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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปริมาณนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้า จำนวน 391 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มลูกค้าบุคคล ตามลำดับ  เมื่อ
จำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม มากเป็นลำดับที่ 1 
ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังพบว่าลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ที่มีปัจจัยสว่น
บุคคล ด้านประเภท อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนและระยะเวลาการเป็นลกูค้าต่างกัน ได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ที่มีพฤติกรรม ด้านเหตุผล ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลา 
ประเภทของบริการ ความคาดหวัง ความถี่ในการซื้อและมูลค่าต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย คือ การบริหารปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการใหอ้ยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
ย่อมจะมีผลอย่างยิ่งยวดต่อพฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อ
ธนาคารในการกำหนดกลยุทธ์การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า     
คำสำคัญ: พฤติกรรมของลูกค้า, การตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  
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Abstract 
 The main objective of this quantitative research was to study the behaviors of customers 
on making a purchase decision of financial products of the Siam Commercial Bank Public Company 
Limited, Hat Surin branch (Phuket). Questionnaire was used as the data collection instrument with 
the sample group consisted of 391 customers. Statistics used for the analysis included frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The finding revealed that an overall of the 
service marketing mix factors affecting SMEs, Corporate and Personal, respectively. The process 
factor affecting a purchase decision of financial product of 3-customer group and product factor 
was as number two. Moreover, the study showed that different of demographic data regarding 
group, age, educational level, occupation, average income per month and time period of being as 
a customer were influencing the service marketing mix factors affecting a purchase decision of 
financial product at the statistical significant difference level of 0.05. In addition, the findings 
showed that different of behavior data regarding reason, frequency of use, time period, type, 
expectation, purchase frequency and value were influencing the service marketing mix factors 
affecting a purchase decision of financial product at the statistical significant difference level of 
0.05. The recommendations revealed that a good management of service marketing mix factors 
influencing a purchase decision of financial product and beneficial to plan the financial product 
strategic based on customer behavior.    
Keyword: Behavior of customer, Purchase decision, Financial product  
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1. บทนำ 
 ธุรกิจธนาคารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญเนื่องจากมีส่วนแบ่งทางการตลาดและมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและในต่างประเทศ (กิ่งมณี อินทะรังสี, 2558: 19) จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 ได้ระบุว่าธนาคารพาณิชย์มีผล
ประกอบการและขีดความสามารถการทำกำไรในเกณฑ์ดี แต่สัดส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เฉลี่ยสูง 
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการโอนเงินและชำระเงินอยู่ในเกณฑ์สูง ปริมาณการใช้บริการชำระอิเล็กทรอนิกส์และ
จำนวนเครื่องรับบัตรยังอยู่ในระดับต่ำกว่ามาเลเซียและสงิคโปร์ นอกจากน้ี การแข่งขันในระบบธนาคารยังกระจุกตัว
ในการให้บริการธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่การให้บริการแก่ธุรกิจกลุ่ม SMEs ยังไม่ทั่วถึงหรือมีค่าใช้บริการสูง การ
พัฒนาบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FinTech) ทำให้ต้นทุนในการให้บริการทาง
การเงินต่ำลงกว่าการบริการในรูปแบบเดิม รวมถึงการเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ ้นของเงินตราเสมือนจริง (Virtual 
Currency) ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อภาคการเงินทั้งทางด้านการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงิน รวมถึงความท้าทายในการดำเนินนโยบายการเงิน 
การบริหารจัดการค่าเงิน ตลอดจนการกำกับดูแลเพื่อรองรับธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ ้น (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 40) การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ลูกค้า
ของธนาคารจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาข้างต้น ทั้งเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธนาคารและยังเป็น
การกระจายช่องทางการลงทุนและการบริการไปสู่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งนักลงทุนรายใหญ่ วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาด
ย่อย กลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) และผู้มีรายได้น้อย เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการให้บริการทางการเงิน (เขมมารี 
รักษ์ชูชีพ, 2556: 31)  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีสาขา
ทั้งสิ้น 1270 สาขา ถือได้ว่าเป็นธนาคารที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ครองแชมป์
ธนาคารแห่งปี 2560 ในการจัดอันดับ BANK OF THE YEAR 2017 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสร้างผล
ประกอบการในปี 2559 ได้อย่างโดดเด่น มีกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับที่ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ ถึง 47 ,612.23 
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเพิ่มขึ้น ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพ 
(NPL) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.67 จากการปรับตัวที่ดีขึ้นของคุณภาพสินเช่ือกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ส่วนลูกค้าเอสเอ็ม
อี และลูกค้า NPL เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ นอกจากนี้จากนี้ยังมีอัตรากำไรสุทธิ 
(NET PROFIT MARGIN) สูงเป็นอันดับ 1 ท่ีร้อยละ 29.02 อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงเป็นอนัดับ
ที่ 1 ท่ีร้อยละ 14.84 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ในอันดับ 2 ที่ร้อยละ 2.08 นอกจากน้ี ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยังได้เพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อมอบคุณค่าสูงสุดให้ลูกค้า โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น สร้างความแตกต่างในการแข่งขันของผลิตภัณฑแ์ต่ละ
ประเภทและลดเวลาในการพัฒนาเพื่อทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีของธนาคาร อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
ความสามารถของธนาคารให้ตอบสนองต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา  
สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สามารถจำแนกตามประเภทของกลุ่มลูกค้า
ดังนี้ (1) กลุ่มลูกค้าบุคคล  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกัน ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต 
รับชำระเงินและเติมเงิน ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการโอนเงินในประเทศ บริการเงินโอนต่างประเทศ 
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แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช็ค บริการตู้นิรภัย (2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจ สินเช่ือเพื่อลูกค้าธุรกิจ เรียกเก็บและชำระ
เงิน การค้าต่างประเทศและเงินโอน การลงทุนและประกัน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารออนไลน์เพื่อ
ธุรกิจ เงินฝากสำหรับธุรกิจ SCB SME Business Buddy Account ธนาคารทางโทรศัพท์เพื่อธุรกิจ และ (3) กลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อธุรกิจ เรียกเก็บและชำระเงิน การค้าต่างประเทศและเงินโอน การลงทุน บริการอื่นๆ 
ทีมตามประเภทอุตสาหกรรม สำนักงานต่างประเทศ (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2561)  

