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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลกัษณ์  และความไว้วางใจทีม่ีผลต่อความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   

FACTORS  OF  MARKETING MIX, BRAND IMAGE AND TRUST RELATING  
TO  THE  SATISFACTION OF CUSTOMERS OF STANDARD CHARTERED 

BANK (THAI) PLC. 
ชลิดา พว่งรักษา 1  ดร.ศศิธร งว้นพนัธ์ 2   

-------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์  และความ
ไวว้างใจ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย
ประชากรศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ 
ภาพลกัษณ์  และความไวว้างใจกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ 
เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  สาขาใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน รวมทั้งใช้ t-Test  One-way ANOVA (F-test) และ Multiple  regression  
Analysis  ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 36 – 40 ปี เป็นเพศชาย มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001-30,000 บาท โดยมีความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
ธนาคารมีบริการท่ีหลากหลายให้เลือกใช้บริการได ้การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมถูกกวา่
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ ความหลากหลายของประเภทช่องทางการใชบ้ริการ การโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ ตราสินคา้ของธนาคารต่างชาติท่ีมีรากฐานท่ีแข็งแกร่ง ตราสินคา้ช่วยยืนยนั
ถึงค ามัน่สัญญาท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่จะท าใหผ้ดิหวงั และความสะดวกและรวดเร็วในการใช ้
บริการ 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้เพศ ท่ี
แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั และส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ส่วนใหญ่ 
ยกเวน้ ดา้นผลิตภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ และปัจจยัดา้นตราสินคา้ ทั้ง
ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความไวว้างใจในตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั  0.05 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, ภาพลกัษณ์, ความไวว้างใจ, ความพึงพอใจ,  
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research are (1) To study the demography relating to the 

satisfaction of customers of Standard Chartered bank (Thai) PLC. for discovering the 
factors of marketing  mix relating to the satisfaction of customers of Standard Chartered  
bank(Thai) PLC.; (2) to study the customer behavior is effecting to brand loyalty; and (3) 
to study the other relationship related to the satisfaction of customers of Standard 
Chartered  bank(Thai) PLC.  

 The samples of this research is the customer by using questionnaire to collect 
data from 400 customers of the Bank. Statistics used include frequency, percentage, 
mean, and standard deviation.  The inferential statistics such as t-Test, One-way ANOVA 
(F-test), and Multiple Regression Analysis are used for testing hypothesis. 

 The result of the research show that the majority of sample group are male, 
aged between 36-40 years; married; graduated in bachelor’s degree; have profession as 
an employee of private firm; and have average monthly income between 15,001-30,000 
baht. The result from hypothesis found that most of different demographic factors with 
exception of gender influence their satisfaction differently.  And, most marketing mix 
(7P’s) with exception of product, physical evidence, and process and both other factors – 
brand image and trust have relationship with their satisfaction.  
KEYWORDS:   MARKETING MIX, BRAND  IMAGE, TRUST, SATISFACTION, 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PLC. 
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บทน า 
ธนาคารพาณิชยมี์ววิฒันาการมานานหลายร้อยปี โดยในระยะแรกด าเนินในรูปธุรกิจ

การเงินท่ีท าหนา้ท่ีในการแลกเปล่ียนเงินและโอนเงิน ซ่ึงก าเนิดข้ึนในประเทศองักฤษ โดยมี
ช่างทองเป็นนายธนาคารพาณิชยรุ่์นแรก และไดเ้ร่ิมมีการควบคุมดูแลโดยธนาคารกลางและ
รัฐบาลตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มา ลกัษณะและวิวฒันาการของธนาคารพาณิชยใ์น
แต่ละประเทศแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ   ส าหรับ
ประเทศไทย ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศเขา้มาตั้งสาขาในประเทศไทยในช่วงแรกระหวา่งปี 
2431-2484 โดยมุ่งด าเนินการให้เครดิตเพื่อส่งออกและน าเขา้ ตลอดจนการส่งเงินกลบั
ประเทศตน้สังกดั เน่ืองจากในขณะนั้นการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ทยไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกบัยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัการจ ากดัการเปิดของสาขาธนาคาร
พาณิชยใ์นต่างประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553) 

ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา สถาบันการเงินถือเป็นสถาบันท่ีมีบทบาทสูงมาก 
เน่ืองจากเป็นสถาบันท่ีมีการรับฝากเงินจากประชาชนและน าเงินไปปล่อยกู้ในระบบ
เศรษฐกิจท าให้เกิดการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชยจึ์งถือว่ามีบทบาทส าคญั
อย่างมากในประเทศไทยเพราะเป็นสถาบนัท่ีปล่อยกูสิ้นเช่ือต่างๆให้กบับุคคลทัว่ไปและ
นกัธุรกิจท่ีตอ้งการลงทุน ส าหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ได้
เขา้มาด าเนินการสาขาในกรุงเทพมหานครนานกวา่ 111 ปี โดยเขา้กบัธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดนครธนเม่ือเดือนตุลาคม 2548  และเปล่ียนช่ือเป็น “ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)”  ซ่ึงธนาคารฯ มีธุรกิจหลกัเป็นบุคคลธนกิจและสถาบนัธนกิจ
ท่ีไดรั้บความเช่ือถือและความไวว้างใจจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดเครือข่ายการท างานและเป็น
องคก์รท่ีด าเนินกิจการ  ภายใตก้ฎบรรษทัภิบาล รวมทั้งยงัเป็นองค์กรท่ีมีความมุ่งมัน่และ
สร้างสรรคส่ิ์งดีๆ ใหแ้ก่ชุมชนในประเทศไทย (ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน),  2556) 

การด าเนินธุรกิจของธนาคารต่างๆ ในปัจจุบนัเร่ิมมีการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ท าให้
ธนาคารต่างๆ ต่างคิดหากลยุทธ์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินให้มีความ
ทนัสมยั รวดเร็ว และคุม้ค่าในสายตาของลูกคา้มากข้ึนเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกคา้ให้มาใชบ้ริการ  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ก็เช่นกนั ซ่ึงเป็นธนาคารต่างชาติ
ขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานท่ีมีการพฒันาแนวทางการเพิ่มมูลค่าในบริการท่ีน าเสนอ
แก่ลูกคา้ ประกอบกบัความไดเ้ปรียบจากการมีตราสินคา้ในระดบัสากลท่ีมีเครือข่ายขนาด
ใหญ่ทัว่โลกท่ีสามารถใชเ้ป็นจุดแข็งในการแข่งขนัไดเ้ช่นกนั และดว้ยความแข็งแกร่งดา้น
เงินทุนของธนาคารฯ จึงท าให้ธนาคารฯ สามารถพฒันารูปแบบการให้บริการไดโ้ดยง่าย 
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ทั้งน้ี ในช่วงคร่ึงปีแรกส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มธนาคารฯ มีสินทรัพยร์วม 
649,957 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐและมีส่วนของทุนรวม 54,650 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (Standard 
Chartered PLC., 2013) 

ดว้ยเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัและมีความสนใจ
ในการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ     ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ไม่เวน้แมแ้ต่ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมี
ความแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละรายก็มีแนวโนม้ท่ีจะมีระดบัความพึงพอใจในบริการของ
ธนาคารแตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการหรือ 
7P’s เน่ืองจากองค์ประกอบในแต่ละดา้นมีความส าคญัต่อการน าเสนอคุณค่าบริการของ
ธนาคารฯ ร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และ
ความไวว้างใจในตราสินค้า ซ่ึงผูว้ิจยัคาดว่าปัจจยัดังกล่าวน้ีจะมีความสัมพนัธ์กันอย่าง
ใกลชิ้ดในการสร้างความพึงพอใจดงักล่าว เน่ืองดว้ยหากลูกคา้รับรู้ไดถึ้งภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
ตราสินคา้ของธนาคารฯ ก็ยอ่มไวว้างใจในตราสินคา้และเลือกใชบ้ริการของธนาคารฯ ได้
โดยสะดวก มีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในท่ีสุด  โดยผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผล
การศึกษาท่ีได้ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ประกอบการวางแผนพฒันา
เชิงกลยทุธ์ต่างๆ ของธนาคารฯ ต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างกนัของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. ปัจจัยด้านตราสินค้า  มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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กรอบแนวความคดิ 
ตัวแปรอสิระ (X) Independent  Variables ตัวแปรตาม (Y) Dependent  Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงความแตกต่างของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านตราสินคา้ ท่ีมีต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
แนวคิด  ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาดบริการ ภาพลกัษณ์  และความไวว้างใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

