระบบความปลอดภยัของธนาคารมากท่ีสุดคือ 7.48 และ

รองลงมาคือ ระยะเวลาการรอรับการให้บริการ คือ 7.44 ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียง

กนั 
7. ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบกา้นกายภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ 

ความสาํคญัความเรียบร้อยความสะอาดสภาพแวดลอ้มภายนอกธนาคาร มากท่ีสุด 

รองลงมา คือ เคร่ืองแบบการแต่งกายพนกังาน   ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
ปัจจัยอืน่ๆ และการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ 

ความสาํคญักบัธนาคารมีการพฒันาสินคา้ และ การใหบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ธนาคารมีระดบัความน่าเช่ือถือ ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

2.ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ 

ความสาํคญักบัมีความพึงพอใจเม่ือไดรั้บบริการกบัธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี

ความตอ้งการไดรั้บคาํปรึกษา และ แนะนาํกบัธนาคาร และ มีความพึงพอใจในการท่ี
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ธนาคารมีพนัธมิตร และบริษทัในเครือท่ีเอ้ือต่อสินคา้และการใหบ้ริการ ซ่ึงมีความ

ตอ้งการใกลเ้คียงกนั 

     3.ปัจจยัดา้นความไวว้างใจต่อตราสินคา้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

ให้ความสําคญักบั ความไวว้างใจคุณภาพ ท่ีเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารธนาคารมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ความไวว้างใจในคุณภาพการให้บริการของพนกังานผูใ้ห้บริการ 

ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกนั 

          4. ปัจจยัดา้นการตดัสินใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั 
กบัความมัน่คงทางการเงินของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย มากท่ีสุด รองลงมาคือ ทศันคติ

เก่ียวกบัขอ้ดีขอ้เสียของผลิตภณัฑเ์งินออม  ซ่ึงมีความตอ้งการใกลเ้คียงกนั 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยั ค่านัยสําคญั 
เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมตฐิาน 

เพศ 0.76  x 

อาย ุ 0.275  x 

รายได ้ 0.562  x 

การศึกษา 0.189  x 

สถานภาพ 0.006* x  

อาชีพ 0.223  x 

พนกังาน 0.011* x  

ผลิตภณัฑ์ 0.149  x 

ราคา 0.925  x 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.154  x 

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 0.925  x 

กระบวนการการใหบ้ริการ 0.784  x 

องคป์ระกอบทางกายภาพ 0.620  x 

ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 0.000* x  

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 0.001* x  

ความซ่ือสัตยต่์อตวัสินคา้ 0.000* x  
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5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

ด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

จากการศึกษาวิจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผูใ้ชบ้ริการเงินฝาก ซีอเอ็มบี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน

การเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัคือ  สถานภาพทางการสมรส  

สถานภาพทางการสมรส พบว่า ผูใ้ช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ใน จงัหวดั

สมุทรปราการ ท่ีมีสถานภาพ โสด มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากมากท่ีสุด และ 

เม่ือพิจารณาถึงด้าน อาชีพ พบว่าผูใ้ช้บริการเงินฝากธนาคาร ซีไอเอ็มบี มีอาชีพ 

พนกังานเอกชน มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัทั้งดา้น 

สถานภาพทางการสมสร และ ดา้นอาชีพ ไดส้อดคลอ้งกบับทความของ Berelson ; & 

Steiner (2534) ไดแ้สดงความเห็นว่า คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะดู และ ฟังการส่ือสารท่ี

สอดคลอ้งกบักรอบอา้งอิงทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอา้งอิงแนวความคิดน้ี หมาย

รวมถึง บทบาท ทางเพศ การศึกษา ความสนใจ และ ความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ 

สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเป็นคุณสมบติัท่ีมีความสําคญัของบุคคลโดยกรอบ

อา้งอิงทางความคิดเหล่าน้ี ทาํให้เกิดความแตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้ ความคิด 

ความเช่ือ ทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่ือสารของคนตวัแปรทางด้าน

ลกัษณะประชากรศาสตร์  

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษาวิจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาดของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จงัหวดั

