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บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการของธนาคารจํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples 
t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุประมาณ 41-50 ปี มี การศึกษาในระดับปริญญาตรี 
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ 25,001-35,000 บาทรู้จักหรือเคยใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
ประเภทสินเชื่อ รับรู้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารจากสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีความคิดเห็นว่า
ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารคือไม่เกิน 1,000 บาท มีความคิดเห็นต่อการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารท่ีจะทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและครบถ้วนสมบูรณ์คือการติดต่อให้ข้อมูลทาง
โทรศัพท์ ในภาพรวมทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ
ด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพและด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือด้านผลิตภัณฑ์บริการ และพบว่าการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมท่ีแตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this independent study was to explore customer's attitude toward the selling of 
financial products at Bank of Ayudhya, Future Park Rangsit Branch. The sample group was 400 bank's 
customers. Questionnaires were the research tool used to collect data. Data were analyzed using 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Samples t-test, and One-way ANOVA at 
the statistical significant level of 0.05. 
 The results found that most the sample group were females, 41-50 years old, Bachelor's 
degree, single, corporate employees, monthly income 25,001-35,000 baht, aware of/familiar with banking 
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loan products, and aware of financial products information from the advertising media and public 
relations. The study revealed that the proper expense for choosing a financial product was not in excess 
of 1000 baht, and the proper channel to receive complete and convenient information about products 
was telephone contact. Overall, in attitudes toward proposing to sell financial products, promotion was in 
the highest level, followed closely by physical characteristics, and service products were in the least 
level. The differences in awareness of products information and proper expenses affected attitudes 
toward proposing to sell financial products at the statistical significant level of 0.05.    
Keywords:  attitudes, awareness behavior, selling financial product 
 
บทนํา (Introduction) 
 ธนาคารคือ สถาบันท่ีทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางทางการเงินท่ีใช้เชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจและมีความสําคัญต่อการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาธุรกิจของประเทศไทย และในปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดให้ธนาคารต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ก่อให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ของไทยด้วยกันเองและธนาคารต่างชาติท่ีมี
ความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าแต่ละธนาคารจะมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีครบวงจร
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล และลูกค้าบุคคล เช่น บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต เช่าซ้ือ การ
ลงทุน ประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต เป็นต้น จะเห็นได้ว่าธนาคารแต่ละแห่งจะแข่งขันกันนําเสนอจุดเด่นในผลิตภัณฑ์
ของตนเองเพ่ือดึงดูดลูกค้าแต่ท้ังนี้จะต้องข้ึนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น การแข่งขัน
กันด้านดอกเบี้ยเงินฝากซ่ึงแต่ละธนาคาร ท่ีเห็นได้เด่นชัดเจนเลยก็คือเน้นอัตราดอกเบี้ยท่ีค่อนข้างสูงแต่จะมีกลยุทธ์ไม่
เหมือนกัน กล่าวคือ ธนาคารบางแห่งอาจกําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้สูงแต่ลูกค้าต้องฝากระยะยาวหรือรับดอกเบี้ยเป็นข้ันบันได
ตามระยะเวลาการฝาก หรือสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าผ่อนระยะยาว หรือประกันวินาศภัยและประกันชีวิตท่ีได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้แต่ละธนาคารจะต้องคิดสร้างจุดเด่นและออกแบบวางกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันออกไปเพื่อท่ีจะทําให้ธนาคารของ
ตนเองมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุด เพราะในปัจจุบันการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้จัดเป็นรายได้ของธนาคาร ทุก
ธนาคารจึงต้องมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้าเพ่ือให้ลูกคา้ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 
ในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดเป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถืออันดับท่ี 5 ของประเทศไทยและมุ่งเน้นจะพัฒนาไปสู่
เป้าหมายการเป็นธนาคารอันดับ 1 ของประเทศไทย ธนาคารจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับสภาวการณ์และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือให้ลูกค้าเกิดทัศนคติท่ีดีต่อธนาคารและก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ธนาคารให้
มากท่ีสุด ดังนั้นธนาคารจึงต้องนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของธนาคารเองและเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือแก่ลูกค้า
ท่ีมาใช้บริการ แต่ท้ังนี้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการแต่ละบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองท่ีแตกต่างกันเวลาท่ีพนักงานของธนาคารแนะนํา
หรือนําเสนอขายผลิตภัณฑ์  จึงทําให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวความคิดและทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์
ของธนาคารเพ่ือท่ีจะได้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมความชอบหรือไม่ชอบของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเพ่ือท่ีจะได้สร้าง
ทัศนคติท่ีดีให้แก่ลูกค้าต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจัยในเร่ืองทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค จังหวัดปทุมธานี  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารของลูกค้าต่อการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 2.  เพ่ือศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์
ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางด้านทัศนคติของลูกค้าต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรี
อยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารท่ีแตกต่างกัน 
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ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบถึงทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิว
เจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีเพ่ือท่ีทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะนําไปประกอบการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ในด้านการ
บริการท่ีจะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและมีทัศนคติท่ีดีต่อธนาคาร 
 2. ข้อมูลท่ีได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริการในด้านการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสร้างสรรค์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าต่อไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลมาประกอบ
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ใช้บริการของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน Independent Samples t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัด
ปทุมธานีมีขอบเขตการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้  