ประชากรศาสตร์ 
6. อาย ุ
7. เพศ 
8. สถานภาพสมรส 
9. ระดบัการศึกษา 
10. อาชีพ 
11. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยอืน่ ๆ 
1.  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
2.  ความไวว้างใจในตราสินคา้  

 
 

ความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 
5. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
6. ดา้นราคา 
7. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
8. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
9. ดา้นบุคลากร 
10. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
11. ดา้นกระบวนการ 
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ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) (2556) ธนาคารฯ มีสัญชาติ
ดั้งเดิมของประเทศองักฤษโดยมีส านกังานใหญ่อยู่ในกรุงลอนดอนและเขา้มาด าเนินการ
สาขาในกรุงเทพมหานครนานกวา่ 111 ปี โดยเขา้กบัธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน
เม่ือเดือนตุลาคม 2548  และเปล่ียนช่ือเป็นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

เจฌิญา อติชาติมณี (2552) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2547) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็น
เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมไดท่ี้ธุรกิจตอ้งใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 4 
ประการ หรือ 4P’s 

Lovelock and Wirtz (2007) ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีองค์ประกอบ 
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

กิตติศกัด์ิ หาญกลา้ (2552) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยีห่อ้หน่ึงหรือตราใดตราหน่ึงหรือเคร่ืองหมายการคา้ใดเคร่ืองหมาย
การค้าหน่ึง ส่วนมากมักจะใช้ในด้านการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย เช่น การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงมีมากมายหลายยี่ห้อวางขายอยูใ่นตลาด 
ผูซ้ื้อท่ีมีภาพลกัษณ์ตราสินคา้ท่ีดีต่อยีห่อ้ใดก็มกัมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือยีห่อ้นั้นๆ 

Rotter (1971 อา้งถึงในกุลเชษฐ วฒันผล, 2556: 531) ความไวว้างใจเป็นความ

คาดหวงัต่อบุคคลท่ีน่าเช่ือถือทั้งค  าพูด การกระท า ค  ามั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้

ขอ้ความของบุคคลหรือกลุ่มท่ีท าใหเ้กิดความไวว้างใจ 

Powell (อา้งถึงในปรุง โกมารทตัและคณะ, 2536) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ของบุคคลจากประสบการณ์ท่ีพบหรือท่ีไดต้อบสนอง  โดยความพึงพอใจเป็นความสุขท่ี
เกิดข้ึนหากความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองจนเกิดความสมดุล กล่าวคือ ความ
พึงพอใจเป็นสภาพอารมณ์ความรู้สึกดา้นบวกของบุคคล 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั
และใชก้ารเก็บขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
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จ ากดั (มหาชน)  สาขาในกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป  ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ลูกคา้ทุกประเภทบญัชีของธนาคารฯ ทุกสาขาในเขตกรุงเทพมหานครมี
จ านวน 100,724 ราย  จึงใชสู้ตรของ Taro Yamane ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
และท าการศึกษากบั 400 ตวัอยา่ง และไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอยา่งทั้งแบบ
เจาะจงและแบบตามโควตาจากการเลือกสาขาของธนาคารเป็นพื้นท่ีใช้ศึกษา จ านวน 11 
สาขา รวมส านักงานใหญ่ท่ีถนนสาทร รวมเป็น 12 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามสุ่มเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบพบโดยบงัเอิญในช่วงเดือนตุลาคม 2556 แห่งละ 35 ชุดเท่ากนั แต่
เลือกใช้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แยกเป็น 8 แห่งๆ ละ 33 ตวัอย่างและ 4 แห่งๆ ละ 34 
ตวัอยา่ง  

