บทที่ 1

บทนํา (Introduction)
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในอดี ตที่ ผ่านมา ถ้าเรามองว่าธนาคารทําอะไร เราคงจะนึ กถึ งว่าธนาคารเป็ นผูใ้ ห้บริ การอยู่หลักๆ
2 ด้าน คือ การรับฝากเงิน และการปล่อยกู้ ซึ่ งในอดีตลูกค้ามีความต้องการด้านดังกล่าวอยูเ่ ป็ นหลักมากกว่า
ร้ อยละห้า สิ บ โดยความต้องการของลู ก ค้า นั้นมี ก ารพัฒ นาการอยู่อย่า งต่อเนื่ อง ซึ่ ง เป็ นผลที่ เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านการปฏิ สัมพันธ์การค้าขายของผูป้ ระกอบการที่มีต่อกัน ทั้งที่อยู่ในประเทศเดียวกัน และใน
แต่ละประเทศ นอกจากนี้ การเปลี่ ยนแปลงด้านความเสี่ ยงและพฤติกรรม และปริ มาณการเคลื่อนย้ายเงินทุน
การลงทุน และการค้าขาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงสิ บปี ที่ผา่ นมาเป็ นผลให้การดําเนินการของ
ธนาคารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อความอยูร่ อดของธนาคาร
ในแต่ละประเทศในอนาคต
ธนาคาร หรื อ สถาบันการเงินสามารถจําแนกลักษณะของการประกอบการ โดยดูจากการครอบคลุ ม
การให้บริ การจากพื้นที่ในการให้บริ การเป็ นหลัก ในปัจจุบนั มีการดําเนินการอยูด่ ว้ ยกัน 3 รู ปแบบ คือ
1. ธนาคารที่มีสาขาหรื อการครอบคลุมการให้บริ การในหลายประเทศทัว่ โลก หรื อ (Global Bank)
2. ธนาคารที่ มี ส าขา หรื อ การให้บ ริ ก ารครอบคลุ ม ในพื้ น ที่ แต่ ล ะภูมิ ภาค โดยมี จาํ นวนสาขาที่
ครอบคลุมในแต่ละประเทศในภูมิภาคนั้นๆ เช่น เอเชีย อเมริ กา ยุโรป หรื อ (Regional Bank)
3. ธนาคารมีสาขาในแต่ละประเทศ หรื อในบางประเทศในเพิ่มเติมภูมิภาคนั้น โดยมีความแข็งแรง
ในประเทศที่ธนาคารนั้นตั้งอยู่ หรื อ (Domestic Bank)
การมีการครอบคลุ มพื้นที่ในการให้บริ การตามรู ปแบบทั้งสามนั้นในปั จจุบนั รวมถึงในอนาคตนั้น
เป็ นด้านหนึ่ งที่ธนาคารหรื อสถาบันการเงิ นจําเป็ นต้องคํานึ งถึง แต่ในทางกลับกัน สิ่ งที่ธนาคารหรื อสถาบัน
การเงินต้องพิจารณานั้นจะเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นเป็ นหลัก
ซึ่ งลูกค้าของธนาคารนั้นมีท้ งั ผูท้ ี่เป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อ บริ ษทั และบุคคลธรรมดา ซึ่ งมีการเดินทาง ค้าขาย
และลงทุนที่มากกว่าอดี ตอย่างมาก โดยการมีรูปแบบการให้บริ การและการครอบคลุมถึงนั้น เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
การพิจารณาด้านการครอบคลุมการให้บริ การ หรื อพื้นที่ในการให้บริ การ เป็ นเรื่ องหนึ่งในอีกหลายๆ
เรื่ องที่มีความสําคัญ ซึ่ งในอดีตเราได้กล่าวในเบื้องต้นว่าธนาคารส่ วนใหญ่ให้บริ การด้านการรับฝาก และการ
ปล่อยกูเ้ ป็ นหลัก แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ความต้องการของธนาคารมีการปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมอาทิ การบริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ การบริ หารความเสี่ ยงคู่คา้ ทั้งใน
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ประเทศเดี ย วกัน และต่ า งประเทศ การให้บ ริ ก ารด้า นการทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น (นอกเหนื อ จากเดิ ม ที่
ดําเนินการด้านการฝาก การถอน เป็ นการดําเนินการด้านการชําระเงิน ทั้งการชําระเงินระหว่างบุคคล การชําระ
เงินของบุคคลให้กบั นิ ติบุคคล การเรี ยกเก็บเงิน การขนเงิ น การจ่ายเงินแทน และการชําระเงิ นด้วยสื่ อต่างๆ
อาทิ บัตร และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) การดูแลความถูกต้องของเอกสารการค้าต่างๆ
จะเห็ นได้ว่า ธนาคารธนาคารในปั จจุ บ นั มี ก ารเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะการให้บ ริ ก าร ที่ มี ก ารขยาย
ขอบเขตการให้บริ การอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ก็เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมทางการเงินเป็ นส่ วนใหญ่
โดยมีการขยายขอบการให้บริ การที่ทา้ ยที่สุดเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการให้มีตน้ ทุนในการให้บริ การ
และลดส่ วน ทับซ้อนในการทําธุ รกรรมจากด้านหนึ่ งไปอีกด้านหนึ่ ง และที่สําคัญเป็ นการนําเอาความรู ้และ
ทักษะที่มีการสะสมอยูใ่ นองค์กรเองมาใช้ให้เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นกว่าเดิม