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี
  

2. ใช้ตัวแปรในการวิจัย 2ประเภท คือ 
 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)คือ ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและ
พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคาร ดังนี้ 
      2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพอาชีพ และรายได้ 
      2.1.2 พฤติกรรมการใช้บริการของธนาคาร ได้แก่ รับรู้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร 
ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารและวิธีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร 
 2.2 ตัวแปรตาม (dependent Variables) คือ ทัศนคติของลูกค้าต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต แบ่งเป็นรายด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ  

3. พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิตโดยเก็บข้อมูล
จากลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

4. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัด
ปทุมธานีแตกต่างกัน 
 2. ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารท่ีแตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ค
รังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 



 

405 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 
ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิด  
 
วิธีการวิเคราะห์ 
 ในการวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หลังจากได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบสอบถามแล้ว จึงนําข้อมูลท่ีได้มาเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลข (Code) แล้วบันทึกรหัสลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยการใช้สถิติต่อไปน้ี 
การทดสอบสมมติฐานของวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 

ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน  

1) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ โดยใช้สถิติ Independent 
Samples t-test  

2) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่มได้แก่ อายุระดับการศึกษา
สถานภาพอาชีพ และรายได้โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance (ANOVA) เม่ือ
พบความแตกต่างทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD 

การทดสอบสมมติฐานของวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการธนาคาร ได้แก่รับรู้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ

ธนาคาร ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารและวิธีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได้ 

พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงินของธนาคาร 

-  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินของธนาคาร  
-  ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ 
ธนาคาร 
-  วิธีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ของธนาคาร 

ทัศนคติของลูกค้าต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 

- ด้านผลิตภัณฑ์บริการ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการให้บริการ 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านลักษณะทางกายภาพ 
- ด้านกระบวนการ 
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ธนาคารโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance (One-way ANOVA) เม่ือพบความ
แตกต่างทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD  