แบบสอบถาม 1 ชุดมี 5 ส่วน แยกเป็นส่วนท่ี 1-4 เป็นค าถามปลายปิดและส่วนท่ี 5 
เป็นค าถมปลายเปิด ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มี
ลกัษณะเป็นค าถามแบบท่ีมีหลายตวัเลือกให้เลือกตอบท่ีมีมาตรวดัเป็นนามบญัญติัและ
แบบเรียงล าดบั ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการให้บริการ ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความไวว้างใจ
ในตราสินคา้ และระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงส่วนท่ี 2-4 ลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเพื่อ
แสดงความคิดเห็น 5 ระดบัโดยมีมาตรวดัเป็นอนัตรภาคชั้น 

ในการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั ไดน้ าแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด
เก็บข้อมูลมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาซส าหรับ
แบบสอบถามประเภทขอ้มูลอนัตภาคชั้นในส่วน 2-4  ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.964, 0.886 และ 
0.937 ตามล าดับ และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละเพื่อใช้พรรณนา
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง และใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อใช้
พรรณนาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจยัอ่ืนๆ และ
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช ้t – Test  และ F – Test  เปรียบความแตกต่างของ
ประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และใช ้Multiple  Regression  Analysis ทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) และปัจจยัดา้นตราสินคา้ กบัความพึงพอใจ
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ของผูใ้ชบ้ริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ ระดบัความคลาด
เคล่ือนท่ีร้อยละ 5  (0.05) 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 36 – 40 ปี จ  านวน 159 คน คิดเป็นร้อย

ละ 39.8 เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 มีสถานภาพสมรส จ านวน 239 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.0 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 และมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001-30,000 บาท จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0  

2. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน

ผลิตภณัฑ์กบัปัจจยัด้านธนาคารมีบริการท่ีหลากหลายให้เลือกใช้ได้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.335) ดา้นราคากบัปัจจยัดา้นการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมถูกกว่าสถาบนัการเงินอ่ืนๆ 
ในเชิงเปรียบเทียบมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.888) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัปัจจยัดา้น
ความหลากหลายของประเภทช่องทางการใช้บริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.890) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดกบัปัจจยัดา้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.885) 
ดา้นบุคลากรกบัปัจจยัดา้นทกัษะความรู้ของพนกังานให้บริการท่ีสามารถช่วยแกไ้ขปัญหา
และสนองตอบตามท่ีตอ้งการไดม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.883) ดา้นลกัษณะทางกายภาพกบั
ปัจจยัดา้นเคร่ืองแต่งกายของพนกังานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.823) และดา้นกระบวนการกบัปัจจยัดา้นการให้บริการมีความถูกตอ้งแม่นย  า 
โปร่งใส และเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย 4.853) 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านตราสินค้า 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในปัจจยัด้านตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตรา

สินค้ากับปัจจัยด้านตราสินค้าของธนาคารต่างชาติท่ีมีรากฐานท่ีแข็งแกร่งมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.885) และดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้กบัปัจจยัดา้นตราสินคา้ช่วยยืนยนัถึง
ค ามัน่สัญญาท่ีมัน่ใจไดว้า่จะไมท่ าใหผ้ดิหวงัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.880) 
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4. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ 
เตอร์ด(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) กบัความพึงพอใจในความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.990) 

5. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
กลุ่มตวัอย่างให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในด้านผลิตภณัฑ์ โดยธนาคารควรมุ่งเน้น