ทว่ายอดการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) 
ในปี 2561-2562 ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดและไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างในการให้บริการทางการเงินให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จากประเด็นดังกล่าวทำให้ผู ้วิจัยเกิดความสนใจศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) โดยจำแนกลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าธุรกิจและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ หรือ Marketing Mixed-Factors (7Ps) ซึ่งเป็นการจัดการทางการตลาดของการบริการแบบผสมผสานหรือ
บูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price)  ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) ปัจจัยด้านพนักงาน(People) ปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) นำมาซึ่งการปรับปรุง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการให้ตอบสนองตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อันจะมีผล
ต่อการเพิ่มยอดการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต)    
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต)   
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย โดยแบ่งตามหัวข้อดังต่อไปนี้   
 3.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต)  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของประเทศ ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 
1,270 สาขา ถือได้ว่าเป็นธนาคารที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยและยังครองแชมป์ธนาคารแห่งปี 2560 ในการ
จัดอันดับ BANK OF THE YEAR 2017 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสร้างผลประกอบการในปี 2559 ได้อย่าง
โดดเด่น มีกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับที่ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ ถึง 47 ,612.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเพิ่มขึ้น ในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) มีที่ตั้งอยู่
ที ่8/70 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ให้บริการแก่ลกูค้ากลุม่ต่างๆ ดังนี้ 
(1) กลุ่มลูกค้าบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกัน ผลิตภัณฑ์บัตรเครดติ รับชำระ
เงินและเติมเงิน ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการโอนเงินในประเทศ บริการเงินโอนต่างประเทศ แลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เช็ค บริการตู้นิรภัย (2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจ สินเช่ือเพื่อลูกค้าธุรกิจ เรียกเก็บและชำระเงิน การค้า