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion) 
ผลการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีเพศท่ี
แตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอายุท่ี
แตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีสถานภาพ
ท่ีแตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอาชีพท่ี
แตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีรายได้ท่ี
แตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารท่ีแตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี
แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีค่าใช้จ่าย
ท่ีเหมาะสมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารแตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อ
การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัด
ปทุมธานีแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีวิธีการ
เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารแตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี
แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาทัศนคติของลูกค้าต่อการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัด
ปทุมธานีมีประเด็นต่าง ๆ ท่ีสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างรู้จักหรือเคยใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารประเภทสินเชื่อ รับรู้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์
ทางการเงินของธนาคารจากสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีความคิดเห็นว่าค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินของธนาคารคือไม่เกิน 1,000 บาทและมีวิธีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารท่ีจะทําให้ได้รับข้อมูล
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ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกและครบถ้วนสมบูรณ์คือการติดต่อให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสุรีรัตน์ วรรณทอง (2550) ได้ศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ใหม่และคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการด้านสินเชื่ออยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านผลิตภัณฑ์บริการกลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติในระดับมากท่ีสุดคือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์บริการข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิญญา 
ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่าระดับส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าในการใช้บริการกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เหตุผลเพราะธนาคารได้มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย 
 ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านราคากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับ
มากท่ีสุดคือความเหมาะสมของราคาข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฏฐ์ บุญแพ (2551) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจของลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าด้านราคา ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคืออัตราดอกเบี้ย รองลงมาคือค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายสมัครสมาชิกมีความ
เหมาะสมและอัตราแลกเปลี่ยน ตามลําดับ 
 ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านช่องทางการให้บริการกลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติในระดับมากท่ีสุดคือการรักษาความลับส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของนารีรัตน์ 
ภูมาศ (2554) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากคือความน่าเชื่อถือของธนาคาร 
 ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านการส่งเสริมการตลาดกลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติในระดับมากท่ีสุดคือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
รุ่งกานต์ ฉัตรวีระชัยกิจ (2543) ได้ศึกษาเร่ืองการเปิดรับข่าวสารพฤติกรรมในการใช้บริการและทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน)ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่าธนาคารควรมีการประชาสัมพันธ์
นําเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของธนาคารให้มากกว่านี้เพราะผลการวิจัยพบว่าลูกค้าได้รับข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ น้อยมาก ส่วนใหญ่
จะมีการนําเสนอในช่วงท่ีมีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เท่านั้น สินค้าและผลิตภัณฑ์บางตัวไม่เป็นท่ีรู้จักของลูกค้าเพราะไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อให้ลูกค้าทราบและข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เชิดพงษ์ ศุภคุณภิญโญ (2546) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของ ผู้ประกอบการในเขตอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจากผล
การศึกษาพบว่าธนาคารพาณิชย์ควรมีการส่งเสริมการตลาดท่ีชัดเจนในแต่ละกลุ่มลูกค้าของธนาคาร 
 ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านบุคลากรกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับ
มากท่ีสุดคือความเต็มใจในการให้บริการของพนักงานข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งกานต์ ฉัตรวีระชัยกิจ 
(2543) ได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสารพฤติกรรมในการใช้บริการและทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด 
(มหาชน)ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีท่ีสุดในเร่ืองการบริการท่ีดีพนักงานนอกจากนี้ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สุการี มะหะหมัด (2548) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาทัศนคติในการใช้บริการของลูกค้าชาวไทยมุสลิมศึกษา
เฉพาะกรณี : ธุรกรรมธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน สาขาหนองจอกพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของธนาคารอิสลามและธนาคาร
ออมสิน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย มีทัศนคติท่ีมากท่ีสุดในเรื่องความรู้และการบริการของพนักงานและข้อค้นพบดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอําพล เกตุทวี (2548) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานนานาเหนือ จากการศึกษาพบว่าระดับพอใจมากคือด้านคุณภาพของพนักงาน ทัศนคติของ
ลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านลักษณะทางกายภาพกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับมากท่ีสุด
คือรูปแบบและความสวยงามของสถานท่ีให้บริการข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของอําพล เกตุทวี (2548) ได้
ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักนานาเหนือ จากการศึกษา
พบว่าระดับพอใจมากคือด้านคุณภาพของสถานที่ 

ทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านกระบวนการกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติใน
ระดับมากท่ีสุดคือความสะดวกในการสมัครใช้บริการข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฏฐ์ บุญแพ (2551) 
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ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางบัว เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจโดยภาพรวมในระดับปานกลาง ข้อท่ีอยู่
ในระดับ ระดับปานกลางคือความสะดวกในเงื่อนไขการขอรับบริการลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์
ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรี
อยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้อค้นพบดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรีได้แก่  เพศ นอกจากนี้ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ นารีรัตน์ภูมาศ (2554) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) 
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) 
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคามจําแนกตามเพศมีผลต่อการตัดสินใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05และข้อค้นพบ
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนัชศรณ์ สุพัฒน์วัชรานนท์ (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการตลาด
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สํานักนานาเหนือ ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานในด้าน
เพศต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารไม่แตกต่างกัน  