บญัชีบุคคลมากข้ึนจากการเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาทัว่ไปสามารถเขา้ถึงบริการได้
โดยง่าย  ดา้นราคา โดยธนาคารควรก าหนดอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้
ใกลเ้คียงหรือเป็นมาตรฐานเดียวกบัธนาคารไทยทัว่ไป ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดย
ธนาคารควรขยายสาขามากข้ึนเพื่อสามารถใหบ้ริการไดท้ัว่ถึงมากข้ึน และควรส่งเสริมการ
ใช้บริการผ่านทางออนไลน์ท่ีเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  ด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยธนาคารควรพิจารณาปรับอตัราดอกเบ้ียเพื่อจูงใจการใชบ้ริการมากข้ึน ควร
โฆษณาและประสัมพนัธ์ออกส่ือต่างๆ มากข้ึนและต่อเน่ือง ท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้
และจดใจไดต้ลอดเวลา และควรสนบัสนุนการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ให้เป็นรูปธรรมมาก
ข้ึน ดา้นบุคลากร โดยพนกังานของธนาคารควรไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการให้บริการมา
เป็นอยา่งดี และไม่ควรเลือกปฏิบติัหรือเลือกให้บริการลูกคา้ชาวต่างชาติหรือลูกคา้ประจ า
รายใหญ่เป็นพิเศษ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยสถานท่ีทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
ควรแลดูแลว้มีความปลอดภยัและสร้างความไวว้างใจในการใชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี และ
ธนาคารควรจดัพื้นท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  ดา้นกระบวนการ โดย
ธนาคารน าจุดแขง็ในการใหบ้ริการของธนาคารต่างๆ มาปรับใชก้บับริการของธนาคารดว้ย 
เช่น การเบิกถอนเงินท่ีเคา้น์เตอร์โดยเจา้ของบญัชีท่ีสาขาของเจา้ของบญัชี ซ่ึงไม่ตอ้งกรอก
ใบฝากหรือถอนเงินส าหรับอ านวยความสะดวกในการใชบ้ริการ เป็นตน้   ดา้นภาพลกัษณ์
ตราสินคา้ โดยธนาคารควรสร้างจุดเด่นผา่นตราสินคา้และผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธนาคารให้
มีความโดดเด่นและจดจ าง่าย ทั้งรูปแบบ ลวดลาย และสีสัน เช่น สมุดบญัชีธนาคาร สมุด
เช็คธนาคาร และอ่ืนๆ เป็นตน้  และดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ โดยธนาคารน าจุดแข็ง
จากตราสินคา้ระดบัโลกท่ีไดรั้บความไวว้างใจมาส่งเสริมการใชบ้ริการของลูกคา้ระดับพรี
เม่ียมใหม้ากข้ึน 
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6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในบริการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร ยกเวน้ ด้านผลิตภณัฑ์ ลกัษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  และปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้และความไวว้างใจใน
ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(ค่าคงท่ี) 0.402 0.082  4.878 0.000   
ผลิตภณัฑ ์ -0.002 0.005 -0.005 -0.321 0.748 0.923 1.084 
ราคา 0.102 0.027 0.122 3.748 0.000 0.195 5.120 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.218 0.031 0.261 6.966 0.000 0.147 6.799 
การส่งเสริมการตลาด 0.159 0.036 0.141 4.411 0.000 0.203 4.930 
บุคลากร 0.193 0.024 0.238 8.080 0.000 0.237 4.211 
ลกัษณะทางกายภาพ 0.029 0.018 0.040 1.592 0.112 0.320 3.122 
กระบวนการ -0.026 0.023 -0.027 -1.143 0.254 0.362 2.762 
ภาพลกัษณ์ 0.099 0.028 0.117 3.583 0.000 0.193 5.180 
ความไวว้างใจ 0.150 0.027 0.177 5.674 0.000 0.213 4.701 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงวา่ส่วนประสมการตลาดบริการดา้นราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร และปัจจยัดา้นตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้ และความไวว้างใจในตราสินคา้มีความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต
อร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ ความสามารถในการพยากรณ์ท่ีร้อยละ 92 
 
 
 



54 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั ผลลพัธ์ 

ประชากรศาสตร์ 

1.  อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 
2.  เพศ t-Test 0.229 ปฏิเสธ 

3.  สถานภาพสมรส F-Test 0.003 ยอมรับ 

4. ระดบัการศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

5. อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 
6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 