 

 

PO
ST

ER
  1

16
1 

ต่างประเทศและเงินโอน การลงทุนและประกัน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ เงินฝาก
สำหรับธุรกิจ SCB SME Business Buddy Account ธนาคารทางโทรศัพท์เพ่ือธุรกิจ (3) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
สินเชื ่อธุรกิจ เรียกเก็บและชำระเงิน การค้าต่างประเทศและเงินโอน การลงทุน บริการอื่นๆ ทีมตามประเภท
อุตสาหกรรม สำนักงานต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีบริการอื่นๆ ของธนาคาร ได้แก่ (1) บริการเงินฝาก ได้แก่ เงิน
ฝากออมทรัพย์ มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเก็บออมเงินฝากแบบประจำมีกำหนดแน่นอน ให้เจ้าของเงิน
ทวงถามผู้ฝาก จะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาและตามที่ธนาคารกำหนดไว้ เช่น 3, 6, 12 เดือน หรือเงินฝากกระแส
รายวัน มีการจ่ายเงินแก่เจ้าของเงินทวงถามได้ทุกเมื่อ ผู้ฝากจะได้สมุดเช็ค แต่จะไม่ได้รับดอ กเบี้ยจากเงินฝาก 
รวมถึงฝากเผื่อเรียก การจ่ายเงินแก่เจ้าของเงินเมื่อไรก็ตามที่ทวงถาม และเงินฝากประเภทอ่ืนๆ เป็นเงินฝากที่ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของธนาคาร หรือกลยุทธ์ในด้านการส่งเสริมด้านการตลาดของธนาคาร (2) บริการเงินกู้ ได้แก่ การ
เบิกเงินเกินบัญช ีการใช้เงินกู้ระยะสั้น-ระยะยาว ต้องตกลงกับธนาคารโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการชำระเงิน อาจ
ทำได้โดยการผ่อนชำระเป็นงวดๆ การรับซื้อลดตั๋ว เมื่อผู้ส่งตั๋วมีความประสงค์จะใช้เงินก่อนตั๋วนั้นถึงกำหนดเวลา  
การรับรองตั๋ว หมายถึง การรับรองจากธนาคารว่าผู้ทรงตั๋วจะได้รับเงินแน่นอน หรือการอาวัล หมายถึง การที่
ธนาคารรับประกันการจ่ายเงินแทนเจ้าของตั๋วทั้งหมดหรือบางส่วน (3) บริการด้านการต่างประเทศ ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดต่างประเทศ การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 
(Letter of Credit) การส่งสินค้า L/C จะช่วยให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ที่นิยมใช้กันแพร่หลายมี 2 ชนิด 
คือ เลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนได้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ได้ทุกเวลา แต่ต้อง
ก่อนที่จะมีการรับซื้อเอกสารนั้น และเลตเตอร์ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ ธนาคารผู้เปิด L/C มีพันธะผกูพัน  
แน่นอน ตาม L/C ที่เปิดจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ได้นอกจากจะได้รับการยินยอม (4) บริการอื่นๆ ได้แก่ การใช้
บริการบัตรเครดิต การใช้บริการเงินด่วนทางเครื่องเอทีเอ็ม การให้บริการคุ้มครองอุบัติเหตุ การให้บริการเช่าตู้นิรภัย 
การให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า การรับชำระภาษีเงินได้ประจำปี การโอนเงิน
ระหว่างธนาคารในท้องถิ่นและระหว่างประเทศ การเรียกเก็บเงิน เช็ค ดราฟต์ และตราสารทางการเงินท่ีครบกำหนด
ให้แก่ลูกค้า การบริการเช็คของขวัญ รวมถึงการเป็นผู้จัดการมรดก การให้คำแนะนำด้านการลงทุน การให้ข้อมูลทาง
เครดิต การออกใบค้ำประกันการซื้อขายและการเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน), 2561) 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มอีงค์ประกอบเบื้องต้น 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ (Product), 
ราคา (Price), การจัดจำหน่าย (Place), การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งถูกเรียกโดยย่อว่า 4Ps แต่สำหรับ
การตลาดของธุรกิจบริการนั้น จำเป็นต้องเพิ่มเติมด้านกลยุทธ์อื่นๆ ดังนี้ คือ ปัจจัยด้านพนักงาน(People) ปัจจัย
ด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) ซึ่งรวมเป็น 7Ps 
(สุนีย์ จุลอารีสุข, 2550) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจบริการอย่างผสมผสาน ดังที่สามารถเห็นได้ในงานการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ซึ ่งเป็นหลักคิดพื้นฐานของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์อาจจะอยู่ในรูปของสินค้าหรือ
บริการก็ได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายให้กับลูกค้าในที่นี้ คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (2) ปัจจัยด้านราคา หมายถึง 
คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินท่ีกำหนดออกมาเป็นราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (3) ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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ช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการผ่านธนาคารสาขา  การให้บริการยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ 
การให้บริการผ่านตัวแทนและการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  (4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง 
การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เช่น ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการ
ขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรงและการตลาดที่เป็นการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
การใช้บริการ (5) ปัจจัยด้านพนักงาน หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่ส่งมอบสินค้าและการให้บริการต่อผู้ใช้บริการให้
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ   (6) ปัจจัยด้านกระบวนการ หมายถึง ลำดับขั้นตอนในการส่งมอบสินค้าและ
บริการให้แก่ผู ้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ และการสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนแรก กระบวนการ
ให้บริการจะต้องมีความรวดเร็วและผิดพลาดน้อยที่สุด (7) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่ปรากฏ