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันทําให้
ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขา ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ 
(2553) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต ผลการศึกษาพบว่า 
อายุ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05และข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มรกต ทองหนุน (2551) ศึกษาการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขารามอินทรา กม.10 ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้า
ธนาคารท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลด้านอายุท่ีต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน
ทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฏฐ์ บุญแพ (2551) ศึกษา
ปจัจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่าผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการของผู้ใช้บริการซึ่งไม่พบความแตกต่างในด้าน
ระดับการศึกษาและข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนัชศรณ์ สุพัฒน์วัชรานนท์ (2549) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สํานักนานาเหนือ ผลการศึกษาพบว่า
ลูกค้าท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานในด้านระดับการศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารไม่แตกต่างกัน  

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันทําให้
ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิญญา ภัทราพรพิสิฐ (2553) 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบว่า สถานภาพมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขา ถนนแสงชูโต จังหวัด
กาญจนบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฏฐ์ บุญแพ 
(2551) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางบัว เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการของผู้ใช้บริการ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสถานภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.01  

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกันทําให้
ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นารีรัตน์  ภูมาศ (2554) 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา
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พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคามจําแนกตาม
อาชีพมีผลต่อการตัดสินใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05และข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
มรกต ทองหนุน (2551) ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขารามอินทรา 
กม.10  ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าธนาคารที่มีปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลทางด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของธนาคารไม่แตกต่างกัน 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีรายได้ท่ีแตกต่างกันทําให้
ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาถนนแสงชูโต จังหวัดกาญจนบุรีได้แก่ รายได้ต่อเดือน
นอกจากนี้ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นารีรัตน์ ภูมาศ (2554) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน)สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคามจําแนกตามรายได้เฉลี่ยมีผลต่อการตัดสินใจไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฏฐ์ บุญแพ (2551) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจของลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่าไม่พบความแตกต่างในด้านรายได้ต่อเดือนและข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนัชศรณ์ สุพัฒน์วัชรานนท์ 
(2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สํานัก
นานาเหนือ ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานในด้านรายได้ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารไม่
แตกต่างกัน  

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารท่ีแตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรี
อยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้อค้นพบดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนัชศรณ์  สุพัฒน์วัชรานนท์ (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการตลาดกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สํานักนานาเหนือ ผลการศึกษาพบว่าการตัดสินเลือกใช้บริการมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับปัจจัยการส่งเสริมการตลาดท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย ด้าน
การส่งเสริมการขายและด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมในการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารท่ีแตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้อค้นพบดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการวิจัยของมรกต ทองหนุน (2551) ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน)  สาขารามอินทรา กม.10 ผลการศึกษาพบว่า การบริการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการของธนาคารในด้าน
สาขาท่ีใช้บริการและการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์อ่ืนแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลท่ีใช้บริการและการได้รับคําแนะนํา 
ลูกค้าท่ีใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีท่ีมีวิธีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ของธนาคารที่แตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาฟิวเจอร์ปาร์ค
รังสิต จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
มรกต ทองหนุน (2551) ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขารามอินทรา 
กม.10  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับเหตุผลท่ีใช้บริการในด้านการได้รับคําแนะนําและสาขาท่ี
ใช้บริการแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการของธนาคาร 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านผลิตภัณฑ์
บริการกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับมากท่ีสุดคือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์บริการดังนั้นทางธนาคารควรจะกําหนด
ประเภทของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากพอเพ่ือให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะความ
ต้องการผลิตภัณฑ์บริการท่ีมีความแตกต่างกัน และรวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความ
ทันสมัยของข้อมูลข่าวสารในขณะนั้น 
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2. ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านราคากลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติในระดับมากท่ีสุดคือความเหมาะสมของราคาซ่ึงนอกจากการกําหนดผลิตภัณฑ์บริการให้มีความหลากหลาย
แล้วนั้น ทางธนาคารควรจะกําหนดราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะและคุณค่าของผลิตภัณฑ์บริการชนิด 
นั้น ๆ ด้วย และรวมถึงการกําหนดราคาโดยพิจารณาจากสินค้าคู่แข่งขันและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น 

3. ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านช่องทางการ
ให้บริการกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับมากท่ีสุดคือการรักษาความลับส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังนั้นทางธนาคารควรจะมี
มาตรการในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงการกําหนดและการแจ้งนโยบายในการรักษา
ข้อมูลความลับส่วนบุคคลให้ลูกค้าทราบให้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต 
ซ่ึงทางธนาคารจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจในการใช้บริการให้กับ
ลูกค้า 

4. ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านการส่งเสริม
การตลาดกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับมากท่ีสุดคือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆดังนั้นทางธนาคารควรจะ
ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินของธนาคารอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วยตอกยํ้าความทรงจําให้กับ
ผู้ใช้บริการไม่ให้หลงลืมผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร อีกท้ังทางธนาคารควรจะทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ของธนาคารที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องด้วย 

5. ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านบุคลากรกลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติในระดับมากท่ีสุดคือความเต็มใจในการให้บริการของพนักงานดังนั้นทางธนาคารควรจะมีการฝึกอบรม
พนักงานให้ระลึกถึงภาระหน้าท่ีของตนเองในการที่จะต้องให้บริการลูกค้าอย่างเต็มกําลังความสามารถเสมอ และทางธนาคาร
ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความพร้อมและความเต็มใจในการให้บริการมาบริการลูกค้าเพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการให้สูงข้ึนได้ 

6. ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านลักษณะทาง
กายภาพกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับมากท่ีสุดคือรูปแบบและความสวยงามของสถานท่ีให้บริการดังนั้นทางธนาคารควรจะ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ ซ่ึงได้แก่ การจัดระเบียบอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน รวมถึงการตกแต่งสถานที่ให้มีความทันสมัย ซ่ึงจะช่วยดึงดูดให้กลุ่มผู้ใช้บริการสนใจใช้บริการกับ
ธนาคารเพิ่มข้ึนได้ 

7. ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารด้านกระบวนการ
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดับมากท่ีสุดคือความสะดวกในการสมัครใช้บริการดังนั้นทางธนาคารควรจะจัดเจ้าหน้าท่ีคอย
ให้บริการและให้คําแนะนํากับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการภายในธนาคารอย่างเพียงพอ และในกรณีท่ีมีการสมัครใช้บริการประเภท
ต่าง ๆ ทางระบบออนไลน์ ทางธนาคารควรวางระบบการสมัครใช้บริการให้สามารถสมัครใช้บริการได้อย่างง่ายและสะดวกมาก
ท่ีสุดลดความเครียดในด้านบทบาทในการทํางาน 
  
งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต  
 1. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงคุณภาพของการบริการท่ีผู้รับบริการคาดหวังของผู้ใช้บริการธนาคาร 
เพ่ือให้ทางธนาคารสามารถทราบระดับความคาดหวังของผู้รับบริการ และใช้เป็นแนวทางให้ทางธนาคารสามารถปรับปรุง
คุณภาพการบริการเพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้สูงสุดและย่ังยืนได้ต่อไป 

2. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงความต้องการของผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้านการตลาด
บริการ เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางให้ทางธนาคารสามารถปรับปรุงปัจจัยด้านการตลาดบริการให้มีความเหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการต่อไป ซ่ึงรวมถึงการสอบถามความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง
ธนาคารด้วย 

 
บทสรุป (Conclusion) 

ผู้ใช้บริการธนาคารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุประมาณ 41-50 ปี มี การศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพ
โสด อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ 25,001-35,000 บาทรู้จักหรือเคยใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารประเภท
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สินเชื่อ รับรู้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารจากส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีความคิดเห็นว่าค่าใช้จ่ายท่ี
เหมาะสมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารคือไม่เกิน 1,000 บาท มีความคิดเห็นต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงินของธนาคารท่ีจะทําให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและครบถ้วนสมบูรณ์คือการติดต่อให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 
ในภาพรวมทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือด้านการ
ส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพและด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือด้านผลิตภัณฑ์บริการ และพบว่าการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมที่แตกต่างกันทําให้ทัศนคติท่ีมีต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินแตกต่างกัน
ความเครียดของพนักงานอยู่ในระดับน้อย รองลงมา คือ ความเครียดของพนักงานด้านพฤติกรรม ความเครียดของพนักงานอยู่
ในระดับน้อย การศึกษาคร้ังนี้มุ่งหวังท่ีจะลดความเครียดของพนักงาน ดังนั้นหากองค์กรทราบว่าปัจจัยในการปฏิบัติงานใน
เร่ืองใดท่ีเป็นสาเหตุท่ีจะทําให้เกิดความเครียดของพนักงาน แล้วนํามาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
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