1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA 0.748 ปฏิเสธ 

2.  ดา้นราคา MRA 0.000 ยอมรับ 
3.   ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.000 ยอมรับ 

4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA 0.000 ยอมรับ 

5.   ดา้นบุคลากร MRA 0.000 ยอมรับ 

6.   ดา้นลกัษณะทางกายภาพ MRA 0.112 ปฏิเสธ 
7.  ดา้นกระบวนการ MRA 0.254 ปฏิเสธ 

ปัจจัยด้านตราสินค้า 

1.  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

2.  ความไวว้างใจในตราสินคา้  MRA 0.000 ยอมรับ 
 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงว่าตวัแปรส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจใน
บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากัด (มหาชน) ยกเวน้ ปัจจยัด้านเพศ 
ผลิตภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
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 Modified Model 

  ตัวแปรอสิระ (X) Independent  Variables          ตัวแปรตาม (Y) Dependent  Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
กุลธิดา เสงคิสิริ (2552) ท่ีพบวา่อายุและรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อการใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ ดอน
เมืองแตกต่างกนั  

อนนัต ์ ช่างแกะ (2552) พบวา่ เพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในบริการธนาคาร
ออมสินสาขาสกลนคร จงัหวดัสกลนคร โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่อายุและการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาสกลนคร จงัหวดั
สกลนครแตกต่างกนั 

สราวุธ บุญเก้ือ (2553) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ช่องทาง
ให้บริการ และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัชยัภูมิ 

ประชากรศาสตร์ 
1. อาย ุ
2. สถานภาพสมรส 
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยอืน่ ๆ 
1.  ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 
2.  ความไวว้างใจในตราสินคา้  

 
 

ความพงึพอใจของผู้มาใช้บริการ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) 
1. ดา้นราคา 
2. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
3. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
4. ดา้นบุคลากร 
 

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=กุลธิดา%20เสงคิสิริ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=อนันต์%20%20%20%20ช่างแกะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=สราวุธ%20%20บุญเกื้อ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พชัรา เผือกหนู (2553) พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ตัรเครดิตของธนาคารพาณิชยต่์างชาติ  

ณัฏฐ์ณิฌา สุวรรณรงค์ (2555) พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้
จ  ากดั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจยัทางการตลาดท่ีทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ควรเอาใจใส่ในดา้นต่างๆ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดจากการใชบ้ริการมากเป็น
พิเศษ ดงัน้ี 

บริการและช่องทางการใช้บริการท่ีหลากหลาย โดยเปิดโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของบุคคลธรรมดาทัว่ไปมากข้ึน 

การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมถูกกว่าสถาบนัการเงินอ่ืนๆ  หรืออย่างน้อยก็ควร
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ใกล้เคียงหรือเป็นมาตรฐานเดียวกับ
ธนาคารไทยทัว่ไป 

การขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มสาขาท าใหส้ามารถใหบ้ริการไดท้ัว่ถึงมากข้ึน 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้และจดใจได้

ตลอดเวลา ร่วมกบัการปรับอตัราดอกเบ้ียเพื่อจูงใจการใช้บริการมากข้ึนและการบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์ใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน 

การมุ่งเน้นทกัษะความรู้ของพนกังานให้บริการและเคร่ืองแต่งกายของพนกังาน 
รวมถึงการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค ไม่แบ่งชนชั้นหรือสัญชาติของลูกคา้ 

สถานท่ีทั้งภายในและภายนอกธนาคารควรแลดูแล้วมีความปลอดภยัและสร้าง
ความไวว้างใจในการใชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี และการจดัพื้นท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

ความถูกต้องแม่นย  า ความโปร่งใส ความน่าเช่ือถือ ความสะดวก และความ
รวดเร็วของบริการ ร่วมกบัการน าจุดแข็งในการให้บริการของธนาคารต่างๆ มาปรับใชก้บั
บริการของธนาคารดว้ย 

โดยธนาคารฯ ควรรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการต่างๆ ดงักล่าวน้ีท าให้ลูกคา้