ทางกายภาพและลักษณะที่ทำให้ผู ้ใช้บริการเกิดความมั่นใจ ปลอดภัย และช่วยส่งเสริมการตัดสินใจซื้อของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ การตกแต่งสถานที่ ลานจอดรถ ห้องน้ำ การ
ตกแต่ง เป็นต้น ดังนั้น ธุรกิจธนาคารจำเป็นจะต้องกำหนดส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสม เพราะในปัจจุบัน
กระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลูกค้า ล้วนขึ้นอยู่กับส่วนประสมการตลาดทั้งสิ้น ซึ่งเกิดจากการรับรู้
ของลูกค้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการและด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (Consumer Buying Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทำ
ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ (ปณิศา 
ลัญชานนท์, 2550: 30) โดยสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
หาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) จึงมีการเชื่อมโยงไปสู่ปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า ที่มีผลก่อให้เกิดพฤติกรรม
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ประเภทของลูกค้า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลา
การเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) จากนั้นจึงเชื่อมความสัมพันธ์ไปยังพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ได้แก่ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ วันที่นิยมใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ ช่วงเวลาใน
การใช้บริการ ประเภทของบริการ การใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความคาดหวังในการใช้บริการ ความถี่ในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินและมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อประเมินแนวโน้มของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน เป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการและลักษณะพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ 
 3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ  
 การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน ( Intangible Goods) ของธุรกิจ
ให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนำไปสู่ความพึงพอใจ
ได้ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2550: 15) การตลาดในยุคนีจ้ึงเน้นที่การให้บริการ เนื่องจากลูกค้ามีรายได้มากขึ้นและ
ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น ลูกค้าจึงเสาะแสวงหาสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น การบริการจึงเป็น
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เสมือนว่าการบริการเป็นผลิตภัณฑ์อีกสายหนึ่ง ดังนั้นการบริการจึงเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคด้วยการให้ประโยชน์เพิ่มขึ้นในสายตาของผู้ซื้อ ทำให้เกิดความรู้สึกแตกต่าง จากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจบริการโดยเชื่อมโยงไปสู่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) เพื่อนำมาใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบว่าธุรกิจธนาคารต้องอาศัยการส่งมอบบริการที่ดีและมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรง
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ตามความต้องการของลูกค้า ก่อให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตรงเวลา มีคุณภาพสม่ำเสมอ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอสูงสุด ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้เกิดความต้องการมาใช้บริการซ้ำและมีการบอกต่อ  
 3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 (1) วิโรจนี เอกะวิภาต (2551) ศึกษาวิจัย เรื่อง การเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลังไดร้ับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องให้บริการเงินด่วน (ATM) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มลูกค้าที่มีระยะเวลาการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารมากกว่า 5 ปี หรือกลุ่มลูกค้ารายเก่า 
และกลุ่มลูกค้าที่มีระยะเวลาการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารน้อยกว่า 5 ปีหรือกลุ่มลูกค้ารายใหม่ 
ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่าผู้ใช้บริการที่มีระยะเวลาในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินของธนาคารที่แตกต่างกัน(2) พรทิพา โตวิชัย (2551) ศึกษาวิจัย เรื่อง ทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของลูกค้าเงินฝากธนาคารไทยธนาคาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังพระราชบัญญัติ
สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีผลบังคับใช้ ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนมากที่สุด
เป็นเรื ่องอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ รูปแบบการลงทุนส่วนใหญ่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่ าเงินฝากภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน และรูปแบบการลงทุนมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ (3) กิ่งมณี อินทะ
รังษี (2558) ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลดหย่อนภาษีของ
ธนาคารกรุงไทย จังหวัดลำปาง ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเงินสำหรับลดหย่อน
ภาษี พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตลำดับที่หนึ่ง คือ ปัจจัยด้านสถานที่จัดจำหน่าย รองลงมา คือ 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัย
ด้านราคาและปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกองทุน RMF และ LTF 
ลำดับที่หนึ่ง คือ ปัจจัยด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านสถานที่จัดจำหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ  