ในการดํา เนิ น การของธนาคารนั้น หากมี ก ารวิ เ คราะห์ ด้า นความต้อ งการของลู ก ค้า แล้ว สิ่ ง ที่ ผู้
ให้บริ การจําเป็ นจะต้องคํานึงถึงมีดว้ ยกันสามด้าน คือ
1. ความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั (Existing Needs) หรื อ ความต้องการที่ลูกค้าได้บอกกล่าว
อาทิ การทําธุ รกรรมทางการเงินในแต่ละวัน หรื อความต้องการในบริ การที่ลูกค้าสามารถระบุและ
บอกกล่าวได้อย่างชัดเจน
2. ความต้องการของลูกค้าที่มิได้บอกกล่าวอย่างชัดเจน (Implicit Needs)
3. เทรนด์ (Trend) หรื อ สิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การจะให้บริ การกับลูกค้านั้นยังจําต้องคํานึงถึงลักษณะของความต้องการของลูกค้า
ทั้งสามสิ่ งนี้ ซึ่ งจะเป็ นการกําหนดรู ปแบบของธนาคารที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต หรื อลักษณะของบริ การและ
รู ปแบบโครงสร้ างที่ตอ้ งดําเนิ นการต่อไป โดยหากพิจารณาจากความต้องการของลูกค้า ด้านแรกน่ าจะเป็ น
ด้านที่รู้ได้ง่ายที่สุด แต่ไม่แน่วา่ จะเป็ นสิ่ งที่ทาํ แล้วจะให้ผลดีที่สุด แต่สําหรับด้านที่สอง และสามนั้น เป็ นเรื่ อง
ที่ค่อนข้างยาก แต่น่าจะเป็ นสิ่ งที่ทาํ แล้วท้ายที่สุดน่าจะตอบโจทย์ของการดําเนินธุ รกิจของลูกค้าในระยะปาน
กลางและระยะยาว และอาจทําให้เป็ นผลที่สนับสนุ นการเจริ ญเติบโต หรื อความอยูร่ อดของลูกค้าขององค์กร
ต่างๆ ในอนาคต เพราะหากการดําเนิ นกิ จการใดๆ ที่ขดั ต่อทิ ศทางที่ จะเกิ ดขึ้น หรื อ เทรนด์ ที่จะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคต การดํา เนิ น กิ จ การหรื อ แนวทางนั้น ก็ จ ะไม่ เ ป็ นที่ นิ ย ม หรื อ ไม่ มี ผู ้ใ ช้ บ ริ การ หรื อไม่ ส ามารถ
ประกอบการอยูร่ อดได้ในที่สุด
นอกจากการปรับเปลี่ ยนและการดูแล องค์ประกอบสองด้านหลักที่กล่าวมาในเบื้องต้น การพัฒนา
ปรัชญาการให้บริ การ และการดูแลลูกค้าจากเดิม หรื อ การดูแลเพียงรายลูกค้า เป็ นการเปลี่ยนแปลงการดูแล
เป็ นกลุ่ม เป็ นอุตสาหกรรม เป็ นวงจรธุ รกิจ ก็เป็ นผลให้เกิดการพัฒนาจากหนึ่งต่อหนึ่ง เป็ นการพัฒนาเป็ นกลุ่ม
โดยสิ่ งที่สาํ คัญในอดีตในแต่ละวงการการค้าจะกล่าวถึง คือ ลูกค้าสามารถประกอบการ มีกาํ ไร สามารถอยูไ่ ด้
โอกาสการเสี ยหายของสถาบัน ที่ ใ ห้ บ ริ การก็ จ ะน้ อ ย แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน สิ่ งที่ สํ า คัญ ในการที่ ลู ก ค้า หรื อ
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ผูป้ ระกอบการจะอยู่ได้ ก็คือ ลูกค้าก็ตอ้ งมีลูกค้าที่อยู่ได้ และลูกค้าของลูกค้าก็ตอ้ งชอบในบริ การที่ลูกค้าให้
บริ หาร หรื อในผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับ โดยหากทั้งวงจรสามารถดําเนิ นการได้ วงจรนั้นก็จะมีความแข็งแรงและ
สามารถร่ วมกันพัฒนาทั้งระบบ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่จะมาจากต่างประเทศในระยะเวลาอันใกล้น้ ี
ทั้ง หมดที่ ไ ด้ก ล่ า วมาในเบื้ องต้น เป็ นการคาดการณ์ ส่ วนหนึ่ ง ของการเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะของ
ธนาคารที่เกิดขึ้นจากอดี ต ปั จจุบนั และอนาคต ซึ่ งรู ปแบบของการดําเนิ นกิ จการมีการเปลี่ยนแปลงไป โดย
นําเอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นในทุกมิติมาประกอบ และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สําคัญ คือ การอยู่รอดของทั้ง
ระบบ รู ปแบบธนาคารในอนาคตก็จะมีการให้บริ การและผลิตภัณฑ์ ลักษณะการให้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาและปั จจัยต่างๆ แต่ที่สาํ คัญที่สุด คือ ต้ องมีลูกค้ า และลูกค้ าอยู่ได้ ธนาคารจึงอยู่ได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย (Objective)
1. เพื่อศึกษาถึ งประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
2. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขา
ติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
3. เพื่อศึกษามาตรการในการปรับปรุ งด้านบริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ข
สมมติฐานการวิจัย
1. ผูใ้ ช้บริ การที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดื อนต่างกัน ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวง
สาธารณสุ ขแตกต่างกัน