เกิดความพึงพอใจและภกัดีต่อตราสินคา้อยา่งต่อเน่ือง  
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2. ตราสินคา้ท่ีเขม้แข็งช่วยเสริมสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยเฉพาะ
ธุรกิจสถาบนัการเงินอย่างเช่นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ท่ี
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้แสดงถึงรากฐานท่ีแข็งแกร่งของธนาคารฯ และการให้ค  ามัน่
สัญญาต่อผูใ้ช้บริการ ธนาคารฯ จึงตอ้งด าเนินทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
ธนาคารฯ ให้เพิ่มสูงข้ึนตลอดเวลา โดยเฉพาะการสร้างความโดดเด่นและความไวว้างใจ
ผา่นตราสินคา้และผลิตภณัฑต่์างๆ ของธนาคารใหเ้กิดการจดจ าไดโ้ดยง่าย 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ เพศ ผลิตภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในบริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) โดยไม่มีความสอดคลอ้งกบัหลายผลการศึกษา ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควร
ท าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติมเช่นกนั 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาถึงรายละเอียดในเชิงลึกเพิ่มเติม  โดยใช้
เคร่ืองมือวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืนควบคู่กนัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน  
บรรณานุกรม 
กุลเชษฐ วฒันผล. “ความไว้วางใจต่อการซ้ือประกนัชีวติธนาคารไทยพาณชิย์ของผู้สูงอายุ

วยัเกษียณในเขตบางคอแหลม.” วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 
ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน  2556. 

กุลธิดา เสงคิสิริ. “ความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อการใช้บริการธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั 
(มหาชน) กรณีศึกษา สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง.” วทิยานิพนธ์การจดัการ
โครงการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2552. 

กิตติศกัด์ิ หาญกลา้. เครือข่ายประชาสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ขององค์กร. เอกสารอา้งอิง, 
สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 2552  เข้าถึงได้จาก  
http://radiothailand.prd.go.th  

เจฌิญา อติชาติมณี. “การรับรู้ภาพลกัษณ์ของผลติภัณฑ์เคร่ืองสาอางประเภทแป้งทาหน้า
ของผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 20-35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้
อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรังสิต, 
2552. 

ณฏัฐณิ์ฌา สุวรรณรงค.์ “ความพงึพอใจในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต
ของบริษัทหลกัทรัพย์เคท ีซีมิโก้ จ ากดั.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตร

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=กุลธิดา%20เสงคิสิริ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=การจัดการโครงการ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=การจัดการโครงการ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://radiothailand.prd.go.th/


58 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป มหาวทิยาลยัรังสิต, 
2555 

ปรุง โกมารทตัและคณะ. “ทศันคติและความพงึพอใจในการซ้ือทรายของลูกค้า.” วารสาร
ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน ปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 3, 
กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันา, 2536 

พชัรา เผือกหนู. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคารพาณชิย์ต่างชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับนกับริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553   

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. ศัพท์การบริหารธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: ไดมอน อิน บิสสิ
เน็ต เวร์ิล, 2547 

สราวธุ บุญเก้ือ. “ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้ส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการ
ใช้บริการธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจังหวดัชัยภูม.ิ” วทิยานิพนธ์
สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ, 2553 

อนนัต ์ช่างแกะ. “ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินสาขาสกลนคร จังหวดั
สกลนคร.”  วทิยานิพนธ์ยทุธศาสตร์การพฒันา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุบลราชธานี, 2552 

Lovelock, C. and Wirtz, J. Service Marketing: People, Technology, Strategy. 6th 
Edition, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน). ข้อมูลธนาคาร. ออนไลน์, 2556 
เข้าถึงได้จาก http://www.standardchartered.co.th 

 

 

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Mark/Arsom_S.pdf
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=สราวุธ%20%20บุญเกื้อ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=การจัดการทั่วไป&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=อนันต์%20%20%20%20ช่างแกะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=ยุทธศาสตร์การพัฒนา&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://www.standardchartered.co.th/