3.6 กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทย

พาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต)” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีประชากรเป็นผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) ในปี พ.ศ.2561 
ประมาณ 18,000 คน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), 2561) ส่วนกลุ ่มตัวอย่าง ผู ้ว ิจัยได้ใช้สูตรของ 
Yamane/ ในการคำนวณ (ประคอง  กรรณสูต,  2548: 52-53) ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 391 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยจำแนกตามประเภทของกลุ่มลูกค้า สถานที่ในการเก็บ
ข้อมูล คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี ่(Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean:X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ค่าสถิติ t-
test และค่าสถิติ F-test (One Way ANOVA)    
 

5. สรุปผลการวิจัย       
 5.1 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ 
(ภูเก็ต) 

ผลการศึกษาโดยสรุป สามารถจำแนกตามกลุ่มลูกค้าได้ ดังนี้ 
 5.1.1 กลุ่มลูกค้าบุคคล  
 (1) กลุ่มลูกค้าบุคคลส่วนใหญ่เลือกใช้บริการธนาคารฯ เนื่องจากใกล้บ้านหรือที่ทำงาน คิดเป็น

ร้อยละ 25.3 (2) ใช้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ โดยคิดเป็นร้อยละ 63.9 (3) เดินทางมายังธนาคารฯ จำนวน 1-3 ครั้ง

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. ประเภทของลูกค้า 2. เพศ   
3. อาย ุ   4. ระดับการศึกษา  
5. อาชีพหลัก  6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
7. ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 

 

พฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสนิใจ 
ซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

1. เหตุผลในการใช้บริการ   
2. วันท่ีนิยมใช้บริการ 
3. ความถี่ในการใช้บริการ   
4. ช่วงเวลาในการใช้บริการ  
5. ประเภทของบริการ   
6. การใช้บริการผลิตภัณฑฯ์  
7. ความคาดหวัง   
8. ความถี่ในการซื้อผลิตภณัฑฯ์ 
9. มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) 

1. ด้านผลติภณัฑ์     
2. ด้านราคา  
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย   
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด  
5. ด้านพนักงาน     
6. ด้านกระบวนการ  
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ  
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ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.1 (4) นิยมใช้บริการธนาคารฯ ช่วงสาย คิดเป็นร้อยละ 22.8 (5) นิยมใช้บริการฝากหรือ
ถอนกับธนาคารฯ คิดเป็นร้อยละ 22.3  (6) สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดความคาดหวังในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินของธนาคารมากที่สุด คือ การจูงใจของอัตราดอกเบี้ยหรือเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 22.8 (7) มีความถี่ในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 46.0 และ (8) มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อปี คือ 
10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.9   