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารธนาคารกรุ ง ไทย สาขาติ ว านนท์ -กระทรวง
สาธารณสุ ข
ขอบเขตของการวิจัย
ทําการศึกษาเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริ การธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เมื่อทราบผลของการศึกษาการตัดสิ นใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข จะเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบธนาคาร
เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ยกันเอง
2. เมื่อทราบผลของการศึกษาการตัดสิ นใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข จะเป็ นแนวทางเพื่อขยายฐานของกลุ่มลูกค้า
3. เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในการเลือกใช้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
วานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข

สาขาติ

4. เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุ งไทย
นิยามศัพท์
1. การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การกับ หมายถึง การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การธุ รกรรมต่างๆ ภายใน
ธนาคารกรุ งไทย สาขาติวานนท์-กระทรวงสาธารณสุ ข
2. เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิงที่เป็ นลูกค้าของธนาคารกรุ งไทย
3. อายุ หมายถึง อายุหรื อวัยของลูกค้าของธนาคารกรุ งไทย
4. อาชี พ หมายถึ ง อาชี พหลักของลูกค้าของธนาคารกรุ งไทย ซึ่ งแบ่งออกเป็ น นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/ลูกจ้างราชการ พนักงานบริ ษทั เอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ
5. รายได้ หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้มาจากการทํางานในอาชี พ ซึ่ งคิดเป็ นรายเดือนและมีหน่วยเป็ น
บาทโดยประมาณของลูกค้าของธนาคารกรุ งไทย แบ่งออกเป็ น ตํ่ากว่า 10,000 บาท, 10,00120,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท
6. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของลูกค้าของธนาคารกรุ งไทย ซึ่ งแบ่งออกเป็ น ตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี , ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
7. ความถี่ในการใช้บริ การ หมายถึง จํานวนครั้งที่มาใช้บริ การกับธนาคารของลูกค้า
8. ประเภทของการใช้บริ การ หมายถึง ประเภทของธุ รกรรมที่มาใช้บริ การกับธนาคารของลูกค้า
9. ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของธนาคาร หมายถึง
9.1 เป็ นธนาคารที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับของประชาชน
9.2 เป็ นธนาคารขนาดใหญ่
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9.3 มีฐานะการเงินที่มง่ั คงเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆ
9.4 มีภาพพจน์และมุมมองที่ดี
9.5 มีมาตรฐานระดับสากล
9.6 มีการบริ หารจัดการที่ดีและมีผบู ้ ริ การที่เป็ นที่ยอมรับของลูกค้า
9.7 เป็ นผูน้ าํ ด้านเทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศ
10. สภาพแวดล้อมและสถานที่ของธนาคาร หมายถึ ง ทําเลที่ต้ งั และสถานที่ของธนาคารเหมาะสม
และมีความสะดวกต่อการมาติดต่อของลูกค้าของธนาคาร
11. พนักงานของธนาคาร หมายถึ ง จํานวนพนักงานที่อยูภ่ ายในธนาคารให้การบริ การด้วยความ
สุ ภาพอ่อนโยน มีความกระตือรื อร้นต่อการบริ การ และการแต่งการที่สุภาพในการบริ การ
12. รู ปแบบและความทันสมัยของธนาคาร หมายถึ ง รู ปแบบและความทันสมัยในการให้บริ การที่
แตกต่างจากธนาคารพาณิ ชย์อื่นๆ
13. ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
14. ช่องทางการให้บริ การ หมายถึง จํานวนเคาท์เตอร์ และความสะดวกในการให้บริ การต่อลูกค้า
ที่มารับบริ การของธนาคาร
15. ความรวดเร็ วในการบริ การ หมายถึง ความรวดเร็ วในการให้บริ การต่อลูกค้าที่มารับบริ การของ
ธนาคาร
16. ระบบหรื อขั้นตอนในการให้บริ การ หมายถึง กระบวนการหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิในอันที่จะทํา
ให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การของธนาคาร หรื อทําธุ รกรรมต่างๆ เกิดความพึงพอใจและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ
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