สมุทรปราการ คือ พนกังาน 

ด้านพนักงาน พบว่า ผู ้ใช้บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน จังหวัด

สมุทรปราการ ในเร่ืองของ ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจไดข้องพนกังานเป็นส่ิงท่ีทาํ

ให้มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากมากท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัดา้นบุคคลากรจะช้ีให้เห็น

ถึงคุณภาพในการให้บริการของธนาคารซ่ึงสอดคล้องกบัแนวความคิดคุณภาพการ
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ให้บริการ ( Service Quality ) และ ทฤษฎีของสุทธิ ป้ันมา (2535 : 9) ไดอ้ธิบาย ความ

พึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารกสิการไทย สาขากาฬสินธ์ุ หมายถึง 

ความรู้สึกท่ีดี ท่ีชอบ พอใจหรือประทบัใจ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมาใชบ้ริการซ่ึงประกอบดว้ย 5 

ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ 

2. ดา้นสถานท่ีประกอบการ 

3. ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ 

4. ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บบริการ 

5. ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการ 

ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของธนาคารจึงหมายถึง ความรู้สึก

ของลูกคา้หรือ ความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีชอบ หรือ ท่ีพึงพอใจต่อการให้บริการในดา้น

ต่างๆของธนาคารท่ีเขากาํลงัติดต่ออยูใ่นเวลานั้น 

ด้านปัจจัยอืน่ๆ 

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบั ธนาคาร ซีไอเอม็

บี ไทย คือ Brand Image และ Brand Royalty และ Trust 

เม่ือพิจารณาถึงดา้น Brand Image พบวา่ เร่ืองของ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้

บอกถึงธนาคารมีการพฒันาสินค้าและการให้บริการอย่างสมํ่าเสมอมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

เม่ือพิจารณาถึงดา้น Brand Royalty พบว่าเร่ืองของ มีความพึงพอใจเม่ือไดรั้บบริการ

กบัธนาคาร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใน

จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือพิจารณาถึงด้าน Trust พบว่าเร่ืองของมีความไวว้างใจ

คุณภาพท่ีเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารธนาคาร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเงิน

ฝากกบัธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎี

เก่ียวกบัการตอบสนองการรับรู้ และ เขา้ใจ  ของ Peter & Olsan,(2003:39) กล่าวถึง

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ พฤติกรรมลูกค้า 
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ส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริโภค  และ ปัจจยัภายใน ได้แก่ การรับรู้ และ ความเข้าใจ ซ่ึง

เรียกวา่ วงลอ้วิเคราะห์ผูบ้ริโภค ( The wheel of consumer analysis) องคป์ระกอบใน

วงลอ้ดงักล่าวมี ปฏิกิริยาสัมพนัธ์กนั และ มีอิทธิพลต่อกนัอยา่งต่อเน่ืองไปในแนวทาง

เดียวกนั ปัจจยัดา้น Brand Image , Brand Royalty , Trust  มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง

กนั ทั้ง 3 ดา้นไปในทิศทางเดียวกนั อนัส่งผลต่อการตอบสนองการรับรู้ และ เขา้ใจ 

เพื่อใชใ้นการเปล่ียนทนัคติต่อตราสินคา้ เพื่อทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความชอบ และ เปล่ียน

พฤติกรรมในการซ้ือ  

6. ข้อเสนอ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

              1.จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายได้ในช่วง 40,000-50,000 บาท 

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส และกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นท่ีเป็นพนกังานเอกชน เป็นผูท่ี้มี

การตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในจังหวัด

สมุทรปราการ มากท่ีสุด ดงันั้นธนาคารควรนาํผลการวิจยัคร้ังมีไปวาง กลยุทธ์ทาง

การตลาดเพื่อออกผลิตภณัฑ์ต่างๆออกมาเพื่อตอบรับกบัความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่าง

ตรงจุด โดยรวมถึงการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบรับกลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีพร้อมทั้งหา

วธีิขยายฐานลูกคา้เพิ่มข้ึน 

              2.จากการศึกษาวิจยัด้านประชากรศาสตร์ จะสังเกตเห็นว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมี

รายไดสู้งเท่านั้นท่ีมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเงินฝาก ดงันั้นธนาคารควรมีการขยาย

ฐานลูกคา้ โดยการออกผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการและตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ

ท่ีมีรายไดต้ํ่าลงมา ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย 

              3.ธนาคารควรมีการจัดอบรม และ พฒันาความรู้ความสามารถ ของของ

พนกังานอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้พนกังานให้มีความรู้ความสามารถในการตอบปัญหา  

และ ใหค้าํแนะนาํในการบริการลูกคา้อยา่งถูกตอ้งแบบมืออาชีพ 

              4.เน่ืองจาก ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย เป็นธนาคารต่างชาติของมาเลเซียท่ีเพิ่งเขา้

มาในประเทศไทย ทาํให้คนไม่รู้จกัช่ือเสียงของธนาคาร ควรมีการทาํการโฆษณา เพื่อ

ทาํใหลู้กคา้และประชาชนทัง่ไปรู้จกั และสร้างความเช่ือมัน่ในตวัธนาคารมากข้ึน 
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              5.ในปัจจุบนัธุรกิจธนาคารมีผูแ้ข่งขนัมากราย เพื่อสร้างความไวว้างใจของ

ผูใ้ช้บริการและประชาชนทั่วไป ดังนั้ น ในสภาวะท่ีมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจ

ธนาคารเช่นน้ีผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ในธุรกิจประเภทน้ีจึง ควร

สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากข้ึน เพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และ ความ

น่าเช่ือถือ ของธนาคารของตนเอง 

ข้อเสนอแนะสําหรับทาํการทําวจัิยคร้ังต่อไป  

                จากการสํารวจ  ก ลุ่มตัวอย่าง เฉพาะกลุ่มประชากร ในเขตจังหวัด

สมุทรปราการเท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการเร่ิมตน้สําหรับการพฒันาธุรกิจ สําหรับ

การสํารวจคร้ังต่อไป ควรจะขยายพื้นท่ีในการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีทั่วถึง และ

ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

1.ด้านผลิตภณัฑ์เงินฝาก ธนาคารควรพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทเงินฝากให้

สอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้มากข้ึน มีการออกแบบผลิตภณัฑ์สามารถ

แข่งขนักบัธนาคารอ่ืนได ้

2.ดา้นราคา ธนาคารควรปรับค่าธรรมเนียมในการจดัทาํบตัรเอทีเอ็ม และควร

ออกอตัราดอกเบ้ียท่ีสามารถแข่งขนักบัธนาคารคู่แข่งได ้

            3.ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ธนาคารควรมีการขยายสาขาใหท้ัว่ถึง และ ครอบคลุม

ทุกพื้นท่ี และ ใกลส้ถานท่ีทาํงานจะทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจมาใชบ้ริการมากข้ึน เน่ืองจาก

สะดวกในการใชบ้ริการ 

4.ด้านบุคลากรธนาคารควรมีการฝีกอบรมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ 

ความสามารถ และ ความชาํนาญในการปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

แม่นยาํ รวมทั้งแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดท้นัที 

5.ด้านการสร้างและนาํเสนอละกษณะทางกายภาพ ธนาคารควรมีการสร้าง

สภาวะแวดลอ้มและบรรยากาศภายในให้ดูดีสะอาดเรียบร้อยเพื่อให้ลูกคา้ท่ีรอเขา้รับ

บริการรู้สึกผอ่นคลาย 

6.ดา้นกระบวนการให้บริการ พนกังานผูใ้ห้บริการตอ้งมีความรอบคอบ และ 

ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติังานใหม้ากข้ึน 
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7.การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม คือ ลูกคา้ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี 

ไทย เท่านั้น ดงันั้นควรมีการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของลูกคา้ใหม่ ท่ีไม่ใช่ลูกคา้

ของธนาคาร เพื่อให้เกิดความชัดเจน และ สะทอ้นถึงพฤติกรรมของผูฝ้ากเงินท่ีอยู่

ภายนอกธนาคาร 
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