 5.1.2 กลุ่มลูกค้าธุรกิจ 
 กลุ่มลูกค้าธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้บริการธนาคารฯ เนื่องจากการให้บริการที่ประทับใจ คิดเป็น

ร้อยละ 8.7 (2) ใช้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ โดยคิดเป็นร้อยละ 25.6 (3) เดินทางมายังธนาคารฯ จำนวน 4-6 ครั้ง
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 17.1 (4) นิยมใช้บริการธนาคารฯ ช่วงบ่าย คิดเป็นร้อยละ 8.2 (5) นิยมใช้บริการเช็กกับ
ธนาคารฯ คิดเป็นร้อยละ 10.0 (6) สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดความคาดหวังในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
ธนาคารมากที่สุด คือ เพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 12.8 (7) มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ (8) มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีซื้อเฉลี่ยต่อปี คือ มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 17.1   

 5.1.3 กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่   
 กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการธนาคารฯ เนื่องจากการให้บริการที่ประทับใจ 

คิดเป็นร้อยละ 4.9 (2) ใช้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ โดยคิดเป็นร้อยละ 10.5 (3) เดินทางมายังธนาคารฯ จำนวน 1-
3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 4.1 (4) นิยมใช้บริการธนาคารฯ ช่วงสายๆ คิดเป็นร้อยละ 4.6 (5) นิยมใช้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารฯ คิดเป็นร้อยละ 2.8 (6) สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดความคาดหวังในการใช้
บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารมากที่สุด คือ การจูงใจของอัตราดอกเบี้ยหรือเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 2.0 
(7) มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกเดือน คิดเป็นร้อยละ 8.4 และ (8) มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซื้อ
เฉลี่ยต่อปี คือ มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.4   

5.2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
 ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มลูกค้าธุรกิจในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
และกลุ่มลูกค้าบุคคล ตามลำดับ เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าธุรกิจและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ มากเป็นลำดับที่ 1 ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ 
รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ดังรายละเอียดโดยสรุปในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยจำแนกตามกลุ่มลูกค้า 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยจำแนกตามกลุ่มลูกค้า 
กลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าธุรกจิ กลุ่มลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ด้านผลติภณัฑ์  4.14 0.67 มาก 4.44 0.47 มาก

ที่สุด 
4.28 0.64 มาก

ที่สุด 
2. ด้านราคา  3.58 0.63 มาก 4.08 0.64 มาก 3.70 0.70 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย 

3.75 0.54 มาก 4.01 0.56 มาก 3.80 0.56 มาก 

4. ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด  

3.83 0.50 มาก 3.98 0.49 มาก 3.85 0.49 มาก 

5. ด้านพนักงานบริการ 4.01 0.72 มาก 3.92 0.45 มาก 4.03 0.67 มาก 
6. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

3.80 0.60 มาก 4.40 0.65 มาก
ที่สุด 

4.02 0.67 มาก 

7. ด้านกระบวนการ
ให้บริการ  

4.14 0.47 มาก 4.67 0.40 มาก
ที่สุด 

4.36 0.51 มาก
ที่สุด 

ภาพรวม 3.89 0.42 มาก 4.21 0.33 มาก
ที่สุด 

4.01 0.41 มาก 

 

 5.3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยจำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของลูกค้า    
 ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่าลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประเภท อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคารต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ดัง
รายละเอียดโดยสรุปในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบรกิารต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดย
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า    

ปัจจัยส่วนบุคคลของลกูค้า 
ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
1. ประเภทของลูกค้า F= 23.60*  Sig.= .000 
2. เพศ t= -1.29  Sig.= .197 
3. อาย ุ F= 15.09* Sig.= .000 
4. ระดับการศึกษา F= 35.53* Sig.= .000 
5. อาชีพหลัก F= 2.63*  Sig.= .023 
6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน F= 28.09*  Sig.= .000 
7. ระยะเวลาการเป็นลูกค้า  t= -21.34*  Sig.= .000 

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 5.4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยจำแนกตาม
พฤติกรรมของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) 
 ผลการศึกษาโดยสรุป พบว่าลูกค้าที่มีพฤติกรรม ด้านเหตุผลในการใช้บริการ ความถี่ในการใช้บริการ 
ช่วงเวลาในการใช้บริการ ประเภทของบริการ ความคาดหวัง ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินและมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรายละเอียดโดยสรุปในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดย
จำแนกตามพฤติกรรมของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) 

พฤติกรรมของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) 

ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

1. เหตุผลในการใช้บริการ F= 19.08*  Sig.= .000 
2. ความถี่ในการใช้บริการ F= 54.40*  Sig.= .000 
3. ช่วงเวลาในการใช้บริการ  F= 12.17* Sig.= .000 
4. ประเภทของบริการ  F= 17.51*  Sig.= .000 
5. ความคาดหวัง F= 31.80*  Sig.= .000 
6. ความถี่ในการซื้อผลิตภณัฑ์ทางการเงิน F= 62.91*  Sig.= .000 
7. มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน F= 69.19* Sig.= .000 

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในการศึกษาวิจัย ดังนี ้
 6.1 ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาด
สุรินทร์ (ภูเก็ต) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มลูกค้าธุรกิจในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มลูกค้าบุคคล ตามลำดับ  เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าธุรกิจและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ มากเป็นลำดับที่ 1 ได้แก่ 
ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนานันทน์ เรืองสุข (2554) 
ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับส่วนประสมการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารนครหลวงไทย สาขาแหลมฉบัง  ผลการศึกษา
พบว่าส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า
สาเหตุที่ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินของลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) มากที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ 
รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ เนื ่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและปลอดภัยของ
กระบวนการให้บริการ มีการป้องกันข้อมูลลูกค้ารั่วไหลในการเข้าใช้กระบวนการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
รวมทั้งมีความสะดวกและรวดเร็วของกระบวนการให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครอบคลุมกับ
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ความต้องการ ทั้งผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกันผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์บัตร การรับ
ชำระและเติมเงิน ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริการบริหารเงินเพื่อธุรกิจ การค้าต่างประเทศและเงินโอน การ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบริการธุรกิจหลักทรัพย์สำนักงานต่างประเทศ วาณิชธนกิจ  บริการ SCB 
Business Collection บร ิการ SCB Business Promtpay บร ิการ SCB e-channel บร ิการ  Business Cash 
Management บริการ Trade Finance บริการ GIS Product for SMF และบริการโอนเงินในประเทศ ทำให้ลูกค้า
เกิดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร   
 6.2 ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคารแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการเพื่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของพรทิพา โตวิชัย (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ของลูกค้าเงินฝากธนาคารไทยธนาคาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากมผีล
บังคับใช้ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการลงทุนมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสว่น
ใหญ่ร้อยละ 87 มีอายุ 41 ปีขึ้นไป โดยเพศชายจะเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและระยะเวลาเก็บออมระหว่าง 6-20 
ปี ซึ่งนานกว่าเพศหญิง กลุ่มที่มีอายุน้อยจะเลือกระยะเวลาเก็บออมระหว่าง 6-20 ปี ซึ่งนานกว่าผู้ที่มีอายุมาก กลุ่ม
ที่มีการศึกษาสูงจะเลือกลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าและเลือกระยะเวลาเก็บออมระหว่าง 6-20 ปี ซึ่งนาน
กว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย กลุ่มที่มีอาชีพมั่นคงรายได้แน่นอนจะเลือกลงทุนแบบที่ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเช่ือ
ได้ และเลือกระยะเวลาเก็บออม 11-20 ปี ซึ่งนานกว่ากลุ่มที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือทำธุรกิจส่วนตัว 
กลุ่มที่มีรายได้สูงจะเลือกลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อย และยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของกิ่งมณี อินทะรังษี (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับ
ลดหย่อนภาษีของธนาคารกรุงไทย จังหวัดลำปาง ผลการศึกษาการทดสอบความแตกต่างในการให้ความสำคัญกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันชีวิตที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการให้
ความสำคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และสถานท่ีจัดจำหน่ายแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันจะ
มีการให้ความสำคัญในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ผลการศึกษาการทดสอบ
ความแตกต่างในการให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกองทุน RMF และ LTF ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการให้ความสำคัญในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ สถานท่ีจัดจำหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันจะมีการให้ความสำคัญในปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด กระบวนการให้บริการและลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน 
 6.3 ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ที่มีพฤติกรรม ด้านเหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการ ความถี่ใน
การเดินทางมาใช้บริการ ช่วงเวลาในการใช้บริการ ประเภทของบริการ ความคาดหวังในการใช้บริการ ความถี่ในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินและมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการเพื่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของชนานันทน์ เรืองสุข (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับส่วน
ประสมการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคาร
นครหลวงไทย สาขาแหลมฉบัง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อกับส่วนประสมการตลาดที่
ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต พบว่า ระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ จำนวนกรมธรรม์ 
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ช่วงเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ และผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิต มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมการตลาดที่
ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) น้อยที่สุด คือ ด้านพนักงานบริการ แสดงให้เห็นว่าลูกค้า
ในยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยตัวเองหรือพิจารณาจากปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการด้านอื่นๆ แทนการรับฟังข้อแนะนำจากพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อในปัจจุบันที่มองว่าพนักงาน
ธนาคารมักจะขายประกัน จึงทำให้เกิดความอคติต่อการรับฟังข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจของ
ธนาคาร แต่ทั้งนี้ อาจมีลูกค้าบางส่วนที่ใช้วิธีสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากพนักงานโดยตรง เมื่อข้อมูลที่ตน
ไปศึกษาด้วยตัวเองนั้นเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยขึ้น ดังนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) จึงควรฝึกฝนให้
พนักงานสามารถประเมินศักยภาพของลูกค้าได้ว่าลูกค้ารายใดที่มีแนวโน้มต้องการรับฟังข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
ธนาคารและลูกค้ารายใดที่มีแนวโน้มว่าจะปิดโอกาสในการรับฟัง ซึ่งอาจแก้ปัญหากับลูกค้ากลุ่มหลัง โดยการเสนอให้โบร
ชัวร์แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารแทน 
 7.2 จากผลการศึกษาพบว่าความเพียงพอของสถานที่จอดรถ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) 
เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น จึงควรมีการปรับแก้ปัญหาเกี่ยวกับความเพียงพอของสถานที่จอดรถ ซึ่งหากไม่
สามารถขยายที่จอดรถเพิ่มขึ้นได้ ควรใช้วิธีอื่นๆ เพื่อทุเลาปัญหาไปก่อน เช่น จับเวลาในการใช้บริการที่จอดรถของ
รถแต่ละคัน เพื่อให้เกิดการสลับสับเปลี่ยนในอัตราที่เหมาะสมและลดปัญหาการจอดรถทิ้งไว้ หรือคิดค่าบริการ
สำหรับรถที่จอดเกินระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น     
 7.3 จากผลการศึกษาพบว่าความสะดวกและรวดเร็วของกระบวนการให้บริการ ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ดังนั้น ธนาคารควรเร่งเสริมจุดเด่นในข้อน้ีเนื่องจากมีผลต่อการ
ใช้บริการ โดยพยายามทำให้กระบวนการให้บริการเร็วยิ่งกว่าความคาดหมายของลูกค้า เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในเชิงบวก
จากการมาใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น       
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและให้คำปรึกษาอย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณา
ตรวจสอบแนะนำจนงานวิจัยนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง     

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
ตลอดจนลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) ทุกท่าน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ทำให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลดำเนินไปได้ด้วยดี  

ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งด้านกำลังใจและกำลังกาย รวมทั้งช่วยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนงานวิจัยนีส้ำเร็จลุล่วง   

คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดามารดาและบูรพาจารย์ที่เคย
อบรมสั่งสอน รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่าน